
3.pielikums 
Ilūkstes novada domes  

26.05.2016. lēmumam Nr.239 
(prot.Nr.8, 13.§) 

Publicējamā informācija 
 
             2016.gada 28.jūnij ā plkst.10.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, 
Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības 
nekustamais īpašums „Piesubate”, Prodes pagasts, kadastra Nr.4435 007 0111, kas sastāv no 
vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 007 0111, 3.9 ha kopplatībā. Objekta 
sākotnējā cena- EUR 6 021.00  (seši tūkstoši divdesmit viens euro un 00 centi). 
           Personai, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu, jāiesniedz pieteikums līdz 2016.gada 
17.jūnijam plkst.15.00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo 
informāciju publicējot mājas lapā: www.ilukste.lv 
            Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 
2016.gada 27.jūnijam plkst.15.00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās 
no plkst. 8.00 –12.00 un no plkst.13.00 - 15.00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu EUR15.00 (piecpadsmit euro un 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā 
(EUR 602,10) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 
           Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. 
Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 
4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas 
LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums 
par nekustamo īpašumu ‘”Piesubate”, Prodes pagasts” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē. 
 
Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862. 
 
 
 
               2016.gada 28.jūnij ā plkst.11.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, 
Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības 
nekustamais īpašums „Akmeņlauki” , Prodes pagasts, kadastra Nr.4435 007 0072, kas sastāv 
no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 007 0072, 21,72 ha kopplatībā. Objekta 
sākotnējā cena- EUR 17 145.00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro un 00 
centi).        
              Personai, kurai ir tiesības uz pirmpirkumu, jāiesniedz pieteikums līdz 2016.gada 
17.jūnijam plkst.15.00. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsoles komisija paziņo, šo 
informāciju publicējot mājas lapā: www.ilukste.lv 
            Izsoles dalībnieki var iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 
2016.gada 27.jūnijam plkst.15.00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā (darbdienās 
no plkst. 8.00 –12.00 un no plkst.13.00 - 15.00) Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot 
reģistrācijas maksu EUR15.00 (piecpadsmit euro un 00 centi) un nodrošinājumu 10% apmērā 
(EUR 1714.50) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 
           Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. 
Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 
4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas 
LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums 
par nekustamo īpašumu ‘”Akmeņlauki”, Prodes pagasts” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē. 
 
Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862. 
 
 


