
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2015.gada 5.martā                                                                                        Nr. 98 
                                                                                         prot. Nr.4, 55.§  
 

Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamos īpašumus Ilūkstes pilsētā  
 

 Izskatot piedāvājumu pašvaldībai iegādāties trīs zemes gabalus (pļavas) Ilūkstes pilsētā un 
klāt pievienotos dokumentus, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos 
apstākļus, dome konstatēja, ka nekustamie īpašumi „Pļava”, kadastra Nr.4407 002 0005 – 8724 
kv.m. kopplatībā, „Pristaine”, kadastra Nr.4407 006 0002- 9526 kv.m. kopplatībā un „pļava 
Pristainē”, kadastra Nr. 4407 006 0001- 8869 kv.m. platībā, ir iereģistrēti Ilūkstes pilsētas 
zemesgrāmatā uz N.P. vārda (attiecīgi nodalījuma Nr. 225, 221, 226); zemju kadastrālās vērtības 
attiecīgi ir EUR 611.00, EUR 667.00, EUR 621.00; īpašniece šos zemes gabalus vēlas pārdot par 
kadastrālajām vērtībām; piedāvātie nekustamie īpašumi ir nepieciešami pašvaldības funkciju 
veikšanai (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai un uzturēšanai).  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 
2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2. un 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, likuma 
„Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likums” 3.panta pirmās daļas 
3.punktu, kurš nosaka, ka „manta ir iegūstama īpašumā un lietošanā par iespējami zemāku cenu” 
un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 02.03.2015. atzinumu un finanšu komitejas 
02.03.2015. atzinumu dotajā jautājumā, novada dome nolēma: 

1. Iegādāties Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā nekustamos īpašumus: 

1.1. „Pļava”, Ilūkstes pilsētā, kadastra Nr.4407 002 0005,  8724 kv.m. kopplatībā par cenu EUR 
611.00 (seši simti vienpadsmit euro un 00 centi), 

1.2. „Pristaine”, Ilūkstes pilsētā, kadastra Nr.4407 006 0002, 9526 kv.m. kopplatībā par cenu 
EUR 667.00 (seši simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi), 

1.3. „pļava Pristainē”, Il ūkstes pilsētā, kadastra Nr. 4407 006 0001,  8869 kv.m. kopplatībā par 
cenu EUR 621.00 (seši simti divdesmit viens euro un 00 centi),  

pašvaldības funkciju veikšanai, noslēdzot pirkuma līgumu ar pārdevēju.                                                  

2. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas pārdevējai. 

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 
attiecīgajā Tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                     Stefans Rāzna 


