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Par pašvaldībai piekrit īgo zemes vienību apvienošanu vienā īpašumā Subates pilsētā 
      

 

Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ielu uzturēšanai Subates pilsētā 
izvietojumu, dome konstatēja, ka vairākas ielas ar vienu nosaukumu sastāv no diviem zemes 
īpašumiem: Robežu iela sastāv no diviem zemes īpašumiem ar kadastra Nr.4415 003 0077 un 
Nr.4415 003 0101, Vilku iela sastāv no diviem zemes īpašumiem ar kadastra Nr.4415 003 0083 un  
4415 003 0106, Miera iela sastāv no diviem zemes īpašumiem ar kadastra Nr.4415 001 0036 un 
Nr.4415 002 0285, Sporta iela sastāv no diviem zemes īpašumiem ar kadastra Nr.4415 001 0037 un 
Nr.4415 002 0287, Gurķu iela sastāv no diviem zemes īpašumiem ar kadastra Nr.4415 002 0288 un 
Nr.4415 002 0235; katrs iepriekš minētais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar tādu pašu 
kadastra apzīmējumu kā īpašuma numurs, līdz ar to ir jāapvieno attiecīgās zemes vienības vienā 
īpašumā. 

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” 3. 
panta 4.daļu, likuma „Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums” 33.pantu, Ministru kabineta 
10.04.2012. noteikumu Nr.263 “Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” 46. un 47. punktiem un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 23.03.2015. 
atzinumu (prot.3, 18.&), novada dome nolēma: 

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4415 003 0077 un 4415 003 0101, veidojot 
vienu īpašumu ar nosaukumu Robežu iela, Subate, Ilūkstes novads, saskaņā ar robežu shēmu.   

2. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4415 003 0106 un 4415 003 0083, veidojot 
vienu īpašumu ar nosaukumu Vilku iela, Subate, Ilūkstes novads, saskaņā ar robežu shēmu.   

3. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4415 002 0285 un 4415 001 0036, veidojot 
vienu īpašumu ar nosaukumu Miera iela, Subate, Ilūkstes novads, saskaņā ar robežu shēmu.   

4. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4415 001 0037 un 4415 002 0287, veidojot 
vienu īpašumu ar nosaukumu Sporta iela, Subate, Ilūkstes novads, saskaņā ar robežu shēmu.   

5. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4415 002 0288 un 4415 002 0325, veidojot 
vienu īpašumu ar nosaukumu Gurķu iela, Subate, Ilūkstes novads, saskaņā ar robežu shēmu.   

Domes priekšsēdētājs                     Stefans Rāzna 


