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Par pašvald ībai piekrit īgo zemes vien ību apvienošanu un ierakst īšanu zemesgr āmatā 

Eglaines pagast ā 
 

   Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu Eglaines pagastā, 
dome konstatēja, ka 2 blakus esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4456 004 
0134 un 4456 004 0190 un 3 blakus esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4456 
005 0126, 4456 005 0136 un 4456 005 0091 ir  lietderīgi apvienot, lai veidotu kompaktu 
teritoriju un samazinātu mērniecības darbu izmaksas; šīs zemes vienības kadastra reģistra datu 
bāzē reģistrētas kā atsevišķas zemes vienības dažādos īpašumos. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas  27. 
punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33. pantu, Ministru kabineta 20.06.2006. 
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16. un 17. punktiem un 1., 2. un 3. 
pielikumiem, 22.08.2002. noteikumu Nr.294 „Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, 
sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu veidošanu 
un lietošanu” 2. daļas 3. punktu, ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome 
nolēma:       
1. Apvienot divas blakus esošas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 4456 004 0134 – 6.4 ha un 4454 004 0190 – 3.1 ha Eglaines pagastā un 
noteikt apvienotajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 0401- derīgo 
izrakteņu ieguves teritorijas – 4.0 ha un 0201 -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība – 5.5 ha. 

2. Nomainīt nekustamā īpašuma nosaukumu no „karjers Sviļi”, Eglaines pagasts uz 
nosaukumu „Sviļu karjers”, Eglaines pagasts, kadastra Nr. 4456 004 0190, un likvidēt zemes 
vienību, kadastra apzīmējums 4456 004 0134.  

3. Apvienot trīs blakus esošas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 4456 005 0126 – 3.2 ha, 4454 005 0136 – 5.8 ha  un 4456 005 0091 – 0.6 ha 
Eglaines pagastā, izveidot jaunu īpašumu un noteikt apvienotajai zemes vienībai nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus: 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 – 9.4 ha un 0907 – kapsētu teritorijas un ar tām 
saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve – 0.2 ha. 

4. Piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Lašu pilskalns”, Eglaines pagasts, 
īpašuma Nr.4456 005 0136, likvidējot zemes vienības, kadastra apzīmējumi 4456 005 0126 
un 4456 005 0091. 

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

6. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda īpašumus 
„Sviļu karjers” un „Lašu pilskalns”, Eglaines pagasts. 

Sēdes vadītājs                                                              Stefans Rāzna 



 
 

 


