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LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis
63461006, fakss 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv
LĒMUMS
Priekulē
2015.gada 27.augustā

Nr.13

19.
Par nekustamā īpašuma „Upes” sadalīšanu Gramzdas pag. Priekules novadā
un jauna nosaukuma „Mežupes ” piešķiršanu
___________________________________________________________________________
Priekules novada dome izskatīja R. B., adrese [:], Gramzdas pag., Priekules nov.
iesniegumus, kura ir S. B. pilnvarotā persona pamatojoties uz pilnvaru, izdotu 09.03.2015.
Priekules novada Bāriņtiesā, Gramzdā, Skolas ielā 3 ar reģistrācijas Nr. 5, kas ir reģistrēti
Priekules novada pašvaldībā 23.07.2015. ar Nr.2.1.4/1380 par zems vienības ar apzīmējumu
kadastrā 6458 003 0213, platība 4,94 ha atdalīšanu no īpašuma „Upes” un 1.2.4/1381 par
zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0194, platība 11,51 ha „Upes” sadalīšanu.
Iesniegumam pievienots zemes robežu plāns un zemesgrāmatas apliecības kopija.
Priekules novada pašvaldības dome izskata iesniegtos iesniegumus un apvieno vienā
lēmumā.
Īpašums „Upes” Gramzdas pagastā Priekules novadā 16,45 ha kopplatībā sastāv no
divām zemes vienībām ( pirmās zemes vienības, ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0194
platība ir 11,51 ha, otrās zemes vienības, ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0213 platība ir
4,94 ha.. Īpašums ir reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļā 09.04.2015. Gramzdas
pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000543488. Īpašnieks ir Priekules novada
pašvaldība.
Atbilstoši „Likumam par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 13. punktu, Ministru kabineta
20.06.2006.noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, saskaņā spēkā esošo
Priekules pagasta teritorijas plānojumu (2009-2021 gads, apstiprinātiem ar Priekules novada
domes 29.12.2009. sēdes lēmumu prot. Nr. 17;45§), teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem, atklāti balsojot PAR - 9 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis
Kvietkausks, Inese Kuduma, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde,
Gražina Ķervija,); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome
NOLEMJ:
1.Sadalīt nekustamo īpašumu „Upes”, 16,45 ha kopplatībā, kadastra Nr. 6458 003 0213 ,
kas atrodas Gramzdas pagastā Priekules novadā.

2. No nekustamā īpašuma „Upes ”, Gramzdas pagastā, Priekules nov. atdalīt zemes
vienību ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0213 4,94 ha platībā.
3.Atdalītajai zemes vienībai atstāt nosaukumu „Upes”, noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.
4.Palikušajai zemes vienībai mainīt nosaukumu no „Upes” uz „Mežupes”un atstāt spēkā
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
kods 0101.
5.Atstāt bez ievērības R. B. iesniegumu, kas reģistrēts Priekules novada pašvaldībā
23.07.2015. ar Nr.2.1.4/1381 par zemes vienības ar apzīmējumu kadastrā 6458 003 0194
sadalīšanu.
6.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas (Lielā ielā 4, Liepāja, LV- 3400)
Lēmums izsūtāms:
1 eks. R. B.
1 eks.Guntai Briekmanei
Pašvaldības domes priekšsēdētājas
vietnieks
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