
 
 

 
 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 30.maijā                                                                            Nr. 11., 24.& 
                                                                               Lēmums Nr.224  
 

Par zemes pieš ķiršanu nom ā Raisai Červjakovai Prodes pagast ā 
 

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 17., 18. un 18.1. punktiem, Ilūkstes novada pašvaldības 29.12.2009. 
Saistošajiem noteikumiem Nr.28/2009 „Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā” un 
ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 27.05.2013. atzinumu dotajā jautājumā, ar 
15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:       
1. Piešķirt  Raisai Červjakovai nomā zemes gabalu 5.0 ha platībā no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4435 005 0064 Prodes pagastā, uz 5 gadiem, nosakot  nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

2. Uzdot Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājai Sofijai Glūmānei viena 
mēneša laikā noslēgt zemes nomas līgumu ar Raisu Červjakovu.  

 

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

 
 
Sēdes vadītājs               (personiskais paraksts)  S.Rāzna 
Sēdes protokoliste               (personiskais paraksts)  I.Bogdanova 
 
IZRAKSTS PAREIZS 
Ilūkstes novada pašvaldības 
Lietvedības nodaļas vadītāja                             I.Bogdanova 
Ilūkstē, ___.___.2013. 



 
 
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2013.gada 30.maijā                                                                            Nr. 11., 24.& 
                                                                               Lēmums Nr.224  
 

Par zemes pieš ķiršanu nom ā Raisai Červjakovai Prodes pagast ā  

            

 Izskatot Raisas Červjakovas, personas kods 230257-12138, reģistrētā dzīves vieta 
„Eglītes”, Prodes pagasts, Ilūkstes novads, 08.05.2013. iesniegumu par zemes nomu Prodes 
pagastā un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome 
konstatēja, ka pieprasītais zemes gabals no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 005 
0064 ir pašvaldībai piekritīgs, bija iznomāts Raisai Červjakovai.    

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 
zemes nomu” 17., 18. un 18.1. punktiem, Ilūkstes novada pašvaldības 29.12.2009. 
Saistošajiem noteikumiem Nr.28/2009 „Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā” un 
ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 27.05.2013. atzinumu dotajā jautājumā, ar 
15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:       
1. Piešķirt  Raisai Červjakovai nomā zemes gabalu 5.0 ha platībā no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 4435 005 0064 Prodes pagastā, uz 5 gadiem, nosakot  nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

2. Uzdot Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājai Sofijai Glūmānei viena 
mēneša laikā noslēgt zemes nomas līgumu ar Raisu Červjakovu.  

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas Raisai Červjakovai. 

 
     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                                                                           Stefans Rāzna 
 
 

 


