
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 26.janvārī                                                                    Nr. 1., 28.& 
                                                                       Lēmums Nr. 28 
 

Par plat ību, nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķu un  
nosaukumu preciz ēšanu pašvald ībai piekr ītoš ām zemes vien ībām  

Subates pils ētā un Prodes pagast ā  
 

     Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 21.12.2011. vēstuli Nr10-03/96065-2 „Par 
informācijas sniegšanu”, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 
apstākļus, dome konstatēja, ka pašvaldības zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4415 
002 0315, 4415 003 0078 ir nepieciešams precizēt platības, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 4415 003 0091 un 4415 003 0078 ir nepieciešams apvienot  vienā zemes 
īpašumā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4415 002 0298 pievienot Tirgus laukumam 
un precizēt lietošanas mērķus.   

     Ņemot vērā iepriekš minēto un 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.punktiem, Ministru kabineta noteikumu Nr.294 
„Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu veidošanu un lietošanu” 2.daļas 3.punktu, 
atklāti balsojot ar 13 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  

1. Preciz ēt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību plat ības  Subat ē: no 0.1849 ha līdz 
0,1671 ha, kadastra apzīmējums 4415 002 0315, un no 0.5343 ha līdz 0,4829 ha , 
kadastra apzīmējums 4415 003 0078. 

2. Apvienot zemes vien ības  ar kadastra apzīmējumiem 4415 003 0091 un 4415 003 0078 
vienā nekustamajā īpašumā un piešķirt tam nosaukumu „Dzirnavup īte”, Subate. 

3. Pievienot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4415 002 0298 nekustamajam 
īpašumam „Tirgus laukums”, Subate, kadastra Nr. 4415 002 0284, nosakot  nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi - 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

4. Preciz ēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai „Dubulti-Avoti”, Prodes 
pagastā, kadastra apzīmējums 4435 005 0102, - 1101 - zeme dzelzceļa  infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

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

 
 
 
Sēdes vadītājs                                                  Stefans Rāzna                       
 

 



 

                      
 

 

 
 

 
 
 
 
 


