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sēdes protokols Nr.17., 43.p.
LĒMUMS Nr.539
Par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai
Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā

Aizkraukles novada dome izskatīja Daudzeses pagasta pakalpojumu centra vadītājas Signes
GAIGALNIECES 2022.gada 22.jūlija iesniegumu Nr.11.1/N/22/32 (reģistrēts Aizkraukles novada
pašvaldībā 25.07.2022. Nr.J/5.5/22/2313) par starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 32500040240 Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā.
Aizkraukles novada pašvaldības īpašuma tiesības uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
32500040240 – 0,3339 ha platībā Daudzeses pagastā zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Zemes
vienība nav apbūvēta, nav mērīta, tai nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai
(ceļam).
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktā noteikts,
ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemes gabals lauku apvidos, kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldības
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktu, ievērojot
Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 11.08.2022.
atzinumu , atklāti balsojot: ar 14 balsīm “Par” (Leons LĪDUMS, Evija VECTIRĀNE, Gatis
GŪTMANIS, Zane ROMANOVA, Dāvis KALNIŅŠ, Aivars MIEZĪTIS, Dainis VINGRIS, Andris
ZĀLĪTIS, Anita OSTROVSKA, Aigars LUKSS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS,
Guntis LIBEKS, Jurijs MAŠKOVS), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Arvis UPĪTS balsojumā
nepiedalās, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32500040240 –
0,3339 ha platībā Daudzeses pagastā, Aizkraukles novadā. Veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu, tās kopplatība var tikt precizēta.

2.

Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32500040240 - 0,3339 ha platībā
Daudzeses pagastā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Aizkraukles novada
pašvaldības vārda saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 4.punktu.

3.

Lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļai.

4.

Lēmumu nosūtīt elektroniski VZD Latgales reģionālajai pārvaldei: latgale@vzd.gov.lv.

5.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam
Kasparam SNIEDZĪTIM.

6.

Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu un Paziņošanas
likuma 9.panta otro daļu stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, bet, kas sūtīts pa
elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

7.

Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).
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