
 
 
 
 
 
       

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2017.gada 23.februār ī                                                                                         Nr. 63 
                                                                                         prot. Nr.3, 17.§  
      

Par pašvaldībai piekrit īgas zemes vienības “Puteņi 1”, Dvietē 
 ierakstīšanu zemesgrāmatā  

         
      

           Izskatot SIA “Antaris”, reģ. Nr.41503000412, juridiskā adrese Vidus ielā 32, Daugavpils, 
LV-5401, iesniegumu par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4454 008 
0388, Dvietes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā, un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 
ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības, kas nav 
uzmērīta un nav ierakstīta zemesgrāmatā, kadastra apzīmējums 4454 008 0388, (nekustamajā 
īpašumā “Puteņi 1”, Dvietē) atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar palīgēkām, kurā esošie 
dzīvokļi un nedzīvojamās telpas iegūti par pajām, t.sk., uz SIA “Ilta D” privatizētas veikala telpas 
(21.12.1993. Vienošanās), kuru tiesiskais valdītājs šobrīd ir SIA “Antaris”, kurš vēlas sakārtot 
dokumentus zemesgrāmatai un izdevumus segt no saviem līdzekļiem. 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 

27.punktu, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 20.02.2017. atzinumu (prot. 
Nr.3, 17.A§), ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis 
Millers, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Pēteris Makaveckis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars 
Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Kristaps Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma:     

1. Ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības nekustamo īpašumu „Puteņi 1”, Dvietes pagasts, kadastra 
Nr.4454 008 0388, kas sastāv no apbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 008 
0388 – 0,39 ha kopplatībā.   

2. Pilnvarot SIA “Antaris” , reģ. Nr.41503000412, pašvaldības vārdā veikt visas nepieciešamās 
darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma „Puteņi 1”, Dvietes pagastā, kadastra Nr.4454 008 
0388, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Noteikt, ka izdevumus par lēmuma 2.punktā noteikto darbību veikšanu sedz SIA “Antaris”. 

4. Uzdot novada privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijai nodot bez atlīdzības zemi 
īpašumā zem privatizētajiem dzīvokļiem un nedzīvojamām telpām, saskaņā ar LR normatīvajos 
aktos noteikto kārtību. 

5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots SIA “Antaris”. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                                 Stefans Rāzna 


