
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 26.jūnij ā                                                                                             Nr. 240 
                                                                                     prot. Nr.7, 13.§   

 
Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē  

Izskatot zemnieku saimniecības “Auziņas”, reģistrācijas Nr.41501009012, juridiskā adrese 
Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, 11.06.2018. iesniegumu par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties 
nekustamo īpašumu Pilskalnes iela 7A, Ilūkste un klāt pievienotos dokumentus, izvērtējot domes 
rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka nekustamais īpašums 
Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 003 0043, kas sastāv no zemes vienības 1638 kv.m. 
platībā, kadastra apzīmējums 4407 003 0184, un četrām ēkām, kadastra apzīmējumi 4407 003 0184 
001, 002, 003, 006; ir ierakstīts Ilūkstes pilsētas zemesgrāmatā uz zemnieku saimniecības 
“Auziņas” vārda (nodalījuma Nr.1000 0051 1770); uz šīs zemes vienības Pilskalnes ielā 7A atrodas 
zemesgrāmatā neierakstīta ēka Pilskalnes ielā 7B, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 4407 003 0184 004, 
kuru lieto SIA “Ornaments”; nekustamā īpašuma Pilskalnes iela 7A, Ilūkste kadastrālā vērtība ir 
EUR 6195.00; ēkas, kadastra apzīmējums 4407 003 0184 004, kadastrālā vērtība ir EUR 3412.00; 
pēc nekustamo īpašumu vērtētāja J.Borska 03.05.2018. rakstiska atzinuma nekustamā īpašuma 
Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē, tirgus vērtība ir EUR 14 800;  īpašnieks vēlas pārdot nekustamo 
īpašumu par EUR 14 800.00; piedāvātais nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju 
veikšanai. 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 26.06.2018. 
atzinumu dotajā jautājumā (prot.Nr.7, 14.F§), ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Artis Simanovičs, Dace 
Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – 
nav, (saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 
nepiedalās Maigurs Krievāns ), novada dome nolēma:   
1. Iegādāties Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 7A, 

Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 003 0043, pašvaldības funkciju veikšanai. 
2. Piešķirt finansējumu EUR 14 800,00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti euro 00 centi) no 

pašvaldības 2018.gada budžeta rezerves fonda. 

3. Pamatojoties uz augstāk minēto, veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu“. 

4. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas z/s “Auziņas”. 

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 


