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14. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 6482 007 0122, Priekules pagastā 

 

Izskatot jautājumu par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

6482 007 0122, Priekules pagastā, 0.3 ha platībā, tiek konstatēts, ka: 

1. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0122  0,3 ha platībā ,Priekules pagastā līdz 

šim nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis (NĪLM). 

2. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0122 ir Priekules novada pašvaldībai 

piekrītoša zemes vienība pamatojoties uz 26.08.2010. Priekules novada domes 

lēmumu (prot. Nr. 14, 37§) „Par grozījumiem Priekules novada domes 

26.11.2009.sēdes protokola nr. 14; 47§”par pašvaldībai piekrītošajām apbūvētām 

zemes vienībām”. 

3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” (turpmāk tekstā – MKN 496) 16. 2. apakšpunktu 

„Lietošanas mērķi nosaka, ja: zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts 

lietošanas mērķis.” Savukārt 18.punkts paredz, ka  

„Lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības 

institūcija”. 

4.   Uz zemes vienības atrodas ēkas/būves pamati. 

5. MKN 496 26.punkta 26.1.apakšpunkts nosaka, ja: „ Zemes vienībai, uz kuras atrodas 

būves un kurai zemes plānā nav nodalītu platību, nosaka vienu lietošanas mērķi, kas 

pēc būves galvenā lietošanas veida un telpu grupu lietošanas veida (ēkām ar 

izvērtējamām telpu grupām) atbilst vienam lietošanas mērķim; 

 

6. Priekules novada ,Priekules pagasta teritorijas plānojumu un esošā teritorijas  

izmantošana ir lauksaimniecībā izmantojamā teritorija (0,3 ha). 

 



Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27 punktu, Ministru 

kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

16.2.apakšpunktu, 18.punktu, ņemot vērā tautsaimniecības un attīstības komitejas atzinumu, 

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. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6482 007 0122 ,0.3 ha platībā, Priekules 

pagastā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM) – kods 0101. 

2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmajai daļai, 79.panta 

pirmajai daļai šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas 

Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401, viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas.    

 

Lēmums izsūtāms:  

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

1 eks. Nekustamo īpašumu speciālistei V.Rubezei. 

 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     Vija Jablonska 

 


