
 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2018.gada 29.oktobrī                                                                                            Nr. 365 

                                                                                     prot. Nr.12, 37.§   
Par ierosinājumu atsavināt pašvaldības zemes vienības daļu (4444 002 0435) Bebrenē  

 
    Izskatot AS “Latvenergo”, reģ. Nr.40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, 
Rīgā, 16.10.2018. iesniegumu par zemi sakaru radiotorņa būvniecībai, izvērtējot domes rīcībā 
esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja:  
1) AS “Latvenergo” plāno būvēt jaunu sakaru radiotorni (72 m) Bebrenes pagastā uz 

pašvaldībai piederoša īpašuma “Pagastmāja”, kadastra Nr.4444 002 0435, blakus esošajam 
AS “Latvenergo” īpašumam, kadastra Nr.4444 002 0440, uz kura atrodas transformators 
TP-1006; būvniecībai nepieciešamā platība 100 kv.m; 

2) projektētais radiotornis nodrošinās AS “Latvenergo” meitassabiedrības AS “Sadales tīkls” 
dispečervadības jomas attīstību un modernizāciju;  

3) plānotā radiotorņa atrašanās vieta atrodas 65 m attālumā no Kultūras nama un pagastmājas 
ēkas; šajā teritorijā tiek rīkoti brīvdabas pasākumi un tiešā tuvumā izveidota atpūtas vieta ar 
bērnu spēļu laukumu; pie transformatora TP-1006 atrodas stāvlaukums, kurš tiek izmantots 
gan darbinieku automašīnu novietošanai ikdienā, gan drošas satiksmes organizēšanai 
pasākumu laikā; radiotorņa būvniecībai izvēlētā vieta atrodas vēsturiskajā muižas teritorijā 
(pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskā teritorija), kurā atrodas 19. gs. Grāfu Plāteru – 
Zībergu muižas komplekss ar parku, Zībergu muižas kungu māja (1896.g.) ar vārtiem un 
žogu; saskaņā ar teritorijas plānojumu ap parka teritoriju ir noteikta 10 m aizsargjosla un 
100 m aizsargjosla no ēku ārējām sienām;  

4) tā kā radiotorni ir iecerēts būvēt ļoti augstu (72 m), ir jānoskaidro būvniecības iespējamā 
ietekme (troksnis, vibrācija vai cita veida piesārņojums) uz vidi, infrastruktūru un 
iedzīvotāju veselību, kā arī jānoskaidro sabiedrības viedoklis. 

   Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Būvniecības 
likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka ..vietējā pašvaldība.. šajā likumā noteiktajā 
kārtībā informē sabiedrību par saņemtajām būvniecības iecerēm.. un ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 29.10.2018. atzinumu (prot. Nr.12, 20.A§), ar 14 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, 
Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Ilvars 
Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  
1. Inform ēt Bebrenes pagasta iedzīvotājus par AS “Latvenergo” radiotorņa (72 m augsts) 
būvniecības ieceri pašvaldības nekustamajā īpašumā “Pagastmāja”, Bebrenē, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 4444 002 0435.  

2. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldniecei B.Štrausai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas organizēt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par radiotorņa 
būvniecību Bebrenē. 

3. Atkārtoti izskatīt jautājumu par zemes atsavināšanu pēc iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. 

4. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas AS “Latvenergo”  

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 
Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


