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Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajiem īpašumiem Darba iela 4 un „Saurieši”, Subatē
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Marinas Sisojevas (sertifikāts Nr. AA0148) 10.09.2020.
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Darba iela 4 un „Saurieši“, Subatē un
izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka
iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saskaņots ar
nepieciešamajām institūcijām, ievērojot Ilūkstes novada domes 29.07.2020. lēmuma Nr.189 „Par
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem „Saurieši” un Darba iela 4 Subatē“,
nosacījumus.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 33.pantu, Zemes ierīcības likuma 19.pantu, Ministru kabineta
02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26., 28.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kartība” 5., 17.7.,
18.punktiem un 1. un 2. pielikumu, ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Guntars
Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs,
Kristaps Averjanovs, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav,
novada dome nolēma:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4415 002
0071 (nekustamais īpašums Darba iela 4, Subatē, īpašuma kadastra Nr. 4415 002 0071) un
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4415 002 0300 (nekustamais īpašums „Saurieši“,
Subatē, īpašuma kadastra Nr. 4415 002 0300).
2. Noteikt projektētajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4415 002 0300 –
0,4517 ha platībā, nekustamā īpašuma 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 un 4415
002 0071 – 0,0615 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0601 – individuālo
dzīvojamo māju apbūve.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam.
Domes priekšsēdētājs
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