
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2021.gada 27.maijā                                                                                        Nr.190 
                                                                                     prot. Nr.9, 17.§                        

 
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Bērziņi 2 z.g.12,  

Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai 
  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka publiskas personas 
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai 
vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, un 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, kurā noteikts, ka 
persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar 
kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās 
lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums, 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 mantas nodošanu atsavināšanai, ņemot vērā finanšu 
komitejas 24.05.2021. atzinumu (prot. Nr.5, 16.§), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs 
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:                   

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Bērziņi 2 z.g.12, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, kadastra apzīmējums 4490 009 0191, 0,1241 ha kopplatībā, jo tā nav 
nepieciešama likumā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai, pārdodot to nomniekam. 

2. Pilnvarot nomnieku, personas kods ..., pašvaldības vārdā veikt visas nepieciešamas darbības, 
kas saistītas  ar nekustamā īpašuma Bērziņi 2 z.g.12, Šēderes pagastā, kadastra Nr.4490 009 
0191, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Uzdot novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai pēc nekustamā īpašuma Bērziņi 2 
z.g.12, Šēderes pagastā tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā organizēt īpašuma atsavināšanas 
procesu, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto. 
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