
 
 

 
 
 

 
 
  

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
 
2013.gada 29.augustā                                                                Nr. 17., 27.& 
                                                                               Lēmums Nr.379  
 
Par ēku nekustam ā īpašuma P ļavu iel ā 17, Ilūkstē iegūšanu pašvald ības īpašum ā   

 
 

Izskatot LR Latgales Apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas 2013. 
gada 15.jūlija paziņojumu Nr.6961 par nenotikušo izsoli uz ieķīlāto nekustamo īpašumu Pļavu 
ielā 17, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, ar kadastra Nr. 4447-505-0017 tika konstatēts: 
1) ēku nekustamais īpašums Pļavu ielā 17, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4407 505 

0017, sastāv no dzīvojamās mājas un divām palīgēkām, kadastra apzīmējumi 4407 005 
0039 001, 002 un 003; zemes vienība, kadastra apzīmējums 4407 005 0039 1452 m2 
kopplatībā zem šīm ēkām, saskaņā ar 31.05.2010. MK rīkojumu Nr. 297 piekrīt valstij; 

2) saskaņā ar Civilprocesa likuma 615.pantu, kurš nosaka, ka „katram kreditoram un 
parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma 
nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev”, 
pašvaldība, izskatot LR Latgales Apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas 
2013.gada 15.jūlija paziņojumu Nr.6961 par nenotikušo izsoli uz ieķīlāto nekustamo īpašumu 
Pļavu ielā 17, Ilūkstes pilsētā, Ilūkstes novadā, ar kadastra Nr. 4447-505-0017, lūdza 
zvērinātu tiesu izpildītāju pieņemt rakstisku pieteikumu par nekustamā īpašuma Pļavu ielā 
17, Ilūkstē paturēšanu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu, t.i., par 2700,00 (divi tūkstoši 
septiņi simti lati 00 santīmi), tāpēc 2013.gada 26.jūlijā tika nosūtīts pieteikums Nr. 988 par 
nekustamā īpašuma paturēšanu sev ar lūgumu veikt pārrēķinu sakarā ar nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu ar saistīto īpašumu; 

3) 2013.gada 30.jūlijā tika saņemts LR Latgales Apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas 
Lilijas Solovjovas aprēķins izpildu lietā Nr. 55-C3.1/2013, kurā norādīti ar ķīlu apgrūtinātā 
nekustamā īpašuma Pļavu ielā 17, Ilūkstes pilsētā, Ilūkstes novadā, ar kadastra Nr. 4447-
505-0017 naudas sadalīšanas izdevumi par kopējo summu Ls 2 750,00 (divi tūkstoši septiņi 
simti piecdesmit lati 00 santīmi), tai skaitā: 

a) Valsts nodeva par izpildu lietas iesniegšanu izpildē Ls 2,00; 
b) vispirms sedzami sprieduma izpildes izdevumi, kas saistīti ar nekustamā īpašuma 

pārdošanu Ls 736,63; 
c) prasījumi par nodokļu maksājumiem, kas maksājami par šo nekustamo īpašumu Ls 

76,37; 
d) valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja 

vārda Ls 50,00; 
e) ar šā nekustamā īpašuma ķīlu nodrošinātie prasījumi pēc to pirmtiesības pirmā 

hipotēka par labu A/S DnB banka apmierināšanai Ls 1 885,00. 
 

 



 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“  14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 
13.punktu, 615.pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.pantu, novada dome nol ēma:  
1. Piekrist ieg ūt pašvald ības īpašum ā ieķīlāto ēku nekustamo īpašumu Pļavu ielā 17, Ilūkstē, 

Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4407 505 0017, kas sastāv no dzīvojamās mājas un divām 
palīgēkām, kadastra apzīmējumi 4407 005 0039 001, 002 un 003, par kopējo summu Ls 
2 750,00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati 00 santīmi). 

2.  Iemaksāt Ls 2 750,00 (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati 00 santīmi) līdz 2013.gada 
30.augustam zvērinātas tiesu izpildītājas Lilijas Solovjovas reģistrācijas Nr. LV08046611453, 
depozīta kontā Nr. LV69 TREL 9199 1040 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22. 

3. Lēmums stājas likumīgā spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļai. 

  
  

 
Sēdes vadītājs                                                                           Stefans Rāzna 
 
 

 


