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Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu ielā 7, Ilūkstē atsavināšanu
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas
2.punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu, 4.panta 1.
un 4.daļu, 5.panta 1. un 5.daļu, 8.panta 1.daļas 6. un 7.punktu, kuros noteikts, ka nosacīto
cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 44.panta 7.daļu, kurā noteikti nosacījumi,
pie kādiem tiek atļauts atsavināt zemes gabalu, Ministru Kabineta noteikumu Nr.425 „Kārtība,
kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 10.2 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem
lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai, likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu,
21. panta 1.daļas 17.punktu, likuma ”Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu” 3.punkta 2.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un
nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu un saskaņā ar Ilūkstes novada
domes 25.11.2010. noteikumiem „Kārtība, kādā atsavina Ilūkstes novada pašvaldības
nekustamos īpašumus” un ņemot vērā privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisijas
20.09.2012. atzinumu un finanšu komitejas 24.09.2012. atzinumu dotajā jautājumā, atklāti
balsojot ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, pašvaldības nekustamo īpašumu (zemi) Ozolu ielā 7,
Ilūkstē, kadastra Nr.4407 004 0067, 1199 kv.m. kopplatībā par nosacīto cenu Ls 1300,00
(viens tūkstotis trīs simti lati), jo minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams
pašvaldībai un tai pakļautajām institūcijām tām noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.
2. Mēneša laikā noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma Ozolu ielā 7, Ilūkstē pārdošanu I.G.
personas kods.
3. Atsavināšanas summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV 05 UNLA
0005011130034, bankas kods UNLA LV2X, A/S SEB Daugavpils filiāle.
4. Pamatlīdzekļu pieņemšanas-nodošanas komisijai 10 dienu laikā no atsavināšanas summas
saņemšanas pašvaldības kontā, sastādīt dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu.
5. Izslēgt nekustamo īpašumu (zemi) Ozolu ielā 7, Ilūkstē, no pašvaldības bilances pēc augstāk
minēto darbību izpildes.
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