
 
 
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2011.gada 27.oktobrī                                                                    Nr. 13., 21.& 
                                                                       Lēmums Nr. 453 
 

Par plat ību, robežu preciz ēšanu un adreses Gr āvju iel ā 2A pieš ķiršanu 
pašvald ībai piekrit īgajām zemes vien ībām Ilūkstes pils ētā 

 

Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu Ilūkstes pilsētā un 
izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, dome konstatēja: 
1) zemes vienība, kadastra apzīmējums 4407 001 0203, 7,8 ha kopplatībā Grāvju ielā ar 

29.10.2009. novada domes lēmumu Nr.506 tika izvērtēta kā apbūvēta, uz kuras atrodas 
artēziskās akas; šobrīd uz šīs zemes vienības ir paredzēts būvēt jaunu sabiedrisku objektu – 
brīvdabas estrādi un viena no akām tiks tamponēta; 

2) blakus atrodas zemes vienība, kadastra apzīmējums 4407 001 0120, uz kuru ir atzītas 
zemes īpašuma tiesības fiziskai personai, bet zeme vēl nav uzmērīta; daļa no šīs zemes 
vienības 0.47 ha platībā ir nepieciešama pašvaldībai jauna objekta celtniecībai, līdz ar to ir 
nepieciešams iztrūkstošo zemes platību piešķirt no pašvaldībai piekrītošām zemēm; 

3) lai iereģistrētu jauna objekta celtniecībai nepieciešamās zemes vienības Zemesgrāmatā, ir 
nepieciešams tām piešķirt adresi –Grāvju iela 2A. 

     Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 41. panta 2.daļas 5.punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. 
noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8. un 11. punktiem, atklāti balsojot ar 13 
bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma: 

1. Noteikt, ka zemes vienība, kadastra apzīmējums 4407 001 0203, 7.8 ha kopplatībā un 
daļa no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 001 0120, 0.47 ha kopplatībā, 
saskaņā ar shēmu,  piekrīt pašvaldībai un paredzēta jauna objekta – brīvdabas estrādes 
celtniecībai. 

2. Piešķirt jaunveidojamiem apbūves zemes gabaliem adresi Gr āvju iela 2A, Il ūkste,  
Ilūkstes nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 4407 001 0203 un daļa no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407 001 0120, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – 0503 - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas. 

3. Preciz ēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības platību no 18.4 ha līdz 15.7 ha un 
robežas saskaņā ar shēmu, kadastra apzīmējums 4407 002 0145. 

4. Lūgt  VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā.  

 
 
Sēdes vadītājs                                                     Maigurs Krievāns                       
 

 

 



                      
 

 

 
 

 
 
 
 
 


