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Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

 

1. Piešķirt  Mud ītei Buceniecei nomā zemes gabalu 1,0 ha platībā no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4444 002 0418 Bebrenes pagastā uz 5 gadiem, nosakot  nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

2. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai B. Štrausai viena mēneša laikā no šī lēmuma 
spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar Mudīti Bucenieci. 

 

Lēmums (administratīvais akts ) pievienots sēdes protokola pielikumā uz 1 lapas.  

 
 
Sēdes vadītājs               (personiskais paraksts)  M.Krievāns 
Sēdes protokoliste               (personiskais paraksts)  I.Bogdanova 
 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Ilūkstes novada pašvaldības 
Lietvedības nodaļas vadītāja                             I.Bogdanova 
Ilūkstē, ___.___.2012. 
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Izskatot Mudītes Bucenieces, personas kods 250761-13951, dzīvo „Tehnikums”, 
Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, 24.05.2012. iesniegumu par zemes piešķiršanu 
nomā no pašvaldības zemēm un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 
apstākļus, dome konstatēja, ka pieprasītais zemes gabals ir brīvs.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 24.05.2012. 
atzinumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 17., 18. un 18.1. punktiem un 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 un 1., 2. un 3. pielikumiem, atklāti balsojot ar 13 
bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:          

3. Piešķirt  Mud ītei Buceniecei nomā zemes gabalu 1,0 ha platībā no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4444 002 0418 Bebrenes pagastā uz 5 gadiem, nosakot  nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

4. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai B. Štrausai viena mēneša laikā no šī lēmuma 
spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar Mudīti Bucenieci. 

5. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas M. Buceniecei. 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 
88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                                       Maigurs Krievāns 
 


