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ĀRKĀRTAS  SĒDES PROTOKOLS 
 

 

06.04. 2017                                                                                                            Nr. 8 

 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst. 15.30 

Sēde atklāta plkst. 15.30 

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Klio” sadalīšanu, nosaukuma 

un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētāja Dace Reinika 

Sēdi protokolē lietvede Santa Hibšmane 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Sandris Laizāns, Ieva Krūmiņa, Dzintra Sirsone, Anitra Skalbiņa, 

Normunds Namnieks 

 

Sēdē nepiedalās: Arvīds Bruss, Linda Karloviča, Indriķis Vēveris 

 

Piedalās: Domes izpilddirektors Māris Berlands, attīstības nodaļas vadītāja Linda Mierlauka 

 

Domes priekšsēdētāja lūdz deputātus apstiprināt izsludināto darba kārtību ar 1 jautājumu 

 

Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, 

N. Namnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

Apstiprināt sēdes darba kārtību ar 1 jautājumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. paragrāfs 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Klio”  sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

 

      Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 6 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. 

Skalbiņa, N. Namnieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr.48 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

“Klio” sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:35 

 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                        D. Reinika 

 

Protokoliste                                                                                            S. Hibšmane 
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e-pasts:tervetesnd@zemgale.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

2017. gada 6. aprīlī                                                                                                  Nr. 48 

                                                                                                                             (prot. Nr.8, 1.§) 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Klio”  sadalīšanu, 

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi sertificēta mērnieka Zandas Zumentas Ozoliņas iesniegumu 

par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Klio”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 0071, sadalīšanai, nosaukuma un lietošanas 

mērķu piešķiršanu sadalītajām zemes vienībām.  

Izskatot augstāk minēto iesniegumu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada 

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Klio”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 005 

0071, pieder Dacei Kudiņai un sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0,9 ha. Dacei 

Kudiņai īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Klio”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

reģistrētas Dobeles zemesgrāmatu nodaļā Augstkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66.    

Nekustamā īpašuma „Klio” īpašniece Dace Kudiņa vēlas sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā 

ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0071 trīs daļās atbilstoši izstrādātajam 

zemes ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA A Komanda sertificēts  zemes mērnieks Zanda 

Zumenkova Ozoliņa, sertifikāta Nr. AA000000037, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem. 

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Klio”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0071 trīs atsevišķās zemes 

vienībās, 0,86 ha, 0,03 ha un 0,01 ha platībā un konkretizē nekustamā īpašuma apgrūtinājumus. 

Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada teritorijas plānojumam.   

   Zemes ierīcības projekts paredz  atdalāmajām zemes vienībām  piešķirt jaunu nosaukumu – 

„Klio A”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads. 

Saskaņā ar LR MK 2016. gada 05. augusta noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” 28.punktu, ja pašvaldība zemes ierīcības projektu apstiprina, pašvaldība, ja 

nepieciešams, izdod administratīvo aktu par adreses vai nosaukuma piešķiršanu, ja pēc zemes 

ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu vai maiņu. 

    Ņemot vērā augstāk minētos lietas faktiskos apstākļus un šim protokolam pievienoto zemes 

ierīcības projekta lietu (pielikums pie lēmuma Nr. 1),  pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 5., 

8. un 9.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, LR MK 05.08.2016. noteikumu Nr. 505 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. un 28. punktu un LR MK 20.06.2006. 

noteikumiem Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot: 



PAR – 6 (D. Reinika, S. Laizāns, I. Krūmiņa, Dz. Sirsone, A. Skalbiņa, N. Namnieks), PRET - 

nav, ATTURAS - nav, NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu (pielikums pie lēmuma Nr. 1), sadalot 

nekustamā īpašuma „Klio”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, sastāvā esošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4644 005 0071 trīs atsevišķās zemes vienībās, 0,86 ha, 0,03 ha un 0,01 ha 

platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Klio”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 

novads, sekojošus nosaukumus un lietošanas mērķus: 

2.1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0636 paliekošajai zemes vienībai ar 

kopējo platību 0,86 ha atstāt iepriekšējo nosaukumu – „Klio”, Tērvetes  pagasts, Tērvetes novads, 

un visā tās 0,86 ha platībā nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods – 0101).  

2.2. atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0637 ar kopējo platību 0,03 

ha piešķirt nosaukumu – „Klio A”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,03 

ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods - 1101). 

2.3. atdalītajai  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4644 005 0638 ar kopējo platību 0,01 

ha piešķirt nosaukumu – „Klio A”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, un visā tās platībā (0,01 

ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods - 1101). 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona 

tiesā Antonijas ielā 6, Rīga, LV-1010 vai Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā 

Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007 . 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                                 D. Reinika 

 

 


