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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2018.gada 28.februār ī                                                                                   Nr. 72 

                                                                                     prot. Nr.3, 20.§               
Par pašvaldībai piekrit īgo zemes vienību iznomāšanu  

un nodošanu atsavināšanai “Ērgļi 2”, Pilskalnes pagastā 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
3.panta piekto daļu, Ministru Kabineta 30.08.2005. noteikumu Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās 
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 2., 4. un 
7.punktiem, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 26.02.2018. atzinumu 
(prot.Nr.3, 20.A§), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace 
Stalidzāne, Kristaps Averjanovs,  Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), 
PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
1. Iznomāt E.K. M.K. uz 10 gadiem katram 1/2 domājamo daļu no zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 4480 006 0179 - 5,0 ha platībā un 4480 006 0194 - 2,0 ha platībā, nekustamajā 
īpašumā „Ērgļi 2”, Pilskalnes pagastā. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta pārzini L.Riekstiņu Ilūkstes novada pašvaldības vārdā viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt neizpirktās zemes nomas līgumu ar E.K. un M.K. 
par šī lēmuma 1. punktā minēto zemesgabalu iznomāšanu. Līgumu var noslēgt, ja nomaksāts 
nekustamā īpašuma nodoklis, nomas maksa un nav citu parādsaistību (administratīvais sods, 
komunālie maksājumi  u.c.).  

3. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Ērgļi 2”, Pilskalnes pagasts, jo pašvaldībai 
atsavināmais īpašums nav nepieciešams noteikto pašvaldības funkciju pildīšanai. 

4. Pilnvarot E.L. pašvaldības vārdā veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā 
īpašuma „Ērgļi 2”, Pilskalnes pagastā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

5. Noteikt, ka izdevumus par lēmuma 4.punktā noteikto darbību veikšanu sedz E.K. un M.K. 

6. Uzdot Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijai pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas 
zemesgrāmatā organizēt īpašuma atsavināšanas procesu, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto. 

7. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas E.K. un  M.K. 

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 


