
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 27.septembrī                                                                       Nr. 13., 11.& 
                                                                               Lēmums Nr.419  

 
Par Ilūkstes novada pašvald ības Dvietes pagasta mežsaimniec ības 

„Mežirbes” cirsmas izsoles noteikumu apstiprin āšanu  
         

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta 1.daļu, kurā noteikts, ka mantu var 
atsavināt pārdodot izsolē, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai, 6.panta 2. un 3.daļu, 8.panta 4.,5., 6. un 7.daļu, kuros noteikts, ka 
atsavināšanai paredzamās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās 
iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta, 10. panta 
pirmo un otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 3.punkta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama 
‘īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, un Ilūkstes novada domes 25.11.2010. 
noteikumiem „Kārtība, kādā atsavina Ilūkstes novada pašvaldības nekustamos īpašumus”, kā 
arī ņemot vērā privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisijas un finanšu komitejas  
atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 14 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nol ēma:   

1. Atsavināt kustamo mantu Dvietes pagasta mežsaimniecībā „ Mežirbes ” 1,9 ha platībā, 
zemes kadastra Nr. 4454 003 0059, pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu 
atlasi. 

2. Apstiprināt kustamās mantas – Dvietes pagasta mežsaimniecībā „Mežirbes” 1,9 ha 
platībā, zemes kadastra Nr.4454 003 0059, nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma 
cenu) – Ls 14000.00 ( četrpadsmit tūkstoši latu 00 santīmi). 

3. Apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus pašvaldības kustamajai mantai Dvietes pagasta    
mežsaimniecībā „ Mežirbes ” Dvietē, Dvietes pagastā, zemes kadastra Nr.4454 003 
0059,  saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot izsoles komisijai organizēt meža cirsmas (kustamās mantas) izsoli saskaņā ar 
Cirsmas izsoles noteikumiem un iesniegt domē lēmuma projektu par izsoles noteikumu 
rezultātu apstiprināšanu. 

5. Atļaut izsolē iegūtos līdzekļus izlietot projektam "Dvietes parka brīvdabas estrādes 
būvniecība" kā pašvaldības līdzfinansējumu Ls 5026,06  (pieci tūkstoši divdesmit seši 
lati 06 santīmi) un priekšfinansējumu Ls 226,00 (divi simti divdesmit seši lati 00 santīmi). 
Piešķirto finansējumu kopsummā Ls 5252,06 (pieci tūkstoši divi simti piecdesmit divi lati 
06 santīmi) ieskaitīt biedrības "Dvietiņa", reģistrācijas numurs 40008083655, juridiskā 
adrese: “Dvietes pamatskola”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, norēķinu bankas kontā 
Valsts kasē, Nr.LV39 TREL 9167 2110 0100 0.  
 

Pielikumā: Dvietes pagasta mežsaimniecības „ Mežirbes ” cirsmas izsoles noteikumi uz 5 
lapām. 

Sēdes vadītājs                                                                                   Stefans Rāzna 



 


