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sēdes protokols Nr.17., 21.p.
LĒMUMS Nr.517
Par zemes vienību apvienošanu
Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā (Kalna Baloži, Baloži)

Aizkraukles novada pašvaldības bilancē uzskaitīta zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 32440060289, 1,22 ha platībā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32440060342,
0,78 ha platībā. Zemes vienības nav mērītas, un tās nav reģistrētas zemesgrāmatā. Abas zemes
vienības atrodas Aizkraukles pagasta lauku teritorijā un robežojas. Lai mazinātu lauksaimniecības
zemju sadrumstalotību, abas zemes vienības būtu jāapvieno, veidojot vienu zemes vienību.
Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 6.punktu līdz
nekustamā īpašuma pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā, pašvaldības dome ir tiesīga pieņemt
lēmumu par zemes vienību sadalīšanu un apvienošanu.
Saskaņā ar Aizkraukles novada teritorijas plānojumu zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 32440060289 un 32440060342 atrodas lauksaimniecības teritorijā, un zemes vienībām
noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, kods-0101.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.apakšpunktu, ievērojot Aizkraukles novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 11.08.2022. atzinumu, atklāti balsojot: ar
15 balsīm “Par” (Leons LĪDUMS, Arvis UPĪTS, Evija VECTIRĀNE, Gatis GŪTMANIS, Zane
ROMANOVA, Dāvis KALNIŅŠ, Aivars MIEZĪTIS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Anita
OSTROVSKA, Aigars LUKSS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Guntis LIBEKS, Jurijs
MAŠKOVS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Apvienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 32440060289, 1,22 ha platībā (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā) un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 32440060342,
0,78 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot dabā), veidojot vienu zemes vienību.

2.

Noteikt apvienotajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods-0101.

3.

Lēmuma izpildi nodrošināt Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Īpašuma nodaļai.

4.

Lēmumu nosūtīt elektroniski Valsts zemes dienesta Latgales reģionālajai pārvaldei:
latgale.vzd.gov.lv.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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