
 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2013.gada 25.jūlijā                                                                            Nr. 15 ., 7.& 
                                                                               Lēmums Nr.322  

 
Par pašvald ības kustam ās mantas – meža cirsmas atsavin āšanu, izsoles 

sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprin āšanu Pilskalnes pagasta 
nekustamaj ā īpašum ā „Dri ģenes”  

 
 
 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 

2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka mantu 
var atsavināt pārdodot izsolē, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 6.panta 2. un 3.daļu, 8.panta 4., 5., 6. un 7.daļu, kuros 
noteikts, ka atsavināšanai paredzamās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska 
persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā 
manta, 10. panta pirmo un otro daļu, 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, attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 23.07.2013. atzinumu dotajā jautājumā, ar 15 balsīm par, pret – 
nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:    

1. Atsavināt kustamo mantu – meža cirsmu pašvaldības nekustamajā īpašumā „Driģenes” 
Pilskalnes pagastā 3.0 ha kopplatībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4480 004 
0083, pārdodot to izsolē - izsolē ar pretendentu atlasi. 

2. Apstiprināt kustamās mantas – meža cirsmas nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma 
cenu) – Ls 11 200.00  (vienpadsmit tūkstoši divi simti latu un 00 santīmi). 

3. Apstiprināt meža cirsmas nekustamajā īpašumā „Driģenes” Pilskalnes pagastā, izsoles 
noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot izsoles komisijai organizēt kustamās mantas - meža cirsmas izsoli, saskaņā ar 
cirsmas izsoles noteikumiem un iesniegt domē lēmuma projektu par izsoles noteikumu 
rezultātu apstiprināšanu. 

5. Atļaut izsolē iegūtos līdzekļus izlietot novada tūrisma attīstībai (jauna info namiņa 
izgatavošanai un uzstādīšanai „Pilskalnes Siguldiņas” takas sākumā). 
 

Pielikumā: Ilūkstes novada pašvaldības cirsmas izsoles noteikumi nekustamajā īpašumā 
„Driģenes” Pilskalnes pagastā uz 4  lapām. 
 
Sēdes vadītājs                                                            Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


