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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2015.gada 27.augustā                                                                                        Nr. 322 
                                                                                         prot. Nr.17, 12.§  
   

Par pašvaldībai piekrit īgo zemes vienību (zem ceļiem un ielām) 
 robežu un platību precizēšanu Subates pilsētā un Prodes pagastā 

      
Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu Subates pilsētā un Prodes 

pagastā, salīdzinot tās ar pašvaldības ielu karti un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā reģistrētajiem datiem, dome konstatēja, ka pašvaldības ielu un ceļu kartē zemes vienību 
robežas zem ceļiem un ielām neatbilst kadastra sistēmā reģistrētajiem datiem, tāpēc ir lietderīgi 
grozīt zemes vienību robežas un platības. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas  27. punktu, 
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, 132.1.apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41.panta 2.daļas 6.punktu, 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. un 2. pielikumu un ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 24.08.2015. atzinumu, novada dome nolēma: 

1. Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (Miera ielā) ar kadastra apzīmējumu 4415 
002 0285 kopplatību no 718 m2 līdz un 515 m2 un robežas, saskaņā ar robežu shēmu 
(grafiskais pielikums Nr.1). 

2. Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (Brīvības ielā) ar kadastra apzīmējumu 4415 
002 0105 kopplatību no 2 473 m2 līdz un 2 455 m2 un robežas, saskaņā ar robežu shēmu 
(grafiskais pielikums Nr.2). 

3. Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (Mikulānu ceļš) ar kadastra apzīmējumu 
4415 003 0075 kopplatību no 3 864 m2 līdz un 2 763 m2 un robežas, saskaņā ar robežu 
shēmu (grafiskais pielikums Nr.3). 

4. Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības (Ilūkstes iela) ar kadastra apzīmējumu 4415 
003 0089 kopplatību no 11 754 m2 līdz un 11 428 m2 un robežas, saskaņā ar robežu shēmu 
(grafiskais pielikums Nr.4). 

5. Izveidot jaunu īpašumu ar vienu zemes vienību 2 499 m2 kopplatībā kā daļu no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4415 003 0089, saskaņā ar shēmu (grafiskais pielikums 
Nr.5), saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 
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6. Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 004 0198 
kopplatību no 0.51 ha līdz un 0.1 ha un robežas, saskaņā ar robežu shēmu (grafiskais 
pielikums Nr.6). 

7. Izveidot jaunu īpašumu ar vienu zemes vienību 0.41 ha kopplatībā kā daļu no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4435 004 0198, saskaņā ar shēmu (grafiskais pielikums 
Nr.7); noteikt, ka jaunizveidotā zemes vienība 0.41 ha platībā piekrīt pašvaldībai kā 
starpgabals, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 - zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 

 


