
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 20.decembrī                                                                                            Nr. 411 
                                                                                     prot. Nr.15, 17.§   
 

 
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienību 

 daļām “Katlu m āja”, Bebrenē un Stendera iela 8, Eglainē 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27. 

punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība“ 4., 5., 6., 7., 
8., 16.1., 17.7. un 18. punktiem, 1. un 3. pielikumiem, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības 
komitejas 20.12.2018. atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.15, 17.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. Noteikt zemes vienības daļai „Katlu māja“, Bebrenē, kadastra apzīmējums 4444 002 0344 
8001, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1201--– ar maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 0,0004 
ha platībā. 

2. Noteikt zemes vienībai Stendera iela 8, Eglainē, kadastra apzīmējums 4456 007 0084, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, 3,24 ha platībā un 1201--– ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 0,15 
ha platībā.  

3. Noteikt zemes vienības daļai Stendera iela 8, Eglainē, kadastra apzīmējums 4456 007 0084 
8001, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1201--– ar maģistrālajām elektropārvades un 
sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, 0,0014 
ha platībā.  

4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 

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 


