
 

 
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 27.febru ārī                                                                  Nr. 3., 47.& 
                                                                               Lēmums Nr.88 

 
Par pašvald ības nekustam ā īpašuma Upes iel ā 3, Ilūkst ē atkārtotu nodošanu atsavin āšanai, 

nosac ītās cenas un izsoles noteikumu apstiprin āšanu  
 

2014.gada 25.februārī plkst.11.00 bija izsludināta pašvaldības nekustamā īpašuma Upes ielā 
3, Ilūkstē, izsole. Izsoles komisija pieņēma lēmumu „Atzīt Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Upes ielā 3, Ilūkstē izsoli par nenotikušu”, jo nepieteicās neviens dalībnieks. Izsoles 
objekta sākumcena bija EUR 14100.00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi). 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, kas nosaka, ka mantas 
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 4.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības 
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai, 9.panta 2.daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, 10.panta pirmo un otro daļu, kā arī 
13.pantu, kas nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, 8.panta 2. un 
3.daļu, kuros noteikts, ka nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās 
publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, 32.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka rīko 
otru izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot sākumcenu ne vairāk kā par 20 %,  ar 13 balsīm par, 
pret – nav , atturas – nav, novada dome nol ēma: 
1. Atkārtoti nodot atsavin āšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Upes iel ā 3, Ilūkst ē, 

kadastra Nr.4407 002 0176, un noteikt  atsavināšanas veidu  - pārdošana izsolē. 
2. Apstiprin āt pašvaldības nekustamā īpašuma Upes ielā 3, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 002 0176 

(zeme un ēka), nosac īto cenu  (otrās izsoles sākuma cenu) – EUR 11 280,00 (vienpadsmit 
tūkstoši divi simti astoņdesmit euro un 00 centi). 

3. Apstiprin āt atk ārtotas izsoles noteikumus  pašvaldības nekustamajam īpašumam Upes ielā 
3, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 002 0176, saskaņā ar pielikumu. 

4. Noteikt  atkārtotas izsoles termiņu ne īsāku par 4 (četrām) nedēļām no pirmā sludinājuma 
publicēšanas dienas. 

5. Uzdot novada privatiz ācijas un īpašumu atsavin āšanas komisijai publicēt sludinājumu 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā un laikrakstā 
„Latgales laiks”, organizēt izsoli un apstiprināt izsoles rezultātus. 

 
Pielikumā: 1. Izsoles noteikumi „Par Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Upes ielā    
3, Ilūkstē atsavināšanu” uz 4 lapām. 
2. Publicējamā informācija par izsoles objektu uz 1 lapas. 

 
 

Sēdes vadītājs         Stefans Rāzna 



 

 
 
 

 


