
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2019.gada 26.septembrī                                                                                Nr.232 

                                                                                     prot. Nr.11, 5.§                

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltmuiža 2A”, Eglaines pagastā 
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu  

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu un 
otro daļu, kurā noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 4. panta 
pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 
attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 8.panta sesto un septīto daļu, kuros 
noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 9.panta otro daļu, kas 
nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka dome, 
10.panta pirmo un otro daļu, 13.pantu, kas nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par 
četrām nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 
3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta atsavināma un nododama 
īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku cenu, ņemot vērā finanšu komitejas 23.09.2019. 

atzinumu (prot. Nr.11, 5.F§) par to, ka nekustamais īpašums “Baltmuiža 2A”, Eglaines pagastā nav 
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un to var atsavināt, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Artūrs Bogdanovičs, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis 
Millers, Artis Simanovičs, Kristaps Averjanovs, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Baltmuiža 2A“, Baltmuiža, Eglaines pagastā, 
kadastra Nr.4456 004 0198, turpmāk - Īpašums, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.   

2. Apstiprināt Īpašuma nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) – EUR 1015.00 (viens 
tūkstotis piecpadsmit  euro un 00 centi). 

3. Apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus, saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Noteikt izsoles termiņu ne īsāku par 4 (četrām) nedēļām no pirmā sludinājuma publicēšanas 
dienas. 

5. Uzdot novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai publicēt sludinājumu oficiālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Latgales laiks”, 
organizēt izsoli un apstiprināt izsoles rezultātus. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

Pielikumā: 1. Izsoles noteikumi „Par Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baltmuiža 
2A”, Eglaines pagastā, atsavināšanu” uz 4 lapām. 

2.  Publicējamā informācija par izsoles objektu uz 1 lapas. 

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 


