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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2020.gada 31.martā                                                                                   Nr.70 

                                                                                     prot. Nr.5, 9.§                

 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lustu ferma”, Eglaines pagastā atsavināšanu 

 
    Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2. 

punktu,  kurā noteikts, ka nekustamo mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu,  4. panta pirmo 

daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama 

attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta 

pirmo un piekto daļu, 8.panta sesto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, 

pieaicinot sertificētu vērtētāju, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pārdot publiskas 

personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļa 

minētā persona, šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants),  Ministru 

kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta“ 11.5. 

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

17.punktu,  ņemot vērā finanšu komitejas 30.03.2020. atzinumu (prot. Nr.4, 9.F§), 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, (saskaņā ar 

likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā nepiedalās Vitolds 

Kveders), novada dome nolēma:   

1. Atsavināt pārdodot par brīvu cenu pašvaldības nekustamo īpašumu (zemi) „Lustu ferma“, 
Eglaines pagastā, kadastra Nr.4456 002 0102, zemnieku saimniecībai „Zālītes“, reģistrācijas 
Nr.41501000687, par nosacīto cenu EUR 76 600.00 (septiņdesmit seši tūkstoši seši simti 
euro un 00 centi), sakarā ar to, ka minētais nekustamais īpašums nav nepieciešams 
pašvaldībai un tai pakļautajām institūcijām tām noteikto funkciju nodrošināšanai.  

2. Noteikt, ka izdevumus EUR 250.00 (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) par nekustamā 
īpašuma novērtēšanu sedz zemnieku saimniecība „Zālītes“. 

3. Noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma „Lustu ferma“, Eglaines pagastā, pārdošanu pēc šī 
lēmuma 1.punktā minētās atsavināšanas summas un 2.punktā minētās izdevumu summas 
saņemšanas pašvaldībā. 

4. Atsavināšanas summu un izdevumu summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. 
Nr.90000078782) AS “SEB“ bankas norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS 
„LUMINOR BANK“ LV68 RIKO 0002 0131 8761 2, vai AS „SWEDBANK“ LV53 
HABA 0551 0262 5570 2 ar norādi „pirkuma maksa par nekustamo īpašumu „Lustu 
ferma“, Eglaines pagastā.  
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5. Pamatlīdzekļu pieņemšanas – nodošanas komisijai izslēgt no pašvaldības bilances 
nekustamo īpašumu „Lustu ferma“, Eglaines pagastā, pēc šī lēmuma 1.punktā minētās 
atsavināšanas summas un 2.punktā minētās izdevumu summas saņemšanas, pamatojoties uz 
dokumentu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

         

 
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 
 


