
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 30.novembrī                                                                                 Nr. 413 

                                                                                        prot. Nr.18, 21.§   
 

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ozoliņi 1”  
Dvietes pagastā un nosaukumu “Rudzu kalni” un “Paliene” piešķiršanu  

 
          Izskatot G.C.14.11.2017. iesniegumu par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma 
„Ozoliņi 1”, Dvietes pagastā un nosaukumu piešķiršanu jaunizveidotajiem īpašmiem, dome 
konstatēja, ka nekustamais īpašums “Ozoliņi 1”, Dvietes pagastā, kadastra Nr.4454 006 0082  
sastāv no 7 zemes vienībām 69,59 ha kopplatībā; īpašnieks G.C. vēlas atdalīt zemes vienību 4,79 ha 
platībā, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Rudzu kalni” un atdalīt 2 zemes vienības 8,28 ha un 
7,12 ha platībā, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu „Paliene”, Dvietes pagastā. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un 
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46. un 47. punktu un ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 27.11.2017. atzinumu (prot.14, 15.A§), ar 11 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Andis Ķīsis), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, (saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” balsošanā nepiedalās Guntars Cepurītis), novada dome nolēma: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ozoliņi 1” , Dvietes pagastā, kadastra Nr.4454 006 0082, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4454 006 0145 – 4,79 ha platībā, un izveidot jaunu īpašumu ar 
nosaukumu “Rudzu kalni” , Dvietes pagasts. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ozoliņi 1” , Dvietes pagastā, kadastra Nr.4454 006 0082, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4454 006 0157 – 8,28 ha platībā, un zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4454 006 0146 – 7,12 ha platībā, un izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu “Paliene” , 
Dvietes pagasts. 

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots  G.C..  

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


