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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2020.gada 25.maijā                                                                                              Nr.119 

                                                                                     prot. Nr.7, 4.§                

 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Purva ceļš” Prodes pagastā 

 nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij 

 

Izskatot A/S “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr.40003466281, juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, 
Rīga, Nekustamo īpašumu pārvaldes vēstuli (reģistrēta 07.05.2020.Nr.928) par nekustamā īpašuma 
“Purva ceļš” bezatlīdzības nodošanu valstij Zemkopības ministrijas personā, dome konstatēja, ka: 

1) pašvaldības nekustamais īpašums “Purva ceļš”, Prodes pagastā, kadastra Nr. 4435 004 
0228, kas sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 004 0197, 0,68 ha 
kopplatībā, ierakstīts zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Prodes pagasta zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.100000599199);  

2) uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 004 0197, atrodas  nolietojies pašvaldības 
ceļš bez seguma (atlikušajā bilances vērtībā EUR 0,00), kuru ir nolemts izslēgt no 
pašvaldības bilances un no ceļu reģistra; 

3) zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 004 0197, kadastrālā vērtība uz 31.03.2020. ir 
EUR 357.00 (trīs simti piecdesmit septiņi euro 00 centi), piederība pamatlīdzekļu 
uzskaites kategorijai - 1217 “Pārējā zeme” (Pamatlīdzekļu uzskaites kartīte Nr.30177); 
ilgtermiņa ieguldījumi nav veikti; 

4) zemes vienība, kadastra apzīmējumu 4435 004 0197, nav nepieciešama pašvaldībai tās 
autonomo funkciju nodrošināšanai; A/S “Latvijas valsts meži” minēto zemes vienību 
plāno izmantot ceļa būvniecībai mežsaimnieciskajos darbos iesaistītā transporta 
pārvietošanās nodrošināšanai. 

Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. un 27.punkti 
nosaka, ka “dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un, ka tikai 
dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu”; Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka  “atvasinātas publiskas personas mantas 
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās 
iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, 3.panta pirmās daļas 6.punktā noteikts, ka “publiskas 
personas nekustamo īpašumu var atsavināt, nododot to bez atlīdzības”; 42.panta otrajā daļā 
noteikts, ka “atvasinātas publiskas personas nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas 
atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija 
lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, 
kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes 
uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. Nostiprinot atvasinātas publiskas personas 
vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  e-pasts dome@ilukste.lv 



2 
 

publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums 
vairs netiek izmantots, atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas 
publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes 
funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, 
valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai 
personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi”, 43.pantā noteikts, ka “šā 
likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas (amatpersonas)”.    

 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
17. un 27.punktiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma  3.panta pirmās daļas 
6.punktu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo daļu, 42.panta otro daļu, 43.pantu,  kā arī ņemot vērā 
finanšu komitejas 25.05.2020. atzinumu (prot. Nr.6, 4.§), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps 
Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis 
Ķīsis, Ilvars Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

 

1. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas personā pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Purva ceļš”, Prodes pagastā, kadastra Nr. 4435 004 0228, kas sastāv no vienas 
neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4435 004 0197, 0,68 ha kopplatībā, valsts 
pārvaldes funkcijas veikšanai - meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības nodrošināšanai.  

2. Noteikt pienākumu valstij, tai nodoto nekustamo īpašumu, ja tas vairs netiek izmantots  lēmumā 
noteikto valsts pārvaldes funkciju veikšanai, šo īpašumu bez atlīdzības nodot atpakaļ 
pašvaldībai. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


