
 
 
 

 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 30.novembrī                                                                    Nr. 16., 25.& 
                                                                       Lēmums Nr. 540 
 

Par zemes vien ību piekrit ības noteikšanu pašvald ībai  
Dvietes, Prodes un Š ēderes pagastos 

   
Iepazīstoties ar rezerves zemes fonda zemes vienībām, kuras tika atdalītas no Latvijas Valsts 

meža zemēm, un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, dome konstatēja: 
1) zemes vienība 0,5 ha kopplatībā „Naudinieki”, Dvietes pagastā, kadastra apzīmējums   4454 002 

0002,  un zemes vienība „Šauriņi”, Dvietes pagastā, kadastra apzīmējums   4454 008 0056, 
kadastra datu bāzē reģistrētas kā rezerves zemes fonda zeme; uz zemes vienībām atrodas 
Ilūkstes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās ēkas – dzīvojamās mājas ar 
saimniecības ēkām; 

2) zemes vienība 0,2 ha kopplatībā „Raudas veikals”, Šēderes pagastā, kadastra apzīmējums 4490 
008 0066, kadastra datu bāzē reģistrēta kā rezerves zemes fonda zeme; uz zemes vienības 
atrodas Ilūkstes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās ēkas – veikals un šķūnis; 

3) zemes vienība 0,5 ha kopplatībā „Amasišķu kapi”, Prodes pagastā, kadastra apzīmējums 4435 
006 0034, kadastra datu bāzē reģistrēta kā rezerves zemes fonda zeme; uz zemes vienības 
atrodas Amasišķu kapi, kurus apsaimnieko pašvaldība. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma 
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta 
2.daļu, Ministru kabineta 01.09.2012. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2. punktu 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 un ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 22.11.2012. atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 12 bals īm par, 
pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  

1. Noteikt, ka zemes vienība „Naudinieki”, Dvietes pagastā, kadastra apzīmējums 4454 002 0002 – 0,5 
ha un zemes vienība „Šauriņi”, Dvietes pagastā, kadastra apzīmējums 4454 008 0056 – 0,5 ha 
piekr īt Ilūkstes novada pašvald ībai , nosakot  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve. 

2. Noteikt, ka zemes vienība „Raudas veikals”, Šēderes pagastā, kadastra apzīmējums 4490 008 0065 
– 0,2 ha kopplatībā piekr īt Ilūkstes novada pašvald ībai , nosakot  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0801 – komercdarbības objektu apbūve. 

3. Noteikt  ka zemes vienība „Amasišķu kapi”, Prodes pagastā, kadastra apzīmējums 4435 006 0034 – 
0,5 ha kopplatībā piekr īt Ilūkstes novada pašvald ībai , nosakot  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0907- kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju  apbūve. 

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

5. Groz īt novada domes 28.06.2012. lēmumu Nr.308  (prot. Nr.8.,22.&) „Par pašvaldības ēku un būvju 
„Naudinieki” Dvietes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā” un izteikt lemjošās daļas 3. punktu šādā 
redakcijā: „Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai iereģistrēt uz pašvaldības vārda ēku un zemes 
īpašumu „Naudinieki”, Dvietes pagastā”. 

 
 
Sēdes vadītājs                                                                                        Stefans Rāzna                       



 

 

 

                      
 

 

 
 

 
 
 
 
 


