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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 31.maijā                                                                                              Nr. 195 
                                                                                     prot. Nr.6, 19.§    

         
Par ēkas Vienības laukums 1, Ilūkstē nojaukšanu  

 
Izskatot Ilūkstes Evaņģēliski luteriskās draudzes, reģistrācijas Nr.RO-1050, UR LV 

90000328188, juridiskā adrese Vienības laukums 1A, Ilūkste, draudzes priekšnieces Benitas 
Baltmanes 08.05.2018. iesniegumu Nr.27 (15.05.2018. reģ. Nr.901) par pašvaldībai piederošās 
noliktavas ēkas turpmāko izmantošanu un klāt pievienoto izrakstu no Ilūkstes Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas padomes sēdes protokola Nr.7, dome konstatēja, ka uz Ilūkstes Evaņģēliski luteriskās 
draudzes zemes īpašuma Vienības laukums 1, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 001 0169 (zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.100000057157) atrodas pašvaldības tiesiskajā valdījumā esoša noliktavas ēka, 
kadastra apzīmējums 4407 001 0169 004, kas ir luteriskās draudzes apsaimniekošanā; ēkas 
tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs (24.05.2018. pašvaldības būvvaldes atzinums); ēka lietošanai 
ir bīstama, apdraud sabiedrisko drošību, kā arī vizuāli bojā Ilūkstes pilsētvides ainavu; draudzei nav 
līdzekļu ēkas atjaunošanai un tā turpmāk nevēlas ēku lietot; noliktavas ēkas sākotnējā bilances 
vērtība ir EUR 4275,73 (ēka uzcelta 01.03.1978.); uz 31.05.2018. ēkas nolietojums sastāda EUR 
3630,99 un atlikusī vērtība ir EUR 644,74. 

     Saskaņā ar Civillikuma 1084.pantā ietverto principu, katram būves īpašniekam, lai aizsargātu 
sabiedrisko drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, 
ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem, savukārt, Būvniecības likuma 31.pantā noteikts, ja būve ir 
pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, 
īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši 
Civillikuma 1084.panta noteikumiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo 
daļu, Būvniecības likuma 31.panta pirmo, trešo un piekto daļu, kā arī Ilūkstes novada būvvaldes 
24.05.2018. atzinumu par būves pārbaudi Nr.BIS-BV-19.9-2018-4440 (18/P001A), un ņemot vērā 
attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 28.05.2018. atzinumu (prot. Nr.6, 3.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:   

1. Izslēgt no bilances ar 2018.gada 31.maiju noliktavas ēku Vienības laukums 1, Ilūkste (inventāra 
Nr. 5122) ar sākotnējo bilances vērtību 4 275,73 EUR (četri tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci 
euro 73 centi), nolietojumu EUR 3 630,99 (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro 99 centi) un 
atlikušo vērtību 644,74 EUR (seši simti četrdesmit četri euro 74 centi). 
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2. Veikt noliktavas ēkas Vienības laukums 1, Ilūkste, kadastra apzīmējums 4407 001 0169 004, 
nojaukšanu un sakārtot teritoriju līdz 2018.gada 31.jūlijam. 

3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabiedriskās 
kārtības nodaļas vadītājai Romualdai Kartašovai organizēt ēkas Vienības laukums 1, Ilūkste, 
kadastra apzīmējums 4407 001 0169 004, nojaukšanu un teritorijas sakārtošanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinim 
Līcim.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


