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Pielikums 

Ilūkstes novada domes 

28.01.2021. lēmumam Nr.13 

(prot.Nr.3. 11.&) 

 

Kadastra 
apzīmējums 

Platība, 
ha 

No mērķa Uz mērķi 

 
Dvietes pagasts 

44540060167 0,3 1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve 

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

44540060180 0,9 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un 

sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 

attīrīšanas būvju apbūve 

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

44540070131 0,36 
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve 

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

44540080512 1,0 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44540080434 0,5 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve     

 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 

 
Pilskalnes pagasts 

44800010127 0,2 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800010179 0,4 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44800010203 17,1 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800030012 4,8 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 
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44800030046 0,97 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800030047 1,1 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800030048 1,2 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800040068 0,8 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800040078 3,7 
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas 

teritorijas 

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

44800040084 27,7 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800040125 3,5 
0503 Sportam un atpūtai aprīkotās dabas 

teritorijas 

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

44800050395 0,73 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800060007 7,0 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800070053 4,68 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800080082 1,8 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800090044 2,0 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800090114 4,1 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800090133 2,5 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44800090123 1,1 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve     

 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 
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44800030106 1,87 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve     

 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 

 

 
Šēderes pagasts 

44900020251 2,7 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44900020257 1,3 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44900020286 0,2 
1003 Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 

apbūve 

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

44900030129 2,0 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44900050014 3,1 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44900060081 0,72 
0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība 

1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 
 

Eglaines pagasts 

44560030068 4,0 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība     

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44560030102 2,0 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība   

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44560030103 2,5 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība     

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44560040127 1,0 
0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve                  

 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 

44560050184 2,0 
0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība     

0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44560070102 0,2207 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve     

 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 
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44560070136 0,1498 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44560070266 0,22 
0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve   

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība  

44560070288 0,1352 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve      0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44560070289 0,1649 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44560070290 0,2405 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve      

 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 

44560070291 0,1198 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44560070292 0,2073 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve            

 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 

44560070293 0,123 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44560070294 0,2368 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44560070295 0,0962 
0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44560070313 0,0691 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve 

0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 

44560070314 0,0131 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve 

0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve 

44560070315 0,0466 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44560070318 0,0556 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve                                     

0101 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība     
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Subates pilsēta 

44150010002 1,395 0801 Komercdarbības objektu apbūve 
0101 Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

44150020009 0,6419 

0906 Valsts aizsardzības nozīmes 

objektu,drošības,policijas,ugunsdzēsības un 

glābšanas,robežsardzes un soda izciešanas 

iestāžu apbūve 

0701 Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44150020073 0,0131 0801 Komercdarbības objektu apbūve 
0701 Vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44150020092 0,1266 
1001 Rūpnieciskās ražošanas objektu apbūve 

0501 Dabas pamatnes,parki,zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijas veida 

44150020103 1,6677 

0902 Ārstniecības,veselības,un sociālās aprūpes 

iestāžu apbūve 

0501 Dabas pamatnes,parki,zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas,ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbības nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijas veida 

 
Prodes pagasts 

44350020025 2,5 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve 

0101 Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

 
Ilūkstes pilsēta 

 

44070010133 0,9724 

0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve 

0101 Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 

44070010137 3,98 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve 
0101 Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība 
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44070010193 0,3890 
1001  Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve  

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

44070010205 0,2387 

0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve 

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

44070010233 0,1420 0801  Komercdarbības objektu apbūve  

0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu 

apbūve 

44070010278 0,0831 0601  Individuālo dzīvojamo māju apbūve  

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

44070030075 0,0398  0801  Komercdarbības objektu apbūve  

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

44070030109 0,8453 

0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve 

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

44070030120 0,0358 

0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve 

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 
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44070040190 4,1454 
1001  Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve  

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

44070040204 3,6303 
1001  Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve  

0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

 
Bebrenes pagasts 

 

44440020285 55,2 
0101 Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44440020299 85,6 
0101 Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība 

0201 Zeme,uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība 

44440020365 0,2107 
0702  Trīs, čētru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve   

0701  vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44440020366 0,0241 
0702  Trīs, čētru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve   

0701  vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44440020403 0,2459 
0702  Trīs, čētru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve   

0701  vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44440060112 1,0356 
0702  Trīs, čētru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve   

0701  vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve 

44440020438 0,1673 

0903  Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 

apbūve 

0202 Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kuras 

saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 
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44440020363  2,1 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440020369 0,35 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440030125 0,42 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440030131 0,38 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440040080 0,6 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440050361 3,02 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440050362 2,2 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440060107 0,4 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440070105 0,3280 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

44440080111 0,33 
0908  Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve  

0907  Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo 

ēku un krematoriju apbūve 

                  

 

               

               Domes priekšsēdētājs                                                              Stefans Rāzna 


