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LĒMUMS 
Priekulē 

 

2015.gada 23.jūlijā                                                                                                          Nr.12 

 
13. 

Par nosaukuma un zemes lietošanas mērķa  piešķiršanu zemes vienībām „Dauguri” 

Priekules pag.,  „Sērsnas” Virgas pag., „Gariņi”, Kalētu pag. un „Kalnarāji”, Gramzdas 

pag., Priekules nov. 

 

Priekules novada pašvaldības domei izskatot  I.F., adrese [..], kura ir A.K. pilnvarotā 

persona (pilnvara, izdota 10.01.2013.g. reģistrācijas Nr.1-107) 26.06.2015. iesniegumu 

(turpmāk -iesniegums), kas ir reģistrēts Priekules novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.4/1263, par 

nosaukuma piešķiršanu zemes vienībām ar kadastra Nr. 6482 008 0097, Priekules pagastā, ar 

kadastra Nr. 6498 004 0133 Virgas pagastā, ar kadastra Nr. 6464 002 0058, Kalētu pagastā un 

ar kadastra Nr. 6458 003 0091 Gramzdas pagastā Priekules novadā, konstatēja: 

 

  [1.]Priekules novada pašvaldībā ir iesniegts A.K. pilnvarotās personas I.F. 

iesniegums, kurā lūgts piešķirt nosaukumus zemes gabaliem, uz kuriem A.K. atzītas īpašuma 

tiesības. Iesniegumā minēts, ka, lai varētu uzsākt zemes gabalu uzmērīšanu un ierakstīšanu 

zemesgrāmatā, nepieciešams piešķirt nosaukumus.  

 [2.]  A. K. ar LR Centrālās zemes komisijas 19.05.2014. lēmumu Nr. 9571 tika atzītas 

īpašuma tiesības uz: 

[2.1.]  Priekules novada Gramzdas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6458 

003 0091-3.30 ha platībā  (par bijušās Jelgavas apriņķa Bērzes pagasta “ Lielozariņu” 

zemes daļu); 

[2.2.] Priekules novada Kalētu pagasta  zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6464 

002 0058 – 2.3 ha platībā ( par bijušās Jelgavas apriņķa Bērzes pagasta “ Lielozariņu”  

zemes daļu); 

[2.3.]Priekules novada Priekules pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6482 

008 0097 – 2.9 ha platībā (par bijušās Jelgavas apriņķa Bērzes pagasta “ Lielozariņu”  

zemes daļu); 

[2.4.] Priekules novada Virgas pagasta zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6498 

004 0133- 1.90 ha platībā (par bijušās Jelgavas apriņķa Bērzes pagasta “ Lielozariņu”  

zemes daļu); 



 [3.] Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr.1019 “ Zemes kadastrālās 

uzmērīšanas noteikumi” 22. punktā ir teikts, ka “ Uzsākot zemes kadastrālo uzmērīšanu, 

mērnieks vai komersants Valsts zemes dienestā saņem šādu informāciju:”   datus  par 

nekustamā īpašuma nosaukumu un kopējo platību”. 

 

 Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 20. un 27. punktu,   atklāti balsojot PAR - 12 deputāti (Malda Andersone, Alda 

Binfelde, Ainars Cīrulis,  Rigonda Džeriņa, Tatjana Ešenvalde, Vija Jablonska,  Inese 

Kuduma, Arnis Kvietkausks, Gražina Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Inita Rubeze, Ilgonis Šteins); 

PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ: 

1. Piešķirt nosaukumus  zemes vienībām: 

1.1.  Priekules novada Gramzdas pagasta   zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 

6458 003 0091 – „Kalnarāji” ( 3.30 ha platībā pirms uzmērīšanas);  

1.2.Priekules novada Kalētu pagasta    zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6464 

002 0058 – „Gariņi” ( 2.30 ha platībā pirms uzmērīšanas); 

1.3.Priekules novada Priekules pagasta zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6482 

008 0097, - „Dauguri” ( 2.90 ha platībā pirms uzmērīšanas);  

1.4.Priekules novada Virgas pagasta   zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrā 6498 

004 0133 – „Sērsnas” ( 1.90 ha platībā pirms uzmērīšanas). 

2.Zemes vienībām (lēmuma 1.punkts)  noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība, kods 0101. 

3.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā   

stāšanās dienas (Lielā  ielā 4, Liepāja, LV- 3400).   

  

Lēmums izsūtāms:  

1eks. I.F., adrese [..]; 

1.eks. VZD Kurzemes reģionālai nodaļai, adrese: Graudu iela 27/29, Liepāja,LV-3401; 

1 eks. nekustamo īpašumu speciālistei G. Briekmanei. 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     Vija Jablonska 

 

 

 

 


