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Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības „Laime 23“, Šēderes pagastā
nodošanu atsavināšanai
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17., 27. punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
5.daļu, Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
33.pantu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46., 47.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kartība” 5., 6., 17.7., 18., 30., 37.punktiem un 1. un 2. pielikumu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas
4.punktu, ņemot vērā finanšu komitejas 26.10.2020. atzinumu (prot. Nr.11, 24.F§) par to, ka
minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un to var atsavināt,
ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis
Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna
Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Noteikt, ka zemes vienība, kadastra apzīmējums 4490 009 0221, 0,05 ha kopplatībā piekrīt
pašvaldībai.
2. Pievienot pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4490 009 0215, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4490 009 0221, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3. Piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu „Laime 23“, Šēderes pagasts, nekustamā
īpašuma kadastra Nr. 4490 009 0215.
4. Likvidēt nekustamo īpašumu „Laime 22“, Šēderes pagastā, kadastra Nr. 4490 009 0221.
5. Pilnvarot [..], pašvaldības vārdā veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar
nekustamā īpašuma „Laime 23“, Šēderes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda.
6. Noteikt, ka izdevumus par lēmumā noteikto darbību veikšanu sedz [..].
7. Uzdot novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai pēc zemes īpašuma tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā organizēt īpašuma atsavināšanas procesu.
Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

