
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2021.gada 29.aprīlī                                                                                           Nr.162 
                                                                                     prot. Nr.7, 42.§                        

 
Par zemes nomas un apsaimniekošanas tiesībām Šēderes un Eglaines pagastos 

 

         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā 
attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 26.04.2021. atzinumu (prot. Nr.4, 13.A§) dotajā jautājumā,  

 balsojot par 1.punktu, ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
(saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” lēmuma 
pieņemšanā un balsošanā nepiedalās Viktors Jasiņavičs),  novada dome nolēma:     

1. Izbeigt [..], zemes nomas tiesības zemesgabalam 0,35 ha platībā no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4456 005 0080 Eglaines pagastā.  

ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, 
Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps 
Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma:     

2. Izbeigt [..], zemes nomas tiesības zemesgabalam 1,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4490 002 0345 Šēderes pagastā. 

3. Izbeigt [..], zemes nomas tiesības zemesgabalam 0,35 ha platībā no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4490 002 0298 Šēderes pagastā.  

4. Izbeigt [..], zemes nomas tiesības zemesgabalam 2,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4490 003 0104 Šēderes pagastā.  

5. Izbeigt [..], apsaimniekošanas tiesības uz nekustamo īpašumu “Paeglītes”, Šēderes pagastā, 
kadastra Nr. 4490 002 0093. 

6. Piešķirt [..], apsaimniekošanas tiesības uz nekustamo īpašumu “Mehanizators 7”, Šēderes 
pagastā, kadastra Nr. 4490 009 0140, kas sastāv no zemes vienības 0,0654 ha platībā, līdz 
mantinieku apstiprināšanai mantojuma tiesībās. 

7. Piešķirt [..], apsaimniekošanas tiesības uz nekustamo īpašumu “Kadiķi”, Šēderes pagastā, 
kadastra Nr. 4490 001 0026, kas sastāv no zemes vienības 0,62 ha platībā un no dzīvojamās 
mājas ar palīgēkām, līdz mantinieku apstiprināšanai mantojuma tiesībās.                                                           

8. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības vārdā Šēderes pagasta pārvaldniekam V.Potjomkinam 
viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt vienošanos ar [..] un Eglaines 
pagasta pārvaldniecei M.Petrovai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas 
noslēgt vienošanos ar [..] par grozījumiem zemes nomas līgumā. Vienošanos var noslēgt, ja 



nomaksāts nekustamā īpašuma nodoklis, nomas maksa un nav citu parādsaistību 
(administratīvais sods, komunālie maksājumi  u.c.) pret pašvaldību. 

9. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātiem. 

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                                                                          Stefans Rāzna 


