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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 31.maijā                                                                                              Nr. 194 
                                                                                     prot. Nr.6, 18.§    

 
Par pašvaldības telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrības 

“Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils- Il ūkstes novadu komitejai 
 

Izskatot biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils- Ilūkstes novadu komitejas 
izpilddirektores Ērikas Naglinskas, kas rīkojas saskaņā ar 16.11.2017. Pilnvaru Nr.01.1-10/114, 
15.05.2018. iesniegumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, telpu 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils- Ilūkstes novadu komitejai, 
dome konstatēja, ka: 
1) pamatojoties uz 2013.gada 31.janvāra Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.6 “Par pašvaldības 
telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Sarkanā Krusta 
Daugavpils- Ilūkstes novadu komitejai” uz 5 (pieciem) gadiem bija noslēgts patapinājuma līgums 
Nr.2013/15- 6/20;  
2) Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja lietoja telpas pašvaldības ēkā 
Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 4407 001 0233 001 (telpu grupa 002- 513.5 kv.m. 
un telpu grupa 901- 7.3 kv.m. platībā), turpmāk komiteja vēlas lietot telpas 65.65 kv.m. platībā 
1.stāvā un 139.84 kv.m. platībā pagrabstāvā; ēkas kopējā platība ir 854.90 m2, bilances kopējā 
vērtība ir EUR 22 215.99, nolietojums sastāda EUR 5504.79 un atlikusī vērtība ir EUR 16 711.20 
(uz 25.05.2018.); 
3) biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” (reģ. Nr. 40008002279, juridiskā adrese: Rīga, Šarlotes iela 
1D) ir sabiedriskā labuma organizācija, ko apliecina 26.05.2005. LR Finanšu ministrijas lēmums 
Nr.150 „Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai „Latvijas Sarkanais 
krusts””; 
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 5.panta otrās 
daļas 41. apakšpunkts nosaka, ka atvasināta publiska persona savu mantu nodod lietošanā 
sabiedriskā labuma organizācijai, 5.panta trešā daļa nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības mantu 
nodod bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums..”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 
daļas 2. punktu,  likuma „Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas  izšķērdēšanas novēršanas 
likums” 5.panta otrās daļas 41. apakšpunktu, 5.panta trešo, piekto un sesto daļu,  kā arī ņemot vērā 
attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 28.05.2018. atzinumu (prot. Nr.6, 2.A§), ar 12 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Vitolds Kveders, Jāzeps 
Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, 
Andis Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:               
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1. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Latvijas Sarkanais 
Krusts” (Reģ. Nr. 40008002279, juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga) Daugavpils-Ilūkstes 
novadu komitejas vajadzībām pašvaldības telpas (telpu grupa 001- 66,0 m2 un telpu grupa 002-
139,84 m2) pašvaldības ēkā Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra apzīmējums 
4407 001 0233 001.  

2. Noslēgt ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteju 
patapinājuma līgumu par telpu izmantošanu pašvaldības nekustamajā īpašumā Kastaņu ielā 
38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā, paredzot sekojošus līguma 
nosacījumus:   
2.1. telpas Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā uz 10 

(desmit) gadiem,  
2.2. bezatlīdzības lietošanas mērķis – biedrības” Latvijas Sarkanais krusts” pamatdarbības    

nodrošināšanai (pirmās palīdzības apmācība autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, skolēniem, 
strādājošajiem u.c. interesentiem, vecu, vientuļu cilvēku un cilvēku ar īpašām vajadzībām 
aprūpe mājās, bezatlīdzības asins donoru kustība, humānās palīdzības sadale trūcīgajiem, ES 
pārtikas paku dalīšana, audžuģimenēm un bērnu aizbildņiem piedalīšanās pašpalīdzības 
grupā u.c.), 

2.3. ja telpas Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā tiek izmantotas šajā lēmumā 
neparedzētiem mērķiem vai neatbilstoši normatīvo aktu nosacījumu prasībām, kā arī 
gadījumā, ja Ilūkstes novada pašvaldībai rodas objektīva nepieciešamība telpas lietot savām 
vajadzībām, lai izpildītu likumā „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju realizēšanai, 
pašvaldība īpašumu var atprasīt jebkurā laikā, ierādot citas līdzvērtīgas telpas.  

3. Uzdot Finanšu nodaļai atbilstoši LR normatīvo aktu kārtībai organizēt un nodrošināt 
pieņemšanas – nodošanas procedūras, sakarā ar telpas Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais krusts”, reģ. Nr. 40008002279, 
juridiskā adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


