
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2019.gada 28.februār ī                                                                                            Nr. 41 

                                                                                                                            prot. Nr.2, 7.§    

Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamajā īpašumā 
“Ozolkalni”, Pilskalnes pagastā 

  

Izskatot Ilūkstes novada pašvaldībā saņemto k/s “Dubezers”, reģistrācijas Nr. 41503008327, 
iesniegumu (reģistrētu Pilskalnes pagasta pārvaldē 27.03.2018., Nr.6.2/613) ar lūgumu Ilūkstes 
novada pašvaldībai izsniegt atzinumu par meža zemes transformēšanu nekustamajā īpašumā 
“Ozolkalni”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai 
0,36 ha platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4480 008 0100, Ilūkstes novada dome 
konstatēja, ka šajā sakarā sagatavoti šādi dokumenti: 

- izsniegts Ilūkstes novada pašvaldības 04.04.2018. atzinums “Par atmežošanas ieceres atbilstību 
Ilūkstes novada teritorijas plānojumam īpašumā “Ozolkalni”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes 
novadā, kadastra apz. 4480 008 0100”; 

- saņemts Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās Vides pārvaldes 23.04.2018. atzinums 
Nr.2.5-20/1073 “Par lauksaimniecības zemes ierīkošanas atbilstību vides aizsardzību 
reglamentējošiem normatīviem aktiem”; 

- saņemts Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības 16.04.2018. atzinums Nr.VM4.5-
3/294 “Par atzinumu lauksaimniecības izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā 
“Ozolkalni” zemes vienībā Nr.44800080100”; 

- saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales Reģionālās administrācijas 17.04.2018. atzinums 
Nr.3.13/1882/2018-N “Par atzinuma sniegšanu”; 

- saņemts Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības 16.01.2019. aprēķins Nr.VM4.5-
3/34 “Par atmežošanas kompensācijas aprēķinu īpašumam “Ozolkalni” zemes vienībai 
44800080100”. 

Pamatojoties uz Meža likuma 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 05.03.2013. noteikumu 

Nr.118 “Kārtība kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās 

ierīkošanai” 7. un 14.punktu, Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumu Nr.889 “Noteikumi par 

atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem” 18.punktu un iesniegtajiem atzinumiem, ņemot 

vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 25.02.2019. atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.2, 

1.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, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav,  

ATTURAS  – nav, novada dome nolēma:   



1. Atļaut k/s “Dubezers”, reģistrācijas Nr. 41503008327, veikt lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes ierīkošanu mežā nekustamajā īpašumā “Ozolkalni”, Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, 

kadastra apz. 4480 008 0100 (pielikums – zemes izvietojuma shēma). 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājam. 

 
Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas k/s “Dubezers”. Lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā (Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601) vai attiecīgā 
tiesu namā pēc pieteicēja dzīvesvietas viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma noteiktajai kārtībai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   Stefans Rāzna 


