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Par pašvald ībai piekrit īgo zemes vien ību apvienošanu un to ierakst īšanu 
zemesgr āmatā Bebrenes pagast ā 

 
 

Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu nekustamajā īpašumā 
„Bebraine” Bebrenes pagastā, dome konstatēja, ka divas  blakus esošas zemes vienības, ar 
kadastra apzīmējumiem 4444 002 0420 un 4444 002 0391, ir lietderīgi apvienot, lai veidotu 
kompaktu teritoriju un samazinātu mērniecības darbu izmaksas, kā arī šo zemes vienību un vēl 
vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4444 005 0110, kadastra reģistra datu bāzē 
reģistrētie zemes lietošanas mērķi neatbilst reālajai zemes izmantošanai. 

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, ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:        

1. Apvienot divas blakus esošas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 4444 002 0391 - 1.7 ha un 4444 002 0420 - 1.2 ha un nomainīt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība uz mērķi 0201 -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība nekustamajā īpašumā „Bebraine”, Bebrenes pagasts, 
kadastra Nr. 4444 001 0064.  

2. Nomainīt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 005 
0110 – 5.2 ha nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz mērķi 0201 -  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība nekustamajā īpašumā „Bebraine”, Bebrenes 
pagasts, kadastra Nr. 4444 001 0064.  

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

4. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
augstāk minētās zemes vienības no īpašuma „Bebraine”, Bebrenes pagasts. 

 

Sēdes vadītājs                                                              Stefans Rāzna 

 
 

 


