
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2015.gada 24.septembrī                                                                                        Nr. 349 
                                                                                         prot. Nr.19, 19.§  
   

Par pašvaldības zemes īpašuma „Bizenīši” Subatē 
 atsavināšanas procesa uzsākšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā  

      
 
    Izskatot  A.B., personas kods  ...., dzīvo....., iesniegumu ar ierosinājumu atsavināt pašvaldībai 
piekritīgo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.4415 001 0035  3624 kv.m. kopplatībā Subatē 
un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 
1) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4415 001 0035 Subatē,  3624 kv.m. kopplatībā,  ir  
pašvaldībai piekritīga (nekustamais īpašums „Bizenīši”, Subate, kadastra Nr.4415 001 0035) un ir 
neapbūvēta; 2009.g. izvērtēta kā sakņu dārzu un mazdārziņu teritorija; 
2) zemes vienība nav uzmērīta un nav ierakstīta zemesgrāmatā; saskaņā ar likuma “Par valsts 
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” neapbūvētus zemes 
gabalus, kas paredzēti pašvaldības funkciju īstenošanai, piecus gadus (pēc ieraksta zemesgrāmatā); 
nedrīkst atsavināt;  
3) zemes vienība nodota īslaicīgā nomā divām fiziskām personām  
4) A.B. vēlas iegūt īpašumā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4415 001 0035, jo tā pieguļ 
viņa nekustamajam īpašumam Sporta iela 2,Subatē. 

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un likuma “Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 16.panta 1.daļā noteikto, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.apakšpunktu, 21.panta  1.daļas 27.punktu, komiteju kopsēdes 21.09.2015. atzinumu dotajā 
jautājumā (prot.Nr.11, 19.§), novada dome nolēma:   

1. Piekrist pašvaldības nekustamā īpašuma „Bizenīši”, Subatē, kadastra Nr.4415 001 0035, 
atsavināšanas procesa uzsākšanai, jo pašvaldībai atsavināmais īpašums nav nepieciešams 
likumā noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 4415 001 0035, nekustamais īpašums „Bizenīši”, Subatē, īpašuma 
kadastra Nr.4415 001 0035. 

3. Uzdot novada privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt atsavināšanas 
procesu, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto kārtību. 

4. Informēt A.B. par atsavināšanas procesu un domes pieņemto lēmumu.   
5. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

 
   
  Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 


