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Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu
L.S. Pilskalnes pagastā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas ‘’Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 1.daļas 4.punktu, 2., 2.1,
5. un 7.daļu un likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta 3.daļu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”
3.panta 5.daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punktu, 1., 2., 3. pielikumiem, ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 20.09.2012.
atzinumu, atklāti balsojot ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt L.S. pastāvīgās zemes lietošanas tiesības ar 01.01.2012. uz zemes vienībām:
kadastra apzīmējums 4480 005 0273 - 1,11 ha;, kadastra apzīmējums 4480 005 0274 - 0,58
ha; kadastra apzīmējums 4480 005 0275 - 1,06 ha un kadastra apzīmējums 4480 007 0053 4,68 ha nekustamajā īpašumā „Līvi”, Pilskalnes pagastā, kadastra Nr. 4480 005 0273.
2. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4480 005 0273 - 1,11 ha, 4480 005
0274 - 0,58 ha, 4480 005 0275 - 1,06 ha un 4480 007 0053 - 4,68 ha piekrīt Ilūkstes novada
pašvaldībai un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 4480 005 0273, 4480 005 0274, 4480 005 0275 - 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
4480 007 0053 - 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzinei L.Riekstiņai noslēgt Lauku apvidus neizpirktās
zemes nomas līgumu ar L.S. pēc nekustamā īpašuma nodokļa parāda nomaksas.
4. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
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