
 
 
 

 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 26.jūlijā                                                                       Nr. 9., 13.& 
                                                                          Lēmums Nr.339 

 

Par pašvald ībai piekr ītošo zemes vien ību apvienošanu Br īvības iel ā 6, Ilūkstē 
 
        

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

1) zemes vienība nekustamajā īpašumā Brīvības iela 6, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 4407 
003 0169, uz kuras atrodas pašvaldībai nepiederošas ēkas (bijušais klosteris) robežojas 
ar zemes vienībām, kadastra apzīmējumi 4407 003 0185, 4407 003 0178, 4407 003 
0121 un 4407 003 0179, kuras plānots labiekārtot un sakopt; šīs zemes vienības ir 
lietderīgi apvienot, lai veidotu vienotu īpašumu;  

2) blakus atrodas zemes vienība, kadastra apzīmējums 4407 004 0144, uz kuras atrodas 
Ilūkstes upes saliņa; arī to ir lietderīgi pievienot īpašumam Brīvības iela 6. 

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

27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 3.punktu, Ministru 
kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, 1., 2., 3. 
pielikumiem un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 19.07.2012. atzinumu 
dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome 
nol ēma:   

1. Pievienot pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējumi 4407 003 0185, 
4407 003 0178, 4407 003 0121 un 4407 003 0179, zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4407 003 0169, veidojot vienu īpašumu ar nosaukumu „Brīvības iela 6”, 
Ilūkste, kadastra Nr.4407 003 0169; likvidējot nekustamos īpašumus: kadastra Nr.4407 
003 0185, 4407 003 0178, 4407 003 0121 un 4407 003 0179. 

2. Pievienot jaunizveidotajam īpašumam Brīvības iela 6, Ilūkste, kadastra Nr.4407 003 0169, 
zemes vienību, kadastra apzīmējums 4407 004 0144, likvidējot nekustamo īpašumu, 
kadastra Nr.4407 004 0144. 

3. Noteikt jaunizveidotajam īpašumam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0501 - dabas 
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa. 

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

5. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
nekustamo īpašumu Brīvības iela 6, Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 003 0169.  

 

Sēdes vadītājs                                                    Stefans Rāzna 


