
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2019.gada 31.janvār ī                                                                                            Nr. 16 
                                                                                     prot. Nr.1, 16.§   

 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Subatē, Ilūkstē un 

Šēderes pagastā 

     

Izskatot Valsts Zemes dienesta iesniegto informāciju par neprecīziem nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķiem dažām zemes vienībām un izvērtējo pašvaldības rīcībā esošo informāciju, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība“ 2.1., 4., 5., 
17.7. un 18. punktiem, 1. un 2.pielikumiem un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
28.01.2019. atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.1, 7.A§), atklāti  balsojot ar 13 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds 
Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, 
Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET – nav,  ATTURAS  – nav, novada dome nolēma 

1. Nomainīt zemes vienībai Subates pilsētā, kadastra apzīmējums 4415 003 0086, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no 0302 – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas uz 301 – Publiskie ūdeņi. 

2. Nomainīt zemes vienībai Subates pilsētā, kadastra apzīmējums 4415 003 0085, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no 0302 – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas uz 301 – Publiskie ūdeņi. 

3. Nomainīt zemes vienībai Šēderes pagastā, kadastra apzīmējums 4490 009 0291, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no 0302 – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas uz 301 – Publiskie ūdeņi. 

4. Nomainīt zemes vienībai Šēderes pagastā, kadastra apzīmējums 4490 006 0070, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi no 0302 – Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo 
ūdeņu teritorijas uz 301 – Publiskie ūdeņi. 

5. Noteikt pašvaldības zemes vienībai „Mežlīči“, Il ūkstē, kadastra apzīmējums 4407 004 0151, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 1001 – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve, 9,0 ha 
platībā; 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, 13,5026 ha platībā. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   Stefans Rāzna 
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