
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 

2021.gada 27.maijā                                                                                      Nr.202 

                                                                                     prot. Nr.9, 29.§                        

  
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā 

 

          Plānotā būvniecības iecere -Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkas 
būvniecība, īstenojama veicot grozījumus Ilūkstes novada teritorijas plānojumā 2019.-2030. gadam 
- izstrādājot  lokālplānojumu  funkcionālā zonējuma maiņai no Dabas un apstādījumu teritorijas 
(DA) uz Publiskās apbūves teritoriju (P) zemes vienībai Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Ilūkstes novadā 
(kadastra apzīmējums 4407 001 0297), precizējot teritorijas izmantošanas veidu saskaņā ar MK 
noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
pielikumu Nr.3 “Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators”. 

          Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2018.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.13/2018 “Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam” grafisko daļu un “Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4407 001 0297 
atrodas Dabas un apstādījumu teritorijā (DA) un Lauksaimniecības teritorijā (L2), kuras galvenais 
izmantošanas veids ir labiekārtota publiskā ārtelpa vai publiska ārtelpa bez labiekārtojuma, un nav 
atļauta aizsardzības un drošības apbūve.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas un 
attīstības plānošanas likuma 23.panta  ceturto daļu un 24.pantu, Ministru kabineta 14.07.2014. 
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānojumu dokumentiem” 2.,  
75., 76. un 93.punktu,  ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:           

1. Uzsākt lokālplānojuma, kas groza Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2019.- 2030. gadam, 
izstrādi zemes vienībai Zemnieku ielā 42 (kadastra apzīmējums 4407 001 0297), Ilūkstē, 
Ilūkstes novadā. 

2. Apstiprināt lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu saskaņā ar pielikumu. 

3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības Stratēģiskās plānošanas nodaļai piecu darba dienu laikā 

pēc šī lēmuma stāšanās spēkā nodrošināt paziņojumu par lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu un šī lēmuma ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

(TAPIS), kā arī publicēšanu Ilūkstes novada pašvaldības mājas interneta vietnē 

www.ilukste.lv. 
4. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības attīstības 

plānošanas speciālisti Zandu Lisovsku. 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  e-pasts dome@ilukste.lv 



5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei. 
 

Pielikumā: Darba uzdevums ar grafisko materiālu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 

 



  

 


