
 
 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2011.gada 31.martā                                                                    Nr. 3., 29.& 
                                                                       Lēmums Nr. 131 
 

Par zemes vienību piekritību valstij Ekonomikas ministrijas 
 personā Ilūkstes pilsētā 

                   
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 27. 

punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās” 8.panta 41.daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 2., 5., 6., 17. un 18. punktiem, Ministru kabineta 22.08.2002. noteikumu 
Nr.294 „Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu veidošanu un lietošanu” 2.daļas 3.punktu un 
Ilūkstes novada spēkā esošo teritoriālplānojumu, kā arī ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 24.03.2011. atzinumu dotajā jautājumā,atklāti balsojot ar 14 balsīm 
PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:                                                                                                                  

1. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu Pilskalnes iela 3A, Ilūkste un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  

2. - 1201- ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve. 

3. Lūgt VZD Atdalīt zemes gabalu 152 m2 platībā no pašvaldībai piekrītošas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0145 AS „Latvenergo” transformatoru 
apakšstacijas uzturēšanai un noteikt statusu- valstij piekrītoša zeme Ekonomikas 
ministrijas personā. 

4. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu Upes iela 8A, Ilūkste un noteikt  
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 1201- ar maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve. 

5. Atdalīt zemes gabalu 83 m2 platībā no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4407 002 0152 AS „Latvenergo” transformatoru apakšstacijas 
uzturēšanai un noteikt statusu - valstij piekrītoša zeme Ekonomikas ministrijas personā. 

6. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu Raiņa iela 44C, Ilūkste un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1201 - ar maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve. 

7. Atdalīt zemes gabalu 118 m2 platībā no pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4407 003 0178 AS „Latvenergo” transformatoru apakšstacijas 
uzturēšanai un noteikt statusu - valstij piekrītoša zeme Ekonomikas ministrijas 
personā.Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastrā 
informācijas sistēmā. 

8. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas akciju sabiedrības „Sadales 
tīkls” Austrumu reģionam. 

 

Sēdes vadītājs                                           Maigurs Krievāns 
 



 
 


