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sēdes protokols Nr.6, 42.p.

LĒMUMS Nr.160
Par īpašuma tiesību atjaunošanu
uz nekustamā īpašuma Jaunā iela 27B zemi, Jaunjelgavas pilsēta, Aizkraukles novads
Aizkraukles novada pašvaldība 2022.gada 14.februārī saņēmusi Tabita TOMSONES,
personas kods 080659-13000, dzīvo: ”Stārķi”, Sērenes pagasts, Aizkraukles novads, LV-5123
iesniegumu (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 14.02.2022 reģistrācijas Nr.J/5.5/22/496) par
īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamā īpašuma Jaunā iela 27B zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem 32070020749, 32070020781 zemi Jaunjelgavas pilsētā.
Saskaņā ar Aizkraukles rajona Jaunjelgavas pilsētas ar lauku teritoriju Zemes komisijas
1996.gada 21.augusta sēdes lēmumu Nr.1 (protokols Nr.14) Lilijai PRIKULEI, personas
kods: 090327-11861, atzītas īpašuma tiesības uz mantojamo zemi Jaunā iela 27B,
kadastra Nr.32070020749 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 32070020749 – 4900m2
platībā, 32070020781- 2100m2 platībā). Lilija PRIKULE mirusi.
Tabita TOMSONE, mantojumu atstājējas Lilijas PRIKULES meita, pēc likuma mantojusi
tiesības uz zemi.
Pamatojoties uz zemes kadastrālās uzmērīšanas datiem, ar Jaunjelgavas novada domes
2018.gada 1.februāra sēdes lēmumu Nr.22 (protokols Nr.11) precizēta nekustamā īpašuma Jaunā
ielā 27B zemes vienību platība. Kopplatības palielinājums par 382m2 nepārsniedz maksimālo
pieļaujamo platības nesaisti.
Ņemot vērā iepriekš norādīto un pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu
pilsētās” 5.panta 3.daļu, ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas 10.03.2022. atzinumu, atklāti balsojot: ar 12 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS,
Mārtiņš DAĢIS, Uldis DZĒRVE, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Aivars MIEZĪTIS, Anita
OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Einārs ZĒBERGS, Aigars LUKSS, Evija
VECTIRĀNE), “Pret” – 1 (Guntis LIBEKS), “Atturas” – nav, Andris ZĀLĪTIS balsojumā
nepiedalās, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Atjaunot Tabitai TOMSONEI, personas kods 080659-13000, īpašuma tiesības uz nekustamā
īpašuma Jaunā iela 27B (īpašuma kadastra numurs 32070020749) zemi 0,7382 ha kopplatībā
(zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32070020749 zemi 0,5039 ha platībā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 32070020781 zemi 0,2343ha platībā) Jaunjelgavas pilsētā,
Aizkraukles novadā.

2.

Apstiprināt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32070020749 noteikto apgrūtinājumu:
1.

7312050601 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu
līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0116ha.

3.

Zemes īpašuma tiesības stājas spēkā reizē ar īpašuma tiesību nostiprinājumu Zemesgrāmatā.

4.

Lēmuma vienu eksemplāru nosūtīt Tabitai TOMSONEI uz adresi: “Stārķi”, Sērenes pagasts,
Aizkraukles novads, LV-5123.

5.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189. panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvas rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona – pēc deklarētās

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona -pēc juridiskās
adreses).
6.

Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas
likuma 8.panta otro daļu stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, sūtot pa pastu
kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē
reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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