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Par zemes vien ības piekrit ību pašvald ībai Dvietes pagast ā un par zemes 
nodošanu bezatl īdzības lietošan ā  Dabas aizsardz ības pārvaldei Dvietes pagast ā               

 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvald ībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 
otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma „Par 
valsts un pašvald ību finanšu l īdzek ļu un mantas izš ķērdēšanas nov ēršanu ” 5.pantu un 5.panta 
trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, likuma ”Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.panta 4.daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļu, Ministru kabineta 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 un 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 un 1., 
2. un 3. pielikumiem, ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:    
1. Noteikt, ka zemes vienība „Dravnieki”, Dvietes pagastā 0.25 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 

4454 007 0067, piekrīt Ilūkstes novada pašvaldībai, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 
0.15 ha - 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un 0.10 ha - 0501 – dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.  

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

3. Nodot Dabas aizsardzības pārvaldei bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu 0.10 ha platībā uz 10 
gadiem no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 007 0067 „Dravniekos”, Dvietes pagastā, 
tādējādi veicinot sabiedrības interesēs kultūras atbalstīšanu.  

4. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektori viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt 
Vienošanos par zemes gabala bezatlīdzības lietošanu ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

 

 
 
Sēdes vadītājs         S.Rāzna 

 


