
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2019.gada 31.janvār ī                                                                                            Nr. 32 
                                                                                     prot. Nr.1, 32.§   

   
Par pašvaldībai piekrit īgas zemes vienības Bebrenē ierakstīšanu Zemesgrāmatā 

 
Izskatot AS “Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949, juridiskā adrese Pulkveža Brieža iela 12, 

Rīgā, 23.01.2019. 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 ciematā; būvniecībai 
nepieciešamā platība 100 m2; 

2) Ilūkstes novada dome 29.10.2018. pieņēma lēmumu Nr.365 “Par ierosinājumu atsavināt 
pašvaldības zemes vienības daļu (4444 002 0435) Bebrenē”, ar kuru uzdeva Bebrenes 
pagasta pārvaldei organizēt iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli; aptaujā 
piedalījās 36 dalībnieki, no kuriem 97% neatbalstīja radiotorņa būvniecību blakus Bebrenes 
pagasta kultūras namam; 

3) AS “Latvenergo” tika piedāvātas citas pašvaldībai piederošas zemes vienības; akciju 
sabiedrība ir izvēlējusies zemes vienības daļu ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0418; 
zemes vienība (1,5 ha kopplatībā) nav uzmērīta un nav ierakstīta Zemesgrāmatā, tā ir 
nekustamā īpašuma “Bebraine”, īpašuma kadastra Nr.4444 001 0064, sastāvā; 

4) sakarā ar elektrolīniju modernizāciju Bebrenes ciemā AS “Latvenergo” meitassabiedrības 
AS “Sadales tīkls” plāno demontēt apakšstaciju TP-1006, kas atrodas pie kultūras nama; ir 
veiktas pārrunas ar AS “Latvenergo” un AS “Sadales tīkls”, ka pašvaldība varētu veikt 
līdzvērtīgu maiņu (pēc ieraksta Zemesgrāmatā) zemes vienībai 100 m2 (jaunā torņa 
būvniecībai) pret demontējamo transformatoru ēku un zemi 64 m2. 

 
Pamatojoties uz 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 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 4., 6., 16.1. un 18. punktiem un 1. un 2. pielikumiem, un ņemot 
vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 28.01.2019. atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.1, 
25.A§), atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET – nav,  
ATTURAS  – nav, novada dome nolēma: 

1. Atdal īt no pašvaldībai piekritīgās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4444 002 0418, 
daļu 100 m2 platībā, noteikt 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, un izveidot jaunu nekustamo īpašumu ar 
nosaukumu „Bebrenes tornis“, Bebrenes pagastā. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
nekustamo īpašumu „Bebrenes tornis“, Bebrenes pagastā. 

3. Informēt AS “Latvenergo” par pašvaldības turpmāko rīcību. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   Stefans Rāzna 


