
 
 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2017.gada 27.aprīlī                                                                                              Nr. 164 
                                                                                            prot. Nr.6, 19.§            

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
Raiņa ielā 35, Ilūkstē, nosaukuma  un adreses piešķiršanu 

 
Izskatot sertificēta mērnieka Kaspara Kudiņa  25.02.2017. izstrādāto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Raiņa  ielā 35, Ilūkstē, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar 
lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir izstrādāts 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saskaņots ar nepieciešamajām institūcijām, ievērojot Ilūkstes 
novada domes 23.02.2017. lēmuma Nr.85 „Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 
īpašumam Raiņa ielā 35, Ilūkstes pilsētā”, nosacījumus.    

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 
19.pantu, Ministru kabineta 20.06.2006.  noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu 
un 1., 2. un 3. pielikumiem, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu 
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46. un 47. punktu, Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.9., 9., 29. un 31.2. punktiem, kā arī 
ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 24.04.2017. atzinumu (prot. Nr.6, A7.§), ar 11 
balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Pēteris Makaveckis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Kristaps Averjanovs, 
Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   
1. Apstiprin āt nekustamā īpašuma Raiņa iela 35, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 001 0184, zemes 

ierīcības projektu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0184.  
2. Noteikt projektētajai zemes vienībai 1,7138 ha platībā, kadastra apzīmējums 4407 001 0285, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0902– ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes 
iestāžu apbūve, apstiprināt īpašumam nosaukumu Raiņa iela 35, Ilūkstē un zemes vienībai 
adresi Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes nov.   

3. Noteikt projektētajai zemes vienībai 0,0730 ha platībā, kadastra apzīmējums 4407 001 0286, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, piešķirt zemes vienībai adresi Raiņa iela, 
Ilūkste, Ilūkstes nov.   

4. Noteikt projektētajai zemes vienībai 0,1770 ha platībā, kadastra apzīmējums 4407 001 0287, 
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.  

5. Projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas, veicot zemes robežu kadastrālo 
uzmērīšanu. 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


