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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2018.gada 31.janvār ī                                                                                Nr. 15 

                                                                                     prot. Nr.1, 15.§   
 

Par apbūves tiesības piešķiršanu VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” 
 

Ilūkstes novada pašvaldībā 2017.gada 20.decembrī (reģ.Nr.2419) saņemts VAS „Ceļu 
satiksmes drošības direkcija” (CSDD) iesniegums par Apbūves tiesības līguma slēgšanu 
(reģ.Nr.11.11-26/3054) - elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas uzstādīšanai Subatē vieta Tirgus 
laukumā 19, kadastra Nr. 44150020041. 
       CSDD lūdz izvērtēt iespēju atbalstīt elektromobiļu uzlādes stacijas uzstādīšanu uzlādes stacijas 
atrašanās vietā Tirgus laukumā 19, Subatē un izskatīt iespēju noslēgt apbūves tiesības līgumu 
elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei minētajā īpašumā, šim nolūkam piešķirot zemesgabalu 
50 m2 platībā, uz kura paredzēts: 

1) izveidot stāvvietas divām automašīnām (izmēri vienai stāvvietai 2,5 m x 5 m); 
2) apzīmēt stāvvietu ar ceļa zīmi Nr.537 „Stāvvieta” ar papildzīmēm - Nr.805, 806 vai 807 

“Darbības zona”, Nr.860 “Elektromobiļiem”; 
3) uzstādīt elektromobiļu ātrās uzlādes staciju (ieejas strāvas stiprums 80 A). 
Visus darbus, kas saistīti ar elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi, apņemās veikt CSDD. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas 
Republikas Civillikuma trešās daļas “Lietu tiesības” trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”, Ministru 
kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu”, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par publiskas personas 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem” 4.punkta 4.10.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības 
jautājumu komitejas 29.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1, 3.A§), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Kristaps Averjanovs,  Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars 
Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas Nr.40003345734, apbūves 
tiesību Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Tirgus laukumā 19, Subatē (kadastra 
Nr.4415 002 0041) uz daļu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4415 002 0041; 50 m2 
platībā elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvei.  

2. Noslēgt līgumu “par apbūves tiesības piešķiršanu” ar VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” 
ar šādiem nosacījumiem: 
2.1. maksa par apbūves tiesību gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) –  1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28,00 EUR (divdesmit astoņi euro un 
00 centi);  
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2.2. maksa par Laukuma uzkopšanu (atkritumu savākšana, sniega tīrīšana, zāles pļaušana 
u.tml.) tiks noteikta pēc elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas uzstādīšanas; 
2.3. apbūves tiesības termiņš – 10 (desmit) gadi no līguma parakstīšanas. 

3. Noteikt, ka VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”: 
3.1. veic visus darbus, kas saistīti ar elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas izbūvi, ievērojot 
līguma nosacījumus; 
3.2. bez atsevišķa pilnvarojuma reģistrē apbūves tiesību zemesgrāmatā uz līguma darbības 
termiņu.  

4. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai sagatavot apbūves tiesības līgumu. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora p.i. R.Līcim. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


