
Skaidrojums par 
 

“Iesniegumam par viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemes vienību sadali vai apvienošanu” 
vai “Iesniegums par zemes īpašniekam piederošas būves dzēšanu”,  

kas adresēts gan Valsts zemes dienestam, gan zemesgrāmatai (turpmāk - Iesniegums),  
pievienojamiem dokumentiem 

 

 

Vēršam uzmanību uz sekojošo: 
 

1. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61.panta 4.punktam, 106.pantam, 106.
1
pantam, ja klients kancelejas 

nodevu apmaksā bankā vai ar bankas internetbankas starpniecību, maksājuma uzdevumā par 
kancelejas nodevu zemesgrāmatai obligāti jānorāda:  
1.1. nostiprinājuma lūdzēja personas kodu vai reģistrācijas numuru;  

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numuru vai zemesgrāmatas nodalījuma numuru.  

 
2. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 68.panta 2.punktam obligāti pievienojams dokuments ir notariāli vai 

bāriņtiesas apliecināta bankas vai citas trešās personas piekrišana, ja tāda nepieciešama atbilstoši 
Zemesgrāmatu likuma 61.panta 3.punktam, t.i. -, ja trešai personai par labu ierakstīts aizliegums 
zemesgrāmatas II daļas 2.iedaļā. Notariāli vai bāriņtiesas apliecināta piekrišana nav obligāta, ja 
piekrišanu dod valsts vai pašvaldības iestādes vadītājs.  

 

3. Obligāti pievienojams dokuments ir notariāli vai bāriņtiesas apliecināts pilnvarojuma dokuments, ja 
iesniegumu paraksta persona, kas nav zemes īpašnieks/ zemes īpašnieka – juridiskas personas 
likumiskais (Uzņēmumu reģistrā) reģistrētais pārstāvis (atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 58.pantam). 
Pilnvarojuma dokumenta noformējuma prasības, ko norādījusi LR Tieslietu ministrija, skatīt 
1.pielikumā.  

 

 

!!! Attiecībā uz notariāli vai bāriņtiesas apliecinātiem pilnvarojuma dokumentiem jāņem vērā, 
ka, lai pilnvarojuma dokuments būtu derīgs attiecīgo izmaiņu veikšanai zemesgrāmatā, nav 

pietiekami, ja uz pilnvarojuma dokumenta ir tikai notāra vai bāriņtiesas apliecināti 
paraksti. Jābūt apliecinātam pašam dokumentam, t.i. jābūt norādei par personas rīcībspējas 
pārbaudi. Piemēram, “(..) apliecinu, ka rīcībspējīgās personas (..) paraksts ir īsts un izdarīts 
manā klātbūtnē” vai “(..) rīcībspēja ir pārbaudīta (..)” u.tml. (paraugi 1.pielikumā).   
!  (Informācija   aktualizēta   13.06.2016.   un   01.08.2016.   atbilstoši   LR   Tieslietu   

ministrijas  

09.06.2016.sniegtajam skaidrojumam.) 

 

 
!!! Ja gadījumos, kad pilnvarojuma dokumenta oriģināls ir jau iesniegts zemesgrāmatu 
nodaļā vai Valsts zemes dienestā, bet dokumentu iesniedzējs nevar noradīt Iesniegumā prasīto 
informāciju   
(zemesgrāmatu nodaļas nosaukumu, zemesgrāmatas nosaukumu atbilstoši administratīvi 
teritoriālajai vienībai un nodalījuma numuru, vai kadastra objekta kadastra numuru vai 
kadastra apzīmējumu, kuram Valsts zemes dienestā jau iepriekš veikts reģistrācijas vai datu 
aktualizācijas pakalpojums), tad vienmēr iesniedzams vai uzrādāms jauns pilnvarojuma 
dokumenta oriģināls, lai glabātu to Valsts zemes dienestā vai veidotu tā apliecinātu 
elektronisko kopiju. (Dokumenta oriģinālu atdod atpakaļ klientam, ja tā saturs attiecas uz 
pastāvīga nekustāmā īpašuma izveidošanu zemesgrāmatā, piemēram, dokumentā minēts, 
"izveidot jaunus nekustamos īpašumus", "sadalīt nekustamo īpašumu divos (trijos…) 
nekustamos īpašumos" utml. (Informācija aktualizēta 22.07.2016., 01.08.2016. un 
21.10.2016.) 



1.pielikums 
 
PILNVARAS NOFORMĒŠANA, JA IESNIEGUMU PARAKSTA ZEMES ĪPAŠNIEKA PILNVAROTA PERSONA: 
 

1. zemes īpašnieks - fiziskā persona:          

 Iesnieguma parakstītājs   Personas statuss   Pievieno  

     Zemes īpaš.   Cita pers.   notār. pilnv.  

 Fiziskās personas pilnvarota persona   -   V   V  

2. zemes īpašnieks - juridiskā persona:          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  zemes īpašnieks - valsts vai pašvaldības iestāde: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabulā norādīta: 
Cita persona – persona, kas nav zemes īpašnieks; 
Zemes īpašnieks – zemesgrāmatā ierakstītais zemes īpašuma īpašnieks (Civillikuma 994.pants)  
Informācija aktualizēta 05.02.2016., atbilstoši LR Tieslietu ministrijas 05.02.2016. prezentācijā “Zemes īpašnieka iesniegumam 
pievienojamie dokumenti, to forma” norādītajam.  
!!! Attiecībā uz notariāli vai bāriņtiesas apliecinātiem pilnvarojuma dokumentiem jāņem vērā, ka, lai pilnvarojuma 
dokuments būtu derīgs attiecīgo izmaiņu veikšanai zemesgrāmatā, nav pietiekami, ja uz pilnvarojuma dokumenta ir 
tikai notāra vai bāriņtiesas apliecināti paraksti. Jābūt apliecinātam pašam dokumentam, t.i. jābūt norādei par 
personas rīcībspējas pārbaudi. Piemēram, “(..) apliecinu, ka rīcībspējīgās personas (..) paraksts ir īsts un izdarīts manā 
klātbūtnē” vai “(..) rīcībspēja ir pārbaudīta (..)” u.tml. (skat. paraugus zemāk!).  
! (Informācija aktualizēta 13.06.2016. un 01.08.2016. atbilstoši LR Tieslietu ministrijas 09.06.2016.sniegtajam skaidrojumam.)  



1.paraugs. Notariālo aktu grāmatas apliecināts izraksts 



2.paraugs. Notariālo aktu grāmatas apliecināts izraksts 



3./4.paraugs. Bāriņtiesas apliecināti dokumenti 

 


