
 
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2011.gada 27.oktobrī                                                                    Nr. 13., 29.& 
                                                                       Lēmums Nr. 461 
 
 

Par nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķa maiņu pašvald ības zemes vien ībai 
Pilskalnes pagast ā 

         
                    

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Nomain īt nekustamā īpašuma lietošanas m ērķi pašvaldības zemes vienībai Pilskalnes 
pagastā 1,28 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0389, no 0601 - individuālo 
dzīvojamo māju apbūve uz mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. 

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

 

.  

 
 
Sēdes vadītājs                 M.Krievāns 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2011.gada 27.oktobrī                                                                    Nr. 13., 29.& 
                                                                       Lēmums Nr. 461 
 

Par nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķa maiņu pašvald ības zemes vien ībai 
Pilskalnes pagast ā 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Izskatot Eduarda Bleives, personas kods 220578-12112, dzīvo „Ozoldārzi”, Pilskalnes 
pagastā, 10.10.2011. iesniegumu par lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai un 
izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka 
Eduards Bleive nomā pašvaldībai piederošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 4480 008 
0389, kurai iepriekš noteiktais mērķis neatbilst reālajai zemes izmantošanai.   

    Ņemot vērā iepriekš minēto un attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu šajā 
jautājumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā  īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 5., 
6.,17.7., 30. un 37. punktiem, 1.un 2. pielikumu, atklāti balsojot ar 13 bals īm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nol ēma:    

1. Nomain īt nekustamā īpašuma lietošanas m ērķi pašvaldības zemes vienībai Pilskalnes 
pagastā 1,28 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0389, no 0601 - individuālo 
dzīvojamo māju apbūve uz mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. 

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

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas E.Bleivem. 

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                                 Maigurs Krievāns 
 
 


