
 
 
 

 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 30.novembrī                                                        Nr. 16., 17.& 
                                                                       Lēmums Nr. 532 
 

Par zemes vien ību piekrit ības noteikšanu pašvald ībai Ilūkstes pils ētā             
 

Izvērtējot nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās zemes 
vienības Ilūkstes pilsētā, kuras ir iekļautas rezerves zemes fondā, dome konstatēja, ka  
1) sešas zemes vienības bijušās dārzkopības biedrības teritorijā (kadastra apzīmējumi 4407 

005 0229, 4407 005 0225, 4407 005 0231, 4407 005 0227, 4407 005 0230 un 4407 005 
0234) ir iekļautas rezerves zemes fondā; dabā uz šīm zemēm ēku nav; 

2) zemes reformas laikā nepieprasītā neapbūvētā zeme nepieciešama pašvaldības funkciju 
īstenošanai - dabas pamatņu, parku, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas (kods 0501) – pilsētas teritorijas labiekārtošanai, parku, skvēru, zaļo zonu 
ierīkošanai un uzturēšanai, veicinot tūrisma attīstību un iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, kā 
arī dabas aizsardzībai, saglabājot kultūrvēsturiskās vērtības un dabas bagātības. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.'panta 2.daļas 5.punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 2., 10. un 13.punktu, Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 
piekrītošo zemi” 13.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 ”Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība” 18.punktu, 1., 2. un 3.pielikumu un ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 22.11.2012. atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 12 
bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma 
1. Noteikt kā pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Ilūkstes pilsētā: 
- kadastra apzīmējums 4407 005 0229    938 kv.m. kopplatībā, 
- kadastra apzīmējums 4407 005 0225    660 kv.m. kopplatībā, 
 - kadastra apzīmējums 4407 005 0231   501 kv.m. kopplatībā, 
 - kadastra apzīmējums  4407 005 0227   601 kv.m. kopplatībā, 
 - kadastra apzīmējums 4407 005 0230    600 kv.m. kopplatībā, 
 - kadastra apzīmējums 4407 005 0234   426 kv.m. kopplatībā, 
nosakot 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. 

2. Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                         Stefans Rāzna                       
 



 

 

                      
 
 
 
 
 


