
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2013.gada 25.jūlijā                                                                            Nr. 15 ., 4.& 
                                                                               Lēmums Nr.319  

 
Par pašvald ības nekustam ā īpašuma „Ilzes kult ūras nams”, Bebrenes pagast ā nodošanu 

atsavin āšanai, nosac ītās cenas un izsoles noteikumu apstiprin āšanu  
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, kas nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībām noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt 
un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska 
rakstura darbības un 21.panta pirmās daļas 17.punktu; LR likuma „Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” 3.panta pirmās daļas 2. punktu, kas 
nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami 
augstāku cenu, LR likuma „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 3.panta pirmās 
daļas 1.punktu un otro daļu, kas nosaka, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas 
pārdošana izsolē, 4. panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var 
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai,  
9.panta 2.daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu, nosaka pašvaldības dome, 10. panta pirmo un otro daļu, kā arī 13.pantu, kas 
nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par sešām nedēļām, 8.panta 2. un 3.daļu, 
kuros noteikts, ka nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās 
personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības 
komitejas 23.07.2013. atzinumu dotajā jautājumā, ar 15 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nol ēma:    

1. Nodot atsavin āšanai pašvaldības nekustamo īpašumu „Ilzes kult ūras nams”,  
Bebrenes pagastā, kadastra Nr.4444 006 0134.  

2. Noteikt atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. 
3. Apstiprin āt pašvaldības nekustamā īpašuma „Ilzes kultūras nams”, Bebrenes pagastā, 

kadastra Nr.4444 006 0134 (zeme un ēka), nosac īto cenu  (pirmās izsoles sākuma 
cenu) – Ls 2850.00 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit lati un 00 santīmi), ņemot vērā 
sertificēta vērtētāja vērtējumu. 

4.  Apstiprin āt izsoles noteikumus  pašvaldības nekustamajam īpašumam „Ilzes kultūras 
nams”, Bebrenes pagastā, kadastra Nr.4444 006 0134, saskaņā ar pielikumu. 

5. Publicēt sludinājumu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Ilūkstes novada 
pašvaldības mājas lapā un laikrakstā „Latgales laiks”. 

6. Noteikt izsoles termiņu ne īsāku par 6 (sešām) nedēļām no pirmā sludinājuma 
publicēšanas dienas. 

 
 

Pielikumā: Izsoles noteikumi Nr.3 /2013 „Par Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Ilzes kultūras nams”, Bebrenes pagastā atsavināšanu”  uz 4   lapām. 

 
Sēdes vadītājs                                                            Stefans Rāzna 
 



 
 
 
 
 

 
 

 


