
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 26.jūnij ā                                                                             Nr. 8., 4.& 
                                                                               Lēmums Nr.331 
 

Par pašvald ībai piekrit īgo zemes vien ību apvienošanu Il ūkstes pils ētā           
 
 

Izskatot Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta 13.02.2014. vēstules Nr. 2-04.2/91 „Par 
zemes reformas pabeigšanu pilsētās” pielikumu ar atlasītajiem datiem no Kadastra informācijas 
sistēmas un iepazīstoties ar pašvaldības zemes vienību izvietojumu Ilūkstes pilsētā, dome 
konstatēja, ka vairākas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības vairākos nekustamajos īpašumos 
Ilūkstes pilsētā robežojas ar blakus esošām pašvaldības zemes vienībām, kuras lietderīgi ir 
apvienot, lai pārkārtotu robežas un precizētu platības; lietderīgi īpašumam nomainīt vai precizēt 
nosaukumu. 

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas  27.punktu, 
Ministru kabineta 22.08.2000. noteikumu Nr.294 „Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, 
sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu nosaukumu  
veidošanu un lietošanu” 2. daļas 3. punktu, Ministru Kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 
„Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 132.1.apakšpunktu, 
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 17.un 
18.punktiem un  attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 20.06.2014. atzinumu dotajā jautājumā, 
ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav,  novada dome nol ēma:     

1. Apvienot trīs blakus esošas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 4407 003 0116, 4407 003 0117 un 4407 003 0194 vienā zemes vienībā, 
precizēt kopplatību līdz 22505 kv.m. un robežas, saskaņā ar shēmu, 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, izveidot vienu īpašumu ar nosaukumu Tirgus 
iela 1B, Ilūkste, Ilūkstes nov., īpašuma kadastra Nr. 4407 003 0116. 

2. Apvienot trīs blakus esošas pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 4407 003 0110, 4407 003 0113 un 4407 003 0114 vienā zemes vienībā, 
precizēt apvienotās zemes vienības kopplatību līdz 22409 kv.m. un robežas, saskaņā ar 
shēmu, 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, izveidot 
vienu īpašumu ar nosaukumu Tirgus iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov., īpašuma kadastra Nr. 
4407 003 0110. 

3. Likvidēt nekustamo īpašumu Tirgus iela b/Nr, kadastra Nr. 4407 003 0114.  
 

Sēdes vadītājs                                  Stefans Rāzna  


