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Par nekustamā īpašuma Stadiona ielā 7, Ilūkstē iegūšanu pašvaldības īpašumā  

Izskatot SIA “Būvnieks”, reģ.Nr.41503005621, Stadiona ielā 7, Ilūkstē, 30.01.2017. 
iesniegumu par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu un klāt pievienotos 
dokumentus, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, dome 
konstatēja, ka nekustamais īpašums Stadiona ielā 7, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 501 0037, kas sastāv 
no trīs būvēm: garāža ar galdnieku darbnīcu 776,8 kv.m. kopplatībā, kadastra apzīmējums 4407 
001 0177 001; galdnieku darbnīca 158,4 kv.m. kopplatībā, kadastra apzīmējums 4407 001 0177 002 
un nojume 297,1 kv.m. kopplatībā, kadastra apzīmējums 4407 001 0177 004, ir ierakstīts Ilūkstes 
pilsētas zemesgrāmatā uz SIA “Būvnieks” vārda (nodalījuma Nr.100000487152); zeme zem ēkām 
pieder valstij; īpašuma kadastrālā vērtība ir EUR 11 472.00; īpašnieks vēlas pārdot nekustamo 
īpašumu par EUR 15 000.00; piedāvātais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 
pildot savas  funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo 
un  nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt  citas 
privāttiesiska rakstura darbības, turklāt Likuma 21.panta  pirmās daļas 17.punkts  nosaka, ka tikai 
dome var  lemt  par  pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā 
arī  par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā, Publiskas personas  finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 8.pantu, kā arī ņemot vērā attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 20.02.2017. atzinumu (prot. Nr.3, 2.A§), ar 12 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, 
Pēteris Makaveckis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Kristaps 
Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     
1. Iegūt pašvaldības īpašumā ēku nekustamo īpašumu Stadiona ielā 7, Ilūkstē (kadastra Nr.4407 

501 0037), kas sastāv no garāžas ar galdnieku darbnīcu 776,8 kv.m. kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 4407 001 0177 001; galdnieku darbnīcas 158,4 kv.m. kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 4407 001 0177 002, un nojumes 297,1 kv.m. kopplatībā, kadastra apzīmējums 4407 
001 0177 004, par cenu EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) pašvaldības 
funkciju veikšanai, noslēdzot pirkuma līgumu ar SIA “Būvnieks”. 

2. Uzdot nekustamo īpašumu nodaļai ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
3. Izdevumus, kas saistīti ar minētā īpašuma iegādi segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
4. Pēc augstāk minēto darbību izpildes, iekļaut minēto nekustamo īpašumu pašvaldības bilancē. 
5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots SIA “Būvnieks”. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 
attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

Sēdes vadītājs                                                                                                 Stefans Rāzna 


