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2021.gada 28.oktobrī Nr.453
(protokols Nr.14, 21.§)

Par zemes ierīcības projekta grozījumu
“Ķīkas” Naukšēnu pagastā, Valmieras
novadā apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemes
ierīcības likuma 19.pantu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu un
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Valsts valodas likuma 18.pantu, Ministru kabineta 02.08.2016.
noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.punkta 11.6.apakšpunktu un
26.punktu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 “Vietvārdu informācijas noteikumi”
24.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.apakšpunktu un 18.punktu, SIA “NOVADMĒRNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103086130, zemes
ierīkotāja Māras Marheles (sertifikāta Nr.AA0135) izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma “Ķīkas” (kadastra Nr.9672 008 0014) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9672 008 0014 sadalīšanai, kas elektroniski parakstīts, laika zīmogs 2019-03-07 14:14:47 EET,
15.05.2013. Naukšēnu novada teritorijas plānojumu 2013.–2025.gadam,
SIA “NOVADMĒRNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103086130, juridiskā adrese Cēsu iela 35-10,
Valmiera, Valmieras nov., 18.10.2021. iesniegumu un iesniegto zemes ierīcības projektu par
Zemes ierīcības projekta “Ķīkas” Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanu zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 9672 008 0014 (Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk –
Pašvaldība) saņemts 19.10.2021. un reģistrēts ar Nr.8.6.1/21/12), Pašvaldības domes pastāvīgo
komiteju kopīgās sēdes 21.10.2021. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. apstiprināt SIA “NOVADMĒRNIEKS”, reģistrācijas Nr.44103086130, zemes ierīkotāja
Māras Marheles (sertifikāta Nr.AA0135) izstrādātos zemes ierīcības projekta grozījumus
nekustamā īpašuma “Ķīkas” (kadastra Nr.9672 008 0014) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9672 008 0014 sadalīšanai, kas elektroniski parakstīti, laika zīmogs 2021-10-18
21:45:36 EEST;

2. jaunveidojamajam nekustamajam īpašumam, zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu
9672 008 0131 (platība 39.5 ha) piešķirt nosaukumu “Ķīvītes”;

3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9672 008 0131 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), lietošanas mērķim piekrītošā platība 39.5 ha;

4. zemes vienību Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 9672 008 0132 (platība 154.6 ha) saglabāt
nekustamā īpašuma “Ķīkas” sastāvā;

5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9672 008 0132 noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(kods 0201), lietošanas mērķim piekrītošā platība 154.6 ha;



6. zemes vienību platība pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizēta;
7. lēmums stājas spēkā 2021.gada 28.oktobrī.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.pantu, administratīvais akts stājas spēkā ar
brīdi, kad tas paziņots adresātam. Ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa pastu, uzskatāms, ka
administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 189.panta pirmo daļu, lēmumu
var pārsūdzēt iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc
deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


