
 
 
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 26.aprīlī                                                                    Nr. 5., 17.& 
                                                                       Lēmums Nr.177  

 
Par pašvald ībai piekrit īgo zemes vien ību atdal īšanu un pievienošanu citiem 

pašvald ības īpašumiem, un zemes vien ību plat ību preciz ēšanu Il ūkstes pils ētā  
 

Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu Ilūkstes pilsētā un 
izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, dome konstatēja: 

1) pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem ir divi nekustamie 
īpašumi „Brīvības iela”, Ilūkstē, viens no tiem ar kadastra Nr. 4407 003 0047, kas sastāv 
no trim zemes vienībām, kadastra apzīmējumi 4407 003 0047, 4407 004 0056 un 4407 
003 0048, tai skaitā zemes vienība, uz kuras atrodas Vienības laukums, kadastra 
apzīmējums 4407 003 0048 un otrs - ar kadastra Nr. 4407 005 0076, kas sastāv no 
vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 005 0076;  

2) pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem īpašums 
„Vienības laukums”, Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 001 0160, sastāv no vienas zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407 001 0160; 

3) pēc Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamais 
īpašums „Raiņa iela”, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 001 0152, sastāv no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407 001 0152; 

4) sakarā ar to, ka Raiņa iela un Brīvības iela ir tranzītielas un Vienības laukums ir Raiņa 
ielas turpinājums, līdz ar to jāpārkārto šo īpašumu sastāvs atbilstoši reālajai situācijai 
dabā un jāprecizē zemes vienību platības, atbilstoši kadastra reģistra grafiskajai daļai. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
33.pantu, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 19.04.2012. atzinumu dotajā 
jautājumā (prot.Nr.4), atklāti balsojot ar 11 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada 
dome nol ēma:  

1. Atdalīt zemes vienību, kadastra apzīmējums 4407 003 0048, no nekustamā īpašuma 
„Brīvības iela”, Ilūkste, īpašuma Nr.4407 003 0047 un pievienot īpašumam „Raiņa iela”, 
Ilūkste, īpašuma kadastra Nr.4407 001 0152, piešķirot zemes vienībai nosaukumu 
„Vienības laukums”, Ilūkste. 

2. Pievienot zemes vienību, kadastra apzīmējums 4407 001 0160, ar nosaukumu 
„Vienības laukums”, Ilūkste, pie nekustamā īpašuma „Raiņa iela”, Ilūkste, kadastra 
Nr.4407 001 0152, likvidējot nekustamo īpašumu ar nosaukumu „Vienības laukums”, 
kadastra Nr.4407 001 0160.  

3. Pievienot zemes vienību, kadastra apzīmējums 4407 005 0076, pie nekustamā īpašuma 
„Brīvības iela”, Ilūkste, kadastra Nr.4407 003 0047, likvidējot nekustamo īpašumu ar 
nosaukumu „Brīvības iela”, Ilūkste, kadastra Nr.4407 005 0076. 



4. Precizēt zemes vienību platības:  
- kadastra apzīmējums 4407 001 0152 - no 22660 m2 līdz 21154 m2; 
- kadastra apzīmējums 4407 001 0160 - no 3414 m2 līdz 3434 m2; 
- kadastra apzīmējums 4407 003 0048 - no 960 m2 līdz 1002 m2; 
- kadastra apzīmējums 4407 003 0047 - no 3728 m2 līdz 3773 m2; 
- kadastra apzīmējums 4407 004 0056 - no 6233 m2 līdz 6524 m2; 
- kadastra apzīmējums 4407 005 0076 - no 14549 m2 līdz 15231 m2. 

5. Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā.  

 
 
 
Sēdes vadītājs                                       Stefans Rāzna 
 
 


