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Par pašvald ībai piekrit īgo zemes vien ību apvienošanu 
 Tirgus laukum ā Subates pils ētā  

 
   

Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu Subates pilsētā, dome 
konstatēja, ka zemes vienība nekustamajā īpašumā „Tirgus laukums”, Subatē ar kadastra 
apzīmējumu 4415 002 0284 robežojas ar zemes vienībām, kadastra apzīmējumi 4415 002 
0157, 4415 002 0043, 4415 002 0049, 4415 002 0298 un uz tām ir izvietoti laukumi vai ielas 
posmi, kurus lietderīgi ir apvienot, lai veidotu vienotu īpašumu ar paplašinātu teritoriju. 

      Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas  27. 
punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta 4. daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
33. pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 
16.1 punktu, 1., 2., 3.pielikumiem un ņemot vērā Subates pilsētas zemes komisijas atzinumu 
dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome 
nol ēma:  
 

1. Pievienot pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4415 002 
0043, 4415 002 0157, 4415 002 0049, 4415 002 0298 zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4415 002 0284, veidojot vienu īpašumu ar nosaukumu „Tirgus laukums”, 
Subate, Ilūkstes nov., LV-5471, kadastra Nr. 4415 002 0284, likvidējot nekustamos 
īpašumus ar kadastra Nr. 4415 002 0043, 4415 002 0157, 4415 002 0049 un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumiem 4415 002 0043, 4415 002 0157, 4415 002 0049, 
4415 002 0298. 

2. Precizēt apbūvētās zemes vienības „Tirgus laukums”, kopplatību no 9026 m2 līdz 
11002 m2 un robežas, saskaņā ar shēmu, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – 1101- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kadastra apzīmējums 4415 002 0284. 

3. Precizēt zemes vienības Subates pilsētā, kadastra apzīmējums 4415 002 0288, 
kopplatību no 1394m2 līdz 681m2 un robežas saskaņā ar shēmu. 

4. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā. 
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