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LATVIJAS REPUBLIKA 

TĒRVETES NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

ĀRKĀRTAS  SĒDES  PROTOKOLS 

 

 

20. 08. 2020                                                                                                                Nr. 14 

Tērvetes novads, Zelmeņi 

Sēde sasaukta  plkst.  11.00  

 

DARBA KĀRTĪBĀ 

 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Sēde atklāta plkst. 11.00     

Sēdi vada domes priekšsēdētāja  Dace Reinika  

Sēdi protokolē   I.Roze 

 

 

Sēdē piedalās: Dace Reinika, Arvīds Bruss, Ieva Krūmiņa, Linda Karloviča, Dzintra Sirsone, 

Ainārs Miķelsons, Indriķis Vēveris 

Sēdē nepiedalās : Madara  Darguža, S.Laizāns    

    

Sēdē piedalās pašvaldības darbinieki:  izpilddirektors Māris Berlands, datortīklu 

administrators Aivars Narvaišs 

 

Domes priekšsēdētāja ierosina Izglītības darba koordinātori Initu Rozi apstiprināt par sēdes 

protokolisti.  

              

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome  NOLEMJ: 

Apstiprināt Izglītības darba koordinātori Initu Rozi par sēdes protokolisti.  

 

Domes priekšsēdētāja aicina apstiprināt darba kārtību ar 1 jautājumu 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt darba kārtību ar 1 jautājumu 
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1. paragrāfs 

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

nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

D. Reinika 

 

     Atklāti vārdiski balsojot: PAR – 7 (D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, 

A. Miķelsons, I. Vēveris), PRET – nav, ATTURAS – nav, Tērvetes novada dome NOLEMJ: 

 

     Pieņemt lēmumu Nr. 113  “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Dzeguzēni”  sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu” 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:05 

 

 

Sēdes vadītāja                                                                                                D. Reinika 

 

Protokola parakstīšanas datums_______________________ 

 

 

Protokoliste                                                                                                   I.Roze 
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LATVIJAS REPUBLIKA 
TĒRVETES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90001465562 

"Zelmeņi", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730, tālr.63726012, fakss 63726012, 

e-pasts: tervetesnd@tervetesnd.lv 
 

 

TĒRVETES NOVADA TĒRVETES PAGASTĀ 

 

LĒMUMS 
 

 

2020. gada 20. augustā                                                                                      Nr. 113 

                                                                                                          (protokols Nr. 14, 1. §) 

 

 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma „Dzeguzēni” 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršanu 

 

Tērvetes novada dome ir izskatījusi Tērvetes novada domes Attīstības nodaļas sagatavoto 

lēmuma projektu par izstrādātā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nekustamā īpašuma 

„Dzeguzēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 4644 003 0024, 

sadalīšanu, nosaukuma un lietošanas mērķu piešķiršanu sadalītajiem zemes gabaliem.  

Izskatot iesniegto lēmuma projektu un izstrādāto zemes ierīcības projektu, Tērvetes novada 

dome konstatēja: 

Nekustamais īpašums „Dzeguzēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, kadastra numurs 

4644 003 0024, pieder kopīpašumā Akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum”   

(reģ. Nr.50103744891) un SIA “JAUNLAUCIŅI” (reģ. Nr. 49501000552) un sastāv no divām 

zemes vienībām ar kopējo platību 137,2 ha - ar kadastra apzīmējumu 4644003 0024, 65,0 ha 

platībā, un kadastra apzīmējumu 4644 003 0025, 72,2 ha platībā.  

Akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum” un SIA “JAUNLAUCIŅI”  īpašuma 

tiesības uz nekustamo īpašumu „Dzeguzēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, reģistrētas 

Augstkalnes  pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 85.    

Nekustamā īpašuma „Dzeguzēni” īpašnieki Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institīcija 

Altum” un SIA “JAUNLAUCIŅI” vēlas sadalīt nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 4644 003 0024 divās daļās atbilstoši izstrādātajam zemes 

ierīcības projektam. 

    Zemes ierīcības projektu ir izstrādājis SIA „TERRA TOPO” sertificēts  zemes mērnieks Ivars 

Žagars, sertifikāta Nr.AA0171  atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem.  

Zemes ierīcības projekts paredz sadalīt nekustamā īpašuma „Dzeguzēni”, Augstkalnes 

pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4644 003 0024 divās atsevišķās 

zemes vienībās: Nr. 1 – 49,2 ha platībā un Nr.2 – 15,8 ha platībā un konkretizē nekustamā 

īpašuma apgrūtinājumus. Zemes ierīcības projektā paredzētie pasākumi atbilst Tērvetes novada 

teritorijas plānojumam.   

   Zemes ierīcības projekts paredz atdalāmajai zemes vienībai Nr. 2 (kadastra apzīmējums 4644 

003 0203) piešķirt jaunu nosaukumu – „Jaunie Dzeguzēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes 
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novads, bet zemes vienībai Nr. 1 (kadastra apzīmējumu 4644 003 0202) atstāt iepriekšējo 

nosaukumu un adresi – “Dzeguzēni”, 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),  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”, ievērojot 2020. gada 20. augusta  Tautsaimniecības un 

attīstības komitejas lēmumu,  Tērvetes novada dome, atklāti vārdiski balsojot, PAR – 7                 

(D. Reinika, A. Bruss, I. Krūmiņa, L. Karloviča, Dz. Sirsone, A. Miķelsons, I. Vēveris),  PRET 

– nav, ATTURAS – nav,  NOLEMJ: 

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

nekustamā īpašuma „Dzeguzēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 4644 003 0024 divās atsevišķās zemes vienībās: Nr. 1, kadastra 

apzīmējums 4644 003 0202, 49,2 ha platībā, un Nr. 2, kadastra apzīmējums 4644 003 0203, 15,8 

ha platībā; 

2. Piešķirt sadalītajam nekustamajam īpašumam „Dzeguzēni”, Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, sekojošus nosaukumus, adreses, un lietošanas mērķus: 

2.1. paliekošajai zemes vienības daļai Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu 4644 003 0202, kopējā 

platība 49,2 ha, atstāt iepriekšējo nosaukumu un adresi – „Dzeguzēni”,  Augstkalnes pagasts, 

Tērvetes novads, un visā tās platībā ( 49,2 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101);  

2.2. atdalītajai  zemes vienībai Nr. 2 ar kadastra apzīmējumu 4644 003 0203, kopējā platība 

15,8 ha, piešķirt jaunu nosaukumu – „Jaunie Dzeguzēni”, Augstkalnes pagasts, Tērvetes novads, 

un visā tās platībā (15,8 ha) noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība (NĪLM kods - 0101). 

 

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

rajona tiesas Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgava, LV - 3007. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                                 D. Reinika 


