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4.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļu Aizkraukles pagastā,
Aizkraukles novadā atsavināšanas procedūras uzsākšanu
Aizkraukles pagasta pārvalde 2018.gada 16.martā iesniegusi iesniegumu par Aizkraukles
novada pašvaldībai piederošo 4 dzīvokļu (2, 3, 4 un 5) dzīvojamā ēkā Kalna ielā 24, Aizkraukles
pagastā kopā ar zemes attiecīgo domājamo daļu nodošanu atsavināšanai. Dzīvojamā ēka reģistrēta
Aizkraukles pagasta zemesgrāmatās 14.10.1999, nodalījums nr.252.
Dzīvokļi vairāk kā gadu nav izmantoti. Pašvaldības funkcijām dzīvokļi nav nepieciešami. Rindā
esošās personas no minētiem dzīvokļiem ir atteikušās.
Ievērojot Finanšu komitejas 22.03.2018. lēmumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta otro daļu,
8.panta otro daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanu” 3. un 7.pantu, Ministru Kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.109 „Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta”, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (Anita BICKA, Edgars
BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS,
Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE,
Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Uzsākt atsavināšanas procedūru Aizkraukles novada pašvaldības nekustamam īpašumam: 4
dzīvokļiem kopā ar attiecīgo zemes domājamo daļu, dzīvojamā ēkā ar kadastra apzīmējumu
Nr.3244 005 0096, Kalna ielā 24, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.

2.

Uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistei Sarmītei STEPIŅAI veikt šādas darbības:
2.1. reģistrēt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda;
2.2. pasūtīt īpašuma novērtējumu.

3.

Nosacītās cenas noteikšanai ņemt vērā šādus nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijus:
3.1. sertificēta vērtētāja noteiktā īpašuma tirgus vērtība,
3.2. īpašuma bilances vērtība,
3.3. ar īpašuma sagatavošanu atsavināšanai saistītie izdevumi.

4.

Aizkraukles novada pašvaldības nekustamo īpašumu specialistei Sarmītei STEPIŅAI sagatavot
Izsoles noteikumus.

5.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Kasparam
SNIEDZĪTIM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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