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Par Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles 

komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 
____________________________________________________________________  

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu, likuma “Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 57.panta otro daļu, 60.panta ceturto daļu, 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 
2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 

tiesības noteikumi” 4., 51.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu 

Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 89.punktu, Augšdaugavas 
novada pašvaldības dome, balsojot ar 15 balsīm par (Vitālijs Aizbalts, Jānis Belkovskis, 

Viktors Jasiņavičs, Maigurs Krievāns, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, Reinis Līcis, 

Aleksejs Mackevičs, Dainis Millers, Gunta Okmane, Dzintars Pabērzs, Aivars Rasčevskis, 

Deniss Sarafaņuks, Aleksandrs Sibircevs, Regīna Tamane), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj:  

  
1. Izveidot Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas 

tiesību izsoles komisiju šādā sastāvā: 
 

Komisijas priekšsēdētājs 
Aivars Rasčevskis  - Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāts  

 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece 

Irēna Timšāne  - Pašvaldības centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Komisijas locekļi 
Kornēlija Gailīte  - Pašvaldības centrālas administrācijas Finanšu pārvaldes Īpašuma  

   nodaļas nekustamā īpašuma speciāliste 
Reinis Līcis   - Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputāts 
Ilze Ondzule   - Pašvaldības centrālas administrācijas Finanšu pārvaldes Īpašuma  

   nodaļas vadītāja 



Andris Slesars - Pašvaldības centrālas administrācijas Juridiskās nodaļas juriskonsults. 
 

2. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas 

tiesību izsoles komisijas nolikumu. 
 

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Daugavpils novada domes lēmumus un 
nolikumus: 

4.1. 2017.gada 20.jūlija lēmumu Nr.143 “Par Daugavpils novada pašvaldības 

īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu”; 
4.2. 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.1218 “Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.143 “Par Daugavpils novada pašvaldības īpašuma 

atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu””; 
4.3. 2018.gada 8.novembra nolikumu Nr.55 “Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija nolikumā Nr.8 “Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas 

un nomas tiesību izsoles komisijas NOLIKUMS”; 
4.4. 2020.gada 27.februāra nolikumu Nr.86 “Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija nolikumā Nr.8 “Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas 

un nomas tiesību izsoles komisijas NOLIKUMS”; 
4.5. 2020.gada 4.jūnija nolikumu Nr.93 “Grozījumi Daugavpils novada domes 

2017.gada 20.jūlija nolikumā Nr.8 “Daugavpils novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas 

un nomas tiesību izsoles komisijas NOLIKUMS”. 
 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 2019.gada 29.augusta lēmumu 

Nr.207 “Par Ilūkstes novada nekustamo īpašumu uzraudzības komisiju”. 
 
 
Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs        A.Kucins 
 

 


