
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 26.jūnij ā                                                                                             Nr. 273 
                                                                                     prot. Nr.7, 46.§   

 

Par 1.Šķērsielas izveidošanu Ilūkstē  

 

Iepazīstoties ar esošo ielu un piebraucamo ceļu situāciju Ilūkstes pilsētā un, kā arī izvērtējot ar 
lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

1) 27.04.2017. ir pieņemts domes lēmums Nr.164 „Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa ielā 35, Ilūkstē, nosaukuma un adreses piešķiršanu“, 
ar kuru ir izveidota zemes vienība, kadastra apzīmējums 4407 001 0286 (781 m2) ar adresi Raiņa 
iela, kas savieno Raiņa ielu ar Bērnu un Jauniešu centru; 

2) ņemot vērā lielo transporta noslogotību Raiņa ielā 35 un Raiņa ielā 33A, ir lietderīgi 
paturpināt ielas posmu pa pašvaldības zemes vienībām, kadastra apzīmējumi 4407 001 0183, 4407 
001 0285, izveidojot jaunu ielu ar mašīnu stāvlaukumiem. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un 
kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46. un 47. punktu, Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu 
Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 2.6., 10., 28., 29. punktiem, kā arī ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 26.06.2018. atzinumu dotajā jautājumā (prot.Nr.7, 29.A§), ar 12 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, 
Vitolds Kveders, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, 
Ilvars Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   

1. Izveidot jaunu ielu 1.Šķērsiela, Ilūkstē (starp Raiņa iela 33 un Raiņa iela 35) 0,168 km 
garumā un 1100 m2 platībā (ielas brauktuves laukums ar stāvlaukumiem), kas savieno Raiņa ielu ar 
objektiem Raiņa iela 33A un Jēkabpils iela 10A. 

2. Atdal īt no nekustamā īpašuma Raiņa iela Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 001 0184, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0286, 781 m2 platībā, izveidot jaunu īpašumu ar 
nosaukumu un adresi 1.Šķērsiela, Ilūkstē. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas 
iesniegt dokumentus valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”, lai veiktu izmaiņas pašvaldības 
ceļu un ielu reģistrā, saskaņā ar Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumiem “Pašvaldības ceļu un 
ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


