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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2013.gada 31.janvārī                                                                            Nr. 1., 42.& 
                                                                               Lēmums Nr.42  

 
Par pašvald ības nekustam ā īpašuma “Stadiona iela 2”, Il ūkst ē     

nodošanu  bezatl īdzības lietošan ā Ilūkstes novada sporta skolai 
 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stadiona iela 2”, Ilūkste, Ilūkstes 
novads, īpašuma kadastra Nr. 4407 001 0164, nodošanu bezatlīdzības lietošanā  Ilūkstes 
novada sporta skolai, dome konstatēja, ka: 
1. Atbilstoši  Ilūkstes novada pašvaldības iestādes „Ilūkstes novada sporta skola” Nolikumam 
Nr. 3/2009 (apstiprināts ar Ilūkstes novada domes  23.07.2009. lēmumu Nr.284  (prot. Nr.11., 
9.&))  Ilūkstes novada sporta skola ir Ilūkstes novada pašvaldības domes dibināta izglītības 
iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. 
2. Lai nodrošinātu rezultatīvu Ilūkstes novada sporta skolas (reģistrācijas Nr. 90009957178, 
juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447) piedalīšanos Latvijas 
Virslīgas futbola čempionātos un nodrošinātu „mājas spēļu” norisi, kā arī komandas trenēšanos 
futbola sacensībām ir lietderīgi nodot pašvaldības nekustamo īpašumu „Stadiona iela 2”, Ilūkstē 
(Ilūkstes stadions) bezatlīdzības lietošanā Ilūkstes novada sporta skolai. Bezatlīdzības 
lietošanas nodošanas nepieciešamība un lietderība ir pamatota no likuma „Par pašvaldībām“ 
15.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās Ilūkstes novada domes funkcijas – nodrošināt 
veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 
3. Nekustamā īpašuma „Stadiona iela 2”, Ilūkstē sastāvā ietilpst zemes gabals 33343 m2 
kopplatībā (bilances vērtība Ls 9336.00), kadastra apzīmējums 4407 001 0164; četras 
inženierbūves (sporta laukumi), kadastra apzīmējums 4407 001 0164 003 - kopplatība 6761.1 
m2, bilances vērtība Ls 13 184.00; kadastra apzīmējums 4407 001 0164 004 - kopplatība 365.4 
m2, bilances vērtība Ls 27 622.31; kadastra apzīmējums 4407 001 0164 005 - kopplatība 776.0 
m2, bilances vērtība Ls 698.00, kadastra apzīmējums 4407 001 0164 006 - kopplatība 2109.1 
m2, bilances vērtība Ls 1898.00 un divas ēkas (noliktava un ateja), kadastra apzīmējums 4407 
001 0164 001 - kopplatība 91.8 m2, bilances vērtība Ls 476.00;  kadastra apzīmējums 4407 001 
0164 002 - kopplatība 37.1 m2, bilances vērtība Ls 145.00. 
4. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo 
mantu, privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 
rakstura darbības. 
5. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma  2.pants 
nosaka, ka jebkurai rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu ir jābūt 
likumīgai, tas ir, ar tiem drīkst rīkoties tikai atbilstoši likumos, Ministru kabineta noteikumos, 
nolikumos un citos normatīvajos aktos, kā arī pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos 
saistošajos noteikumos un citos pašvaldību domju (padomju) pieņemtajos normatīvajos aktos 
noteiktajiem mērķiem un paredzētajā kārtībā. 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 
trešā daļa nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to tiek  
pieņemts lēmums un  lēmumā norāda vismaz šādu informāciju:  
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1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un 
apraksts;  
2) nodošanas nepieciešamība un lietderība;  
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 
4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ;  
5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas 
saglabāšanu un atbilstošu izmantošanu. 
 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.pantu, 5.panta trešo daļu, 5.panta sesto daļu, atklāti 
balsojot ar 12 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:   

 

1. Nodot ar 2013.gada 31.janvāri bezatlīdzības lietošanā Ilūkstes novada sporta skolai  
(reģistrācijas Nr. 90009957178,  juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 
5447)  pašvaldības nekustamo īpašumu „Stadiona iela 2”, Ilūkstē, kura sastāvā ietilpst :  

1.1. zemes gabals 33343 m2 kopplatībā (bilances vērtība Ls 9336.00), kadastra apzīmējums 
4407 001 0164; 

1.2. četras inženierbūves (sporta laukumi), kadastra apzīmējums 4407 001 0164 003 - 
kopplatība 6761.1 m2 (bilances vērtība Ls 13 184.00); kadastra apzīmējums 4407 001 
0164 004 - kopplatība 365.4 m2 (bilances vērtība Ls 27 622.31); kadastra apzīmējums 
4407 001 0164 005 - kopplatība 776.0 m2 (bilances vērtība Ls 698.00), kadastra 
apzīmējums 4407 001 0164 006 - kopplatība 2109.1 m2 (bilances vērtība Ls 1898.00) un 
divas ēkas (noliktava un ateja), kadastra apzīmējums 4407 001 0164 001 - kopplatība 
91.8 m2 (bilances vērtība Ls 476.00); kadastra apzīmējums 4407 001 0164 002 - 
kopplatība 37.1 m2 (bilances vērtība Ls 145.00). 

2. Noslēgt patapinājuma līgumu par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stadiona iela 2” 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā paredzot sekojošus līguma nosacījumus:  

2.1. pašvaldības nekustamais īpašums „Stadiona iela 2”  tiek nodots bezatlīdzības lietošanā 
uz 5 gadiem.  

2.2. bezatlīdzības lietošanas mērķis- organizēt un piedalīties Latvijas Virslīgas futbola 
čempionātos un organizēt „mājas spēļu” norisi, kā arī komandas trenēšanos futbolā. 

2.3. gadījumā, ja Ilūkstes novada sporta skola izmanto nodoto nekustamo īpašumu šajā 
lēmumā neparedzētiem mērķiem vai atbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām, kā 
arī gadījumā, ja Ilūkstes novada pašvaldībai rodas objektīva nepieciešamība īpašumu 
lietot savām vajadzībām, īpašumu var atprasīt jebkurā laikā.  

3. Uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai atbilstoši LR normatīvo aktu kārtībai organizēt un 
nodrošināt  pieņemšanas – nodošanas procedūras  sakarā ar  nekustamā īpašuma „Stadiona 
iela 2” nodošanu  bezatlīdzības lietošanā Ilūkstes novada sporta skolai  (reģistrācijas Nr. 
90009957178 ,  juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447). 

 
 
Sēdes vadītājs                                                        Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 

 


