
 
 

 
 

 
  

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 26.septembrī                                                                Nr. 18., 5.& 
                                                                               Lēmums Nr.384  

 
       Par dāvinājuma - nekustam ā īpašuma Br īvības iel ā 6A, Ilūkst ē pieņemšanu no 

Ilūkstes Romas kato ļu draudzes 
 

       Izskatot Ilūkstes Romas katoļu draudzes (reģ. Nr. 90000319917 Zemgales ielā 1, Ilūkstē, 
Ilūkstes novadā) 18.09.2013. iesniegumu (18.09.2013. reģ.Nr.1374) par nekustamā īpašuma 
dāvinājumu pašvaldībai, dome konstatēja: 

1) Ilūkstes Romas katoļu draudzei pieder nekustamais īpašums – Brīvības ielā 6A, Ilūkstē, 
Ilūkstes novadā, kadastra numurs 4407 503 0033, kas sastāv no trīs būvēm: būve (sadalīta 6 
dzīvokļu īpašumos un 9 nedzīvojamās telpās), kadastra apzīmējums 4407 003 0169 001; būve, 
kadastra apzīmējums 4407 003 0169 002; būve kadastra apzīmējums 4407 003 0169 003 un ir 
ierakstīts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ilūkstes pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 100000524604; zeme zem šīm būvēm ir pašvaldības īpašumā (zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.100000521302) ar īpašuma nosaukumu Brīvības iela 6, Ilūkste; 

2) īpašuma administratīvajā ēkā ir 6 dzīvokļi ar daļējām ērtībām; dažas nedzīvojamās telpas 
ir apsaimniekotas; pārējās telpas stāv tukšas; 

3) Ilūkstes Romas katoļu draudze vēlas savu nekustamo īpašumu uzdāvināt pašvaldībai, jo 
nespēj pati apsaimniekot. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par 
pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un 21.panta 1.daļas 17.punktu, kā arī ņemot vērā 
attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 23.09.2013. atzinumu (prot.Nr.4., 5.&), novada dome 
nolēma:     

1. Pieņemt no Ilūkstes Romas katoļu draudzes dāvinājumā nekustamo īpašumu – Brīvības 
ielā 6A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra numurs 4407 503 0033, kas sastāv no trīs būvēm: 
būve (sadalīta 6 dzīvokļu īpašumos un 9 nedzīvojamās telpās), kadastra apzīmējums 4407 003 
0169 001; būve, kadastra apzīmējums 4407 003 0169 002; būve, kadastra apzīmējums 4407 
003 0169 003, ierakstīts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ilūkstes pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000524604 un noslēgt ar Ilūkstes Romas katoļu draudzi  
dāvinājuma līgumu.  

2. Noteikt, ka Lēmuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu pašvaldība izmantos ar mērķi 
- sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību nekustamajā 
īpašumā un izmanot nekustamo īpašumu LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto funkciju 
pildīšanai, tajā skaitā  - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

3. Segt izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību koroborēšanu Zemesgrāmatā uz Ilūkstes 
novada pašvaldības vārda no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas alejā 
88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
Sēdes vadītājs                                                                           Stefans Rāzna 

 


