
Valsts zemes dienestam un 

_______________________________________ tiesai 
                                                                                Norādiet atbilstošo tiesu 
 

1. Zemes īpašnieks1 
 

Norādiet vārdu, uzvārdu/nosaukumu 

Personas kods / Reģistrācijas nr. 
 

Norādiet personas kodu /  reģ. Nr. 

Kontaktinformācija 
 

Norādiet tālruņa Nr., elektroniskā pasta adresi, pasta adresi 

2. Zemes īpašnieka pilnvarotā 

persona / Paraksttiesīgā persona 

 

Norādiet vārdu, uzvārdu / nosaukumu 

Personas kods / Reģistrācijas nr. 
 

Norādiet personas kodu / reģ. Nr. 

Kontaktinformācija 
 

Norādiet tālruņa Nr., elektroniskā pasta adresi, pasta adresi 

 
1  Jānorāda visu kopīpašnieku rekvizīti, iesniegumu  paraksta visi kopīpašnieki vai to pilnvarotās, vai paraksttiesīgās personas. 

 
IESNIEGUMS 

par viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemes vienību sadali vai apvienošanu  

(vajadzīgo atzīmēt) 

 

☒ Lūdzu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā veikt 

datu reģistrāciju/aktualizāciju. 

 

☒ Lūdzu izdarīt grozījumus: 
Zemesgrāmatas nosaukums: ______________________________________________________  

                                                   atbilstoši administratīvi teritoriālajai vienībai - pilsēta vai novads, pagasts 
Zemesgrāmatas nodalījuma numurs: ________________________________________________ 

 
Nekustamā īpašuma kadastra numurs:___________________________________________________  
 
Nekustamā īpašuma nosaukums: _______________________________________________________   
 

Zemes vienību sadale Kadastra apzīmējumi 

Norādīt sadalāmo zemes vienību 
 

Norādiet zemes vienības kadastra apzīmējumu. 

Norādīt jaunās zemes vienības 
 

Norādiet zemes vienību kadastra apzīmējumus, atdalot ar komatu. 

 

Zemes vienību apvienošana Kadastra apzīmējumi 

Norādīt apvienotās zemes vienības 
 

Norādiet zemes vienību kadastra apzīmējumus, atdalot ar komatu. 

Norādīt jauno zemes vienību 
 

Norādiet zemes vienību kadastra apzīmējumus, atdalot ar komatu. 

 

Zemes vienības uzmērīšana  vai 
kamerālā pārzīmēšana 

Kadastra apzīmējumi 

Norādīt zemes vienību  

Norādiet zemes vienības kadastra apzīmējumu. 

Norādīt zemes vienību  

Norādiet zemes vienības kadastra apzīmējumu. 



 

☐ Veikt zemes vienību apgrūtinājumu aktualizāciju saskaņā ar apgrūtinājuma plānu.  

☐ Vēlos saņemt bez maksas Apliecinājumu par kadastra datu reģistrāciju/aktualizāciju. 

☐ Vēlos saņemt tiesneša lēmuma apliecinātu datorizdruku elektroniski. 
       (lai saņemtu datorizdruku, laukā “Kontaktinformācija” obligāti ir jānorāda e-pasta adrese) 

 
Iesniegumam pievienoti dokumenti 2: 
 

"☐" atzīmes par pievienotajiem dokumentiem aizpilda Valsts zemes dienesta (VZD) darbinieks vai, ja iesniegumu 

paraksta ar elektronisko parakstu, – iesnieguma parakstītājs 

 Dokumenta veids3 Dokumenta nr. Datums 

☐ 1. Pašvaldības lēmums par zemes vienību sadali vai 
apvienošanu, zemes ierīcības projekta vai 
detālplānojuma apstiprināšanu 

 
 

☐ 2. Apliecinājums par kancelejas nodevas samaksu 
tiesai, kurā norādīts nekustamā īpašuma kadastra 

numurs 

 
 

☐ 3. Apliecinājums par trešās personas piekrišanu   

☐ 4. Dokuments, kas apliecina pilnvarojumu vai 
pārstāvības tiesības: 

  

 ☐ pilnvarojuma oriģināls   

☐ pilnvarojuma oriģināls jau iesniegts tiesā:  

 
(tiesas nosaukums) 

 
(zemesgrāmatas nosaukums atbilstoši administratīvi 
teritoriālajai vienībai- pilsēta vai novads, pagasts) 

 
(nodalījuma numurs) 

 

 

☐ apliecināta pilnvarojuma kopija 

 
  

☐ pilnvarojuma oriģināls jau iesniegts VZD: 
kadastra objekta  

 
(kadastra Nr. vai kadastra apzīmējums) 

reģistrācijas vai datu aktualizācijas pasūtījuma 
ietvaros 

 

 

 ☐ apliecināta pilnvarojuma kopija jau iesniegta VZD: 
kadastra objekta  

 
(kadastra Nr. vai kadastra apzīmējums) 

reģistrācijas vai datu aktualizācijas pasūtījuma 
ietvaros 

 

 

☐ 5. Cits dokuments, ja tāds tiek pievienots 
  

                         (dokumenta nosaukums) 

 

 

 
2 Tiesa iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saņem saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 56.4 pantu. 

3 Dokumentu oriģināli vai Zemesgrāmatu likuma 56.2 un 64.pantā noteiktajos gadījumos – dokumenta atvasinājumi.  

  

 

      
Zemes īpašnieka, tā pilnvarotās vai 
paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds 
 

        
paraksts 

 
 

     
datums

 

 

 


