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              Par pašvald ībai piekrit īgo zemes vien ību plat ību un robežu  
preciz ēšanu Il ūkstes pils ētā  

 
        Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu Ilūkstes pilsētā un 
izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, dome konstatēja: nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā zemes vienība Strēlnieku ielā, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 
4407 003 0149, ir iekļauta rezerves zemes fondā, bet dabā uz šīs zemes vienības ir 
pašvaldības ceļš; blakus esošās zemes vienības, kadastra apzīmējumi 4407 003 0192 un 4407 
003 0150, ir izvērtētas kā pašvaldībai piekritīgas (29.10.2009. domes lēmums Nr.506), bet to 
izvietojums kadastra kartē atšķiras no izvietojuma dabā; līdz ar to ir nepieciešams precizēt 
augstāk minēto zemes vienību platības un robežas.  

     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 noteikumu Nr.996 
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk 
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un 
piekrītošo zemi” 3.2. un 13.punktiem, 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, ņemot vērā Ilūkstes 
pilsētas zemes komisijas 20.03.2012. ieteikumu, atklāti balsojot ar 10 bals īm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nol ēma:  

1. Noteikt, ka zemes vienība, kadastra apzīmējums 4407 003 0149, 3328 kv.m. kopplatībā 
Ilūkstes pilsētā, saskaņā ar shēmu, piekr īt pašvald ībai  un ir nepieciešama pašvaldības 
funkciju īstenošanai, noteikt  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1101 - zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

2. Preciz ēt pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Ilūkstes pilsētā kopplat ību  no 13499 kv.m. 
līdz 15128 kv.m. un robežas , saskaņā ar shēmu, kadastra apzīmējums 4407 003 0150, izsl ēgt  
no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas zemes vien ību  Strēlnieku ielā, 
Ilūkstē, kadastra apzīmējums 4407 003 0192.  

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