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11. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma “Pērles”, Bunkas 

pag., Priekules nov. sadalīšanu 

____________________________________________________________________________ 

 

Priekules novada pašvaldības dome izskatījusi SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. 

Nr.40003783960, Dienvidkurzemes biroja iesniegumu ar lūgumu iepazīties ar sagatavoto 

zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „  Pērles”, Bunkas pag., 

Priekules nov., kadastra Nr.6446 006 0043, sadalīšanu. 

Nekustamais īpašums „Pērles” Bunkas pagastā, Priekules novadā, nostiprināts Bunkas 

pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.196, īpašnieki ir : L.V. ¼ dom.daļa, G.V. D. R. ¼ 

dom.daļa, M.V. ¼ dom.daļa un S.R. ¼ dom.daļa. 

Priekules novada Bunkas pagasta teritorijas plānojumā minētā zeme atzīmēta kā 

lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas. 

Ar Priekules novada pašvaldības domes 30.04.2015. lēmumu Nr.7 ,45.§ pieņemts 

lēmums par nekustamā īpašuma „ Pērles” , Bunkas pag., Priekules nov., sadalīšanu un zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. 

Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma  „ Pērles ”, Bunkas pag., Priekules 

nov.,  kadastra Nr.6446 006 0043, sadalīšanu, izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības 

likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu . 

 Zemes ierīcības projekts par nekustamā īpašuma  „ Pērles ”, Bunkas pag., Priekules 

nov., sadalīšanu atbilst Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes 

ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” un Priekules novada Domes 28.01.2010. saistošajiem 

noteikumiem Nr.4 „Par Priekules novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu 

apstiprināšanu”. 

Zemes ierīcības projekta priekšlikumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-atbilst 

normatīvo aktu prasībām. 

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.panta 2.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības 

projektu apstiprina vietējā pašvaldība, izdodot administratīvo aktu, un uz Ministru kabineta 

2011.gada 12.aprīļa  noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi ” 



9.8.punktu un 11.punktu, 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. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr.40003783960 izstrādāto zemes 

ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Pērles” Bunkas pagastā, Priekules novadā, 

kadastra Nr.6446 006 0043 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 006 0043  

sadalīšanai. 

2. Atļaut veikt zemes vienības „ Pērles”, Bunkas pag., Priekules nov., kadastra 

Nr.6446 006 0043 sadalīšanu atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam, 

atdalot 15.50  ha platībā vienu zemes gabalu Nr.2. 

3. Plānotajai zemes vienībai Nr.1 5.00 ha platībā atstāt nosaukumu „ Pērles”, Bunkas 

pag., Priekules nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība– kods 0101. 

4. Atdalītajam zemes gabalam 15.50 ha platībā apstiprināt nosaukumu „Zelti” un 

noteikt atdalāmajam zemes gabalam, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101 . 

5. Zemes ierīcības  projekts  īstenojams 4 gadu laikā. 

6. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā ( Liepājā, Lielā ielā 4, LV- 

3401) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

   

 Lēmums izsūtāms:  

- 1 eks. L.V. :[adrese]; 

- 1 eks. G.V. D. R.: [adrese]; 

- 1 eks. M.V.: [adrese]; 

- 1 eks. S.R.: [adrese]; 

- 1 eks. Bunkas zemes lietu speciālistei 

- 1 eks SIA „Latvijasmernieks.lv”: Graudu iela27/29 -315, Liepāja, LV-3412 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     Vija Jablonska 



Zemes ierīcības projekta  „ Pērles ” grafiskais  pielikums

 

 

 

 


