
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2021.gada 15.jūnijā                                                                                        Nr.233 

                                                                                     prot. Nr.10, 24.§                        

 

Par grozījumiem 29.03.2021. domes lēmumā Nr. 92 „Par pašvaldībai piekritīgas zemes 
vienības daļas atsavināšanu Zemnieku ielā 46, Ilūkstē un piekrišanu nodot atsavināšanai 

valstij“ 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 
trešās daļas „Lietu tiesība“ trešo A nodaļu „Apbūves tiesība“, Publiskas personas finanšu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma un Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu „Zemes 
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi“ un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi“ nosacījumiem, ar 13 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa, Ilvars Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:           

    
1. Izdarīt domes 29.03.2021. lēmumā Nr.92 „Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas 

atsavināšanu Zemnieku ielā 46, Ilūkstē un piekrišanu nodot atsavināšanai valstij“ šādus 

grozījumus:  

1.1. izteikt lēmuma nosaukumu  šādā redakcijā “Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 

daļas atdalīšanu, jauna īpašuma izveidošanu Zemnieku iela 42, Ilūkstē, atsavināšanu un 

apbūves tiesības piešķiršanu valstij”;  

1.2. aizstāt lēmuma 1. punktā skaitļus  “0,7” ar skaitļiem “0,6251” , papildināt 1.punktu ar 

vārdiem “saskaņā ar zemes robežu shēmu”; 

1.3.  papildināt lēmumu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Piešķirt apbūves tiesību valstij Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas personā 
administratīvā kompleksa būvniecībai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un 
Valsts policijas funkciju nodrošināšanai pašvaldības nekustamajā īpašumā Zemnieku ielā 
42, Ilūkstē, Ilūkstes nov., kadastra numurs 4407 001 0299, zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 4407 001 0297.” ; 

1.4.  papildināt lēmumu ar 5.punktu šādā redakcijā: 

“5. Noslēgt trīspusēju līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu ar Latvijas Republikas 
Iekšlietu ministriju un Nodrošinājuma valsts aģentūru saskaņā ar 2.pielikumu.” 
 

Pielikumā: 1. Zemes robežu shēma. 
2. Līguma par apbūves tiesību piešķiršanu projekts. 
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