
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2019.gada 25.aprīlī                                                                                              Nr. 115 

                                                                                     prot. Nr.4, 17.§    

Par zemes ierīcības projekta izstrādi  
nekustamajiem īpašumiem Skolas ielā 24A un Skolas ielā 26B Subatē 

    
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., 
14.punktu, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 25.04.2019. atzinumu dotajā 
jautājumā (prot. Nr.4, 7.A§), atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, 
Artūrs Bogdanovičs,  Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Skolas iela 24A un Skolas 
iela 26B, Subatē, īpašumu kadastra Nr.4415 002 0115 un Nr.4415 002 0301, saskaņā ar grafisko 
pielikumu, nosakot nepieciešamos nosacījumus projekta izstrādei: 

1.1. izstrādāt zemes vienību daļas 380 m2 platībā apmaiņas projektu, pārkārtojot zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumiem 4415 002 0115 un 4415 002 0301 robežas; 

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

1.3. 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 28.03.2002. un 
01.10.2013. reģistrētajiem zemes robežu plāniem; 

1.4. projekta grafiskā daļa jāsaskaņo ar AS „Latvenergo” un pašvaldību; 

1.5. projekta grafiskā daļa pirms apstiprināšanas novada domē, jāreģistrē SIA 
„Mērniecības Datu Centrs” pašvaldības datu bāzē. 

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

3. Pilnvarot F.K., p.k., pašvaldības vārdā veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 
izmaiņu veikšanu zemesgrāmatā pašvaldības nekustamajam īpašumam Skolas iela 26B, 
Subatē. 

4. Noteikt, ka izdevumus par lēmuma 3.punktā noteikto darbību veikšanu sedz F.K.. 

5. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas F.K. 

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 


