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Lēmums 

Priekuļu novada Priekuļu pagastā 

2020.gada 23.aprīlī        Nr.206 

          (protokols Nr.8, 27.p) 

 

Par precizējumiem Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.116   

(protokols Nr.4, 47.p.) 

 

Priekuļu novada dome iepazīstas Priekuļu novada teritorijas plānotāja Jura Pētersona 

informāciju par nepieciešamību precizēt Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumu 

Nr.116 (protokols Nr.4, 47.p.) „Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Lasmaņi”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”. 

Ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošo informāciju un pamatojoties uz Ministru kabineta 

2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9. un 36.punktu, un Priekuļu 

novada domes Tautsaimniecības komitejas 2020.gada 16.aprīļa lēmumu (protokols Nr.4), 

elektroniski balsojot tiešsaistē, PAR –13 (Elīna Stapulone, Aivars Tīdemanis,  Aivars Kalnietis, Juris 

Sukaruks,  Jānis Mičulis,  Baiba Karlsberga, Mārīte Raudziņa, Normunds Kažoks, Dace Kalniņa 

Māris Baltiņš, Ināra Roce, Elīna Krieviņa, Jānis Ročāns), PRET –nav, ATTURAS –nav Priekuļu 

novada dome nolemj: 

 

1. Izteikt Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmuma  Nr.116 (protokols Nr.4, 47.p.) 

konstatējošās daļas 3.punktu sekojošā redakcijā:  

,,3. Iesniedzējs lūdz sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0008, atdalot no 

tās divas lineāras zemes vienības Lāčplēša un Lejas ielu brauktuves uzturēšanai”  

2. Izteikt Priekuļu novada domes 2020.gada 27.februāra lēmuma  Nr.116 (protokols Nr.4, 47.p.) 

lemjošās daļas 1.punktu sekojošā redakcijā:  

,,1. Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Lasmaņi”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4272 007 0008, paredzot atdalīt no zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0008 divas lineāras zemes vienības, saskaņā ar 

pielikumu”; 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Teritorijas plānotājs J. Pētersons. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veic Attīstības nodaļas vadītāja Vineta Lapsele.. 

 

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 

rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona- pēc deklarētās 

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

vietas).  

Saskaņā ar Administratīvā procesa 70.panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi, 

kad tas paziņots adresātam, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

 

Domes priekšsēdētāja  (paraksts)     Elīna Stapulone 

 

 


