
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 28.august ā                                                                 Nr. 11., 12.& 
                                                                               Lēmums Nr.428 

 

Par zemes ier īcības projekta apstiprin āšanu nekustamajam īpašumam J ēkabpils iel ā 16, 
Ilūkst ē un adreses J ēkabpils iela 16A, Il ūkste, pieš ķiršanu   

 
 
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Irinas Kononovičas (sertifikāta Nr.BA 173) 25.08.2014. 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē, Ilūkstes 
nov. (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4407 001 0146), izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 
un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka iesniegtais zemes ierīcības projekts ir 
izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saskaņots ar nepieciešamajām institūcijām. 

        Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
likuma „Zemes ierīcības likums” 19.panta 2.punktu un Ministru Kabineta 12.04.2011. noteikumu 
Nr.288 ''Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi'' 30. un 31. punktiem, likuma „Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 17.panta 41.punktu, Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumu 
Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10., 8., 9.2. un 11.punktiem, Ministru Kabineta 
10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas 
noteikumi” 46. un 47.punktu, 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, 1., 2. un 3. pielikumiem, kā arī ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 25.08.2014 atzinumu, ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, 
novada dome nol ēma:  

1. Apstiprin āt nekustamā īpašuma Jēkabpils iel ā 16, Ilūkst ē, Ilūkstes novads, īpašuma 
kadastra Nr.4407 001 0146, zemes ier īcības  projektu , saskaņā ar tā grafisko pielikumu 
(zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0146). 

2. Noteikt  atdalāmajam zemes gabalam 0.2858 ha platībā (no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4407 001 0146) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 1001 – rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve, un piešķirt adresi J ēkabpils iela 16A,  Ilūkste, Ilūkstes 
novads. 

3. Noteikt  atdalāmajam zemes gabalam 0.2370 ha platībā (no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4407 001 0146) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 1001 – rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve. 

 

Sēdes vadītājs                                  Stefans Rāzna  

 


