
 
 
 

 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 26.jūlijā                                                                       Nr. 9., 8.& 
                                                                          Lēmums Nr.334 

 
Par pašvald ības nekustam ā īpašuma ‘’Katlu m āja’’ J ēkabpils iel ā 16, Ilūkst ē nomas 

ties ību izsoles r īkošanu un komisijas izveidošanu 

 
   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, Ministru Kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 
nosacījumiem”, 1.2 punktu, kas nosaka „.. pašvaldību un citu atvasinātu publisku personu 
mantas iznomāšanas kārtību un izņēmumus..”, 7. punktu, kas nosaka, ka  „lēmumu par nomas 
objekta nodošanu iznomāšanai pieņem iznomātājs”,  8. punktu, kas  nosaka, ka  „..noteikto 
nomas objekta iznomāšanas kārtību piemēro neatkarīgi no tā, vai lēmumu par nomas objekta 
nodošanu iznomāšanai pieņēmis iznomātājs pēc savas iniciatīvas vai pamatojoties uz nomas 
tiesību pretendenta ierosinājumu”, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
19.07.2012. atzinumu un finanšu komitejas 24.07.2012. atzinumu, par pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Katlu māja”, Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē, kas sastāv no  četrām ēkām (kopējā platība – 
1287,4 m2, kadastra apzīmējums 4407 001 0146 001; 002; 003; 004) un zemes vienības 
(kopējā platība – 5228 m2, kadastra apzīmējums 4407 001 0146), kas iereģistrēts uz 
pašvaldības vārda Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas Ilūkstes pilsētas zemesgrāmatā, 
nodalījuma Nr.  1000 0033 6796, nepieciešamo  iznomāšanu, atkl āti balsojot ar 13 bals īm 
par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:   
1. Rīkot pašvald ības nekustam ā īpašuma „Katlu m āja”, J ēkabpils iel ā 16, Ilūkst ē, kas 
sastāv no  četrām ēkām, (kopējā platība – 1287,4 m2, kadastra apzīmējumi 4407 001 0146 001; 
002; 003; 004) un zemes vienības (kopējā platība – 5228 m2 , kadastra apzīmējums 4407 001 
0146),  nomas ties ību mutisku izsoli.   
2. Izveidot komisiju  7 locekļu sastāvā un noteikt, ka komisijas priekšsēdētāju ievēl izsoles 
komisija no ievēlētajiem komisijas locekļiem. 
3. Ievēlēt par komisijas locekļiem: 
- domes deputātu Maiguru Krievānu; 
- domes deputātu Jāni Krievānu; 
- domes deputātu Staņislavu Mežnieku; 
- pašvaldības izpilddirektori Līgu Dudari; 
- pašvaldības juristi Evitu Ivdru Jankovsku; 
- pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju Zigfrīdu Plepi; 
- pašvaldības nekustamo īpašumu nodaļas vadītājas vietnieci Dagniju Dāvidsoni; 
- pašvaldības enerģētiķi Aldi Čamānu. 
4. Uzdot komisijai 10 dienu laikā noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu, izstrādāt nomas 
tiesību izsoles noteikumu un izsoles objekta nomas līguma projektu. 

Sēdes vadītājs                                                    Stefans Rāzna 


