
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 20.decembrī                                                                                            Nr. 409 
                                                                                     prot. Nr.15, 15.§   
 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  
nekustamajam  īpašumam „Dukāti” Eglaines pagastā 

    
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par  pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Zemes ierīcības likuma 5.panta 1.punktu, 8.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru 
kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2., 
13.punktu, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 20.12.2018. atzinumu dotajā 
jautājumā (prot. Nr.15, 15.A§), ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, 
Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET– nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Duk āti”,  Eglaines pagasts, 
īpašuma kadastra Nr.4456 005 0031, saskaņā ar grafisko pielikumu, nosakot nepieciešamos 
nosacījumus projekta izstrādei: 

1.1. izstrādāt zemes vienības sadales projektu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4456 003 0050, sadalot divās zemes vienībās ar platībām 1,45 ha un 1,45 ha; 

1.2. izstrādāt zemes vienības sadales projektu, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4456 005 0031, sadalot trijās zemes vienībās ar platībām 1,0 ha, 9,5 ha  un 7,8 ha; 

1.3. projektā uzrādīt visas atdalāmo zemes vienību esošās aizsargjoslas un 
apgrūtinājumus; 

1.4. zemes ierīcības projekts jāizstrādā, saskaņā ar Ilūkstes novada spēkā esošo teritorijas 
plānojumu un Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības 
projekta izstrādes noteikumi“ un pamatojoties uz Valsts Zemes dienestā 01.09.1999. 
reģistrēto zemes robežu plānu; 

1.5. projekta grafiskā daļa jāsaskaņo ar AS „Latvenergo” un pašvaldību; 
1.6. projekta grafiskā daļa pirms apstiprināšanas novada domē, jāreģistrē SIA 

„M ērniecības Datu Centrs” pašvaldības datu bāzē. 

2. Zemes vienību platības var  tikt precizētas, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas adresātiem. 

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 


