
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 30.novembrī                                                        Nr. 16., 19.& 
                                                                       Lēmums Nr. 534 
 

Par pašvald ībai piekrit īgo zemes vien ību Br īvības iel ā 6 un D īķu iel ā 35  
Ilūkstē plat ību un robežu preciz ēšanu   

 
 

Izskatot sertificēta mērnieka Mihaila Maksimčuka (sertifikāts Nr. BB-190) 16.11.2012. 
iesniegumu par platību un robežu precizēšanu un iepazīstoties ar pašvaldībai piekrītošo zemes 
vienību Brīvības ielā 6 un Dīķu ielā 35, Ilūkstē, izvietojumu, izvērtējot domes rīcībā esošo 
informāciju, dome konstatēja: 

1) abām zemes vienībām noteikts statuss – pašvaldībai piekrītoša zeme, saskaņā ar Ilūkstes 
novada domes 29.10.2009. lēmumu Nr.506 „Par Ilūkstes pilsētas zemes piederību, 
neapbūvētas un apbūvētas zemes piekritību Ilūkstes novada pašvaldībai”; 

2) veicot kadastrālo uzmērīšanu, tika konstatētas neprecizitātes platībās un robežās 
pašvaldībai piekrītošām  zemes vienībām un blakus esošajām rezerves zemes fonda zemes 
vienībām, līdz ar to jāprecizē robežas un platības. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 22.11.2012. atzinumu dotajā 
jautājumā, atklāti balsojot ar 12 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  
1. Preciz ēt pašvaldības zemes vienības Br īvības iel ā 6, Ilūkstē, kadastra apzīmējums  4407 

003 0169, kopplatību no 42589 m2 līdz 45099 m2 un robežas , saskaņā ar shēmu. 
2. Preciz ēt pašvaldības zemes vienības Dīķu iel ā 35, Ilūkstē, kadastra apzīmējums  4407 004 

0160, kopplatību no 40896 m2 līdz 39722 m2 . 
3. Preciz ēt rezerves zemes fonda zemes vienībai Br īvības iel ā 10, kadastra apzīmējums 

4407 003 0176, kopplatību no 300 m2 līdz   292 m2 un robežas, saskaņā ar shēmu. 
4. Preciz ēt rezerves zemes fonda zemes vienībai Strēlnieku iel ā 5, kadastra apzīmējums 

4407 003 0068, kopplatību no 2785 m2 līdz 2007  m2 un robežas, saskaņā ar shēmu. 
5. Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā. 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                         Stefans Rāzna                       
 

 

 

                      
 



 

 
 

 
 
 
 
 


