
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2018.gada 31.janvār ī                                                                               Nr. 16 

                                                                                     prot. Nr.1, 16.§   
 

Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA „Ornaments” 
 
           Izskatot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Ornaments” (reģ. Nr.41503003743, juridiskā 
adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447), 18.01.2018. (reģ. Nr.128) iesniegumu 
par zemes iedalīšanu Dvietes pagastā jaunas katlu mājas būvniecībai, izvērtējot domes rīcībā esošo 
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka: 
       1) pašvaldības nekustamais īpašums “Pagasta pārvalde”, Dvietes pagastā, kadastra Nr.4454 008 
0387, kas sastāv no zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 008 0387, 8500 kv.m. kopplatībā un 
divām ēkām, kadastra apzīmējums 4454 008 0387 001, 4454 008 0387 002, pieder pašvaldībai 
(zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000521295); 
      2) SIA “Ornaments” vēlas piedalīties ES projektā “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” un izmantot daļu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 
4454 008 0387, 1200 kv.m. kopplatībā jaunas katlu mājas būvniecībai. 

  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas 
Republikas Civillikuma trešās daļas “Lietu tiesības” trešo A nodaļu “Apbūves tiesība”, kā arī ņemot 
vērā attīstības un uzņēmējdarbības jautājumu komitejas 29.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1, 2.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  pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ornaments” (reģ. Nr.41503003743), apbūves 
tiesību uz daļu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4454 008 0387, 1200 kv.m. kopplatībā, 
nekustamais īpašums “Pagasta pārvalde”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, kadastra Nr. 4454 008 
0387 (turpmāk - Zemesgabals).  
2. Noslēgt līgumu “Par apbūves tiesības piešķiršanu” ar šādiem nosacījumiem:  

2.1. uz Zemesgabala jāuzbūvē katlu māja līdz 31.12.2020.; 
2.2. apbūves tiesība tiek piešķirta uz 12 (divpadsmit) gadiem no līguma par apbūves tiesības 
piešķiršanu noslēgšanas dienas;  
2.3. apbūves tiesību nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām; 
2.4. 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). 

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