
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2020.gada 30.novembrī                                                                                Nr.320 

                                                                                     prot. Nr.18, 13.§                

 
Par pašvaldības ēkas “Graudi 1”, Bebrenē nodošanu atsavināšanai 

  
 

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 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  pašvaldībai vai 
tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta ceturtās daļas 1.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, kur noteikts, 
ka lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai par pamatotu 
atsavināšanas ierosinājuma atteikumu, pieņem dome, ņemot vērā finanšu komitejas komitejas 
30.11.2020. atzinumu (prot.Nr.12, 10.F§) par to, ka ēku nekustamais īpašums „Graudi 1“, Bebrenes 
pagastā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un to var atsavināt, ar 11 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds 
Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET 
– nav, ATTURAS – nav, (saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedalās Andis Ķīsis), novada dome nolēma:   

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības ēku „Graudi 1“, Bebrenē (nekustamais īpašums „Bebrenes 
tehnikums“), kadastra Nr. 4444 502 0036, kas sastāv no arkveida noliktavas, kadastra 
apzīmējums 4444 002 0090 001, pārdodot to zemes īpašniecei, jo tā nav nepieciešama 
likumā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai. 

2. Uzdot novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai organizēt atsavināšanas procesu 
saskaņā ar šo lēmumu un LR normatīvajos aktos noteikto. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 
 
 


