
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2020.gada 29.jūnijā                                                                                             Nr.155 

                                                                                     prot. Nr.9, 7.§                

 

Par pašvaldības dzīvokļu Nr.1, Nr.2, Nr.4 un Nr.5 Pilskalnes ielā 41, Ilūkstē nodošanu 
atsavināšanai 

 
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai 
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 5.panta pirmo daļu, kas nosaka, 
ka atļauju atsavināt dod attiecīgās publiskās personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu, kas nosaka, ka 
lēmumā par atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu 
Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 11.5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem 
lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai” un Ilūkstes novada domes 
25.11.2010. noteikumiem Nr.5/2010 „Kārtība, kādā atsavina Ilūkstes novada pašvaldības nekustamos 
īpašumus”, un ņemot vērā finanšu komitejas 29.06.2020. atzinumu (prot.Nr.7, 7.F§), ar 11 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – 
nav, novada dome nolēma: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības 1-istabas dzīvokli Pilskalnes ielā 41-1, Ilūkstē 17.1 kv.m. 
kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 003 0055 001, un divu palīgēku un zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407 003 0055  171/1181 domājamās daļas, pārdodot to izsolē. 

2. Nodot atsavināšanai pašvaldības 1-istabas dzīvokli Pilskalnes ielā 41-2, Ilūkstē 17.6 kv.m. 
kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 003 0055 001, un divu palīgēku un zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407 003 0055  176/1181 domājamās daļas, pārdodot to izsolē. 

3. Nodot atsavināšanai pašvaldības 1-istabas dzīvokli Pilskalnes ielā 41-4, Ilūkstē 20.2 kv.m. 
kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 003 0055 001 un divu palīgēku 
kopīpašuma un zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 003 0055   202/1181 domājamās daļas, 
pārdodot to izsolē. 

4. Nodot atsavināšanai pašvaldības 1-istabas dzīvokli Pilskalnes ielā 41-5, Ilūkstē 19.9 kv.m. 
kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 4407 003 0055 001, un divu palīgēku un zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407 003 0055  199/1181 domājamās daļas, pārdodot to izsolē. 

5. Uzdot SIA „Ornaments“, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto, veikt visas nepieciešamās 
darbības, lai uzsāktu dzīvokļu īpašumu atsavināšanas procesu. 

6. Uzdot nekustamo īpašumu nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļu īpašumus kā atsevišķus 
īpašumus uz pašvaldības vārda. 

7. Uzdot novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai organizēt atsavināšanas procesu, saskaņā 
ar LR normatīvajos aktos noteikto. 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


