
 
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2019.gada 27.jūnij ā                                                                                             Nr. 184 
                                                                                     prot. Nr.7, 18.§    

Par pašvaldībai piekrit īgo zemes vienību Subatē apvienošanu, nosaukumu 

 piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā    

           Iepazīstoties ar Subates pilsētā pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu, dome 
konstatēja, ka zemes vienības robežojas savā starpā un tām ir dažādi lietošanas mērķi. Lai uzlabotu 
zemes izmantošanas apstākļus, veidotu kompaktas teritorijas pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
ir lietderīgi grozīt zemes vienību robežas, tās apvienojot, noteikt vienu lietošanas mērķi un 
īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā.  

    Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
33.pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. un 15.pantu, Ministru kabineta 
10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” 46. un 47.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 2., 16.1. punktiem un 1.un 2. pielikumu, un ņemot vērā 27.06.2019. attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas atzinumu (prot. Nr.7, 13.A§), atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Dainis Millers, 
Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     

1. Apvienot blakus esošas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējumi 4415 001 
0058, 4415 001 0047, vienā zemes vienībā un vienā īpašumā, kadastra Nr.4415 001 0058, 
noteikt lietošanas mērķi - 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, piešķirt  jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu 
“Čulgenes līči” un ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā. 

2. Apvienot blakus esošas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējumi 4415 
001 0059, 4415 001 0031 un 4415 001 0060, vienā zemes vienībā un vienā īpašumā, kadastra 
Nr.4415 001 0059, noteikt lietošanas mērķi - 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, piešķirt jaunizveidotajam 
īpašumam nosaukumu “Priedaine” un ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā.  

3. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda jaunizveidotos 
īpašumus. 

4.    Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 


