
 
 
 
 
 
 

 
 

LĒMUMS 
Ilūkstē 

      

2015.gada 29.janvār ī                                                                                        Nr.14 
                                                                                         prot. Nr.2, 12.§ 
 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Centra garāža“,  
Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai     

           
 Izskatot J.S. lūgumu iegūt īpašumā ēku (garāžu), kas atrodas uz viņa īpašumā esošas zemes, 

izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka 
pašvaldības nekustamais īpašums „Centra garāža“, Dvietes pagastā, īpašuma kadastra Nr.4454 508 
0003 (Dvietes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000498631), kas sastāv no vienas garāžas 
ēkas 642.90 kv.m. kopplatībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0001 002, atrodas uz J.S. īpašumā 
esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 008 0001 (Dvietes pagasta zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.12). 

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. 
punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu, 4. panta pirmo 
daļu, 4. panta ceturtās daļas 3. punktu, 5. panta pirmo un piekto daļu, 8. panta sesto un septīto daļu, 
kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 37.panta pirmās 
daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo 
īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona, šajā gadījumā pārdošanas cena ir 
vienāda ar nosacīto cenu (8.pants), Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta” 2.3., 3., 4., 11.4 punktiem, kas nosaka, ka 
„..atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par publiskas personas mantas 
nodošanu atsavināšanai.”, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Ilūkstes novada pašvaldības 25.11.2010. noteikumus „Kārtība, 
kādā atsavina Ilūkstes novada pašvaldības nekustamos īpašumus”, privatizācijas un īpašumu 
atsavināšanas komisijas, un  attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 26.01.2015. atzinumu dotajā 
jautājumā (prot.1, 12.&), novada dome nolēma:    

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu - garāžas ēku „Centra garāža“, Dviete, 
Dvietes pag., Ilūkstes nov., īpašuma kadastra Nr.4454 508 0003. 

2. Uzdot Privatizācijas un īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma 
atsavināšanas procesu.  

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas J.S. 

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 


