
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2017.gada 28.decembrī                                                                               Nr. 458 
                                                                                        prot. Nr.20, 33.§   

 
Par grozījumiem 30.11.2017. domes lēmumā Nr.403  

         
 Izskatot I.V.20.12.2017. iesniegumu par atļauju veikt samaksu par nekustamo īpašumu “Jaunkastaņi”, 

piemērojot atlikto maksājumu, izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 
1) 30.11.2017. dome pieņēma lēmumu Nr.403 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunkastaņi“, 

Pilskalnes pagastā atsavināšanu“, ar kuru nolēma atsavināt nekustamo īpašumu I.V. par summu EUR 
8300,00 un I.V.segt izdevumus par novērtēšanu EUR 110,00; 

2) I.V. sniedz informāciju, ka nevar nomaksāt visu summu domes lēmumā Nr.403 noteiktajā termiņā un lūdz 
atļaut samaksu veikt ar atlikto maksājumu (2-3 mēneši);  

3) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešā daļa noteic, ka pārdodot publiskas 
personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 
17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās 
daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par 
iespējami augstāku cenu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, kas nosaka, 
ka pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem 
gadiem un par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas 
daļas, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības jautājumu komitejas 27.12.2017. atzinumu (prot.15, 
17.A§), ar 10 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds 
Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs), PRET– 
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Grozīt domes 30.11.2017. lēmuma Nr.403 „Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunkastaņi“, 
Pilskalnes pagastā atsavināšanu“ lemjošās daļas 3.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: 

„3. Noslēgt pirkuma līgumu ar atlikto maksājumu uz 3 (trīs) mēnešiem par nekustamā īpašuma 
„Jaunkastaņi“, Pilskalnes pagastā, pārdošanu, nosakot, ka pircējam pirms līguma noslēgšanas 
jāsamaksā avanss 10% (desmit procentu) apmērā no šī lēmuma 1.punktā minētās atsavināšanas 
summas un 2.punktā minētā izdevumu summa; par atlikto maksājumu jāmaksā - 6% (seši 
procenti) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto 
maksājuma termiņu kavējumu – nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās 
maksājuma summas par katru kavējuma dienu.”  

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

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 


