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IL ŪKSTES  NOVADA DOMES  

 
NEKUSTAMĀ  ĪPAŠUMA  NODAĻAS 

 
N O L I K U M S  (reģ.Nr.7) 

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
1.1. Nekustamā īpašuma nodaļa (turpmāk – Nodaļa) ir Ilūkstes novada domes (turpmāk – Dome) 

struktūrvienība, kas nodrošina tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar šajā nolikumā 
noteikto kārtību. Nodaļa ir pakļauta Domes izpilddirektoram. 

1.2.  Nodaļas struktūru veido nodaļas vadītājs un nekustamā īpašuma speciālisti, kuri tieši 
pakļaujas nodaļas vadītājam.  

1.3.  Nodaļa pilda savus uzdevumus un veic savas funkcijas, sadarbojoties ar citām Domes 
struktūrvienībām, specialistiem, pašvaldības kapitālsabiedrībām, iestādēm un organizācijām. 

1.4. Nekustamā īpašuma nodaļu  izveido, reorganizē vai likvidē dome, saskaņā ar domes 
lēmumu. 

1.5. Nodaļa nodrošina spēkā esošo LR likumu, LR Ministru kabineta noteikumu, Domes lēmumu 
un rīkojumu ievērošanu un izpildi. 

  
2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODAĻAS UZDEVUMI 

 
3.1. Nodaļa veic šādus uzdevumus: 

2.1.1.  apzina un uzskaita pašvaldības nekustamos īpašumus Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā, organizē nekustamā īpašuma uzraudzību un kontrolē 
īpašuma apsaimniekošanu, 

2.1.2. veic Ilūkstes novada domei piekrītošā nekustamā īpašuma tiesisko reģistrāciju 
Zemesgrāmatu nodaļā, 

2.1.3. veido un pastāvīgi aktualizē Ilūkstes novada nekustamā īpašuma datu bāzi un 
nodrošina informācijas pieejamību fiziskajām un juridiskajām personām par 
pašvaldības  īpašumu piederību, 

2.1.4. organizē un kontrolē pašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu un veic pašvaldības 
dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanas uzraudzību, 

 sadarbojas ar Sociālo dienestu dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī ar Attīstības 
plānošanas nodaļu teritoriālās plānošanas un detālplānojuma jautājumos; 

2.1.5. sadarbojas ar Valsts zemes dienesta speciālistiem nekustamo īpašumu jautājumos; 
2.1.6. veido pašvaldības neprivatizējamo dzīvokļu fondu;   
  

2.2.  realizē privatizācijas procesu: 
2.2.1.  gatavo materiālus Domes Privatizācijas komisijai, 
2.2.2. apkopo Domes struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību informāciju, 

kas saistīta ar pašvaldības īpašuma nodošanu privatizācijai, 
2.2.3.  nodrošina privatizācijas procesa atklātumu un publiskumu, kā arī privatizācijas 

subjektu iesniegto dokumentu konfidencialitāti, 
2.2.4.  izpilda Domes Privatizācijas komisijas lēmumus, 
2.2.5. gatavo lēmumprojektus un priekšlikumus pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas 

jautājumos Domes attiecīgajām komisijām un pastāvīgajām komitejām, 
2.2.6.  veic pašvaldības īpašuma pirmpirkuma tiesību izpēti; 
 

2.3.  veic pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošanas uzraudzību:   



2.3.1. kontrolē pašvaldības, juridisko un fizisko personu nekustamā īpašuma uzturēšanu un 
apsaimniekošanu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, 

2.3.2. organizē un apmāca dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības un 
līgumsabiedrības, veic to darbības analīzi, 

2.3.3. veic pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību pakalpojumu sniegšanas dzīvojamo māju 
apsaimniekošanai darbības kontroli, 

2.3.4. gatavo privatizēto nekustamo īpašumu pieņemšanas – nodošanas aktus, 
2.3.5.  piedalās renovācijas projektu izstrādē un kredītresursu piesaistē, 
2.3.6.  realizē valsts politiku dzīvojamo māju apsaimniekošanā saskaņā ar valsts aģentūras 

“M ājokļu aģentūra” norādījumiem, 
2.3.7. izstrādā un iesniedz priekšlikumus, lai veicinātu īpašuma efektīvāku apsaimniekošanu; 
 

2.4.  veic pašvaldības dzīvojamā fonda uzraudzību un kontroli: 
2.4.1. apkopo un uzskaita Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto 

informāciju par neizīrētajiem dzīvokļiem Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, 
2.4.2.  konsultē iedzīvotājus dzīvokļa piešķiršanas, maiņas u.c. jautājumos, kas saistīti ar 

pašvaldības dzīvojamā fonda izmantošanu, 
2.4.3. sagatavo lēmumu projektus par dzīvojamo māju, dzīvokļu izslēgšanu no pašvaldības 

dzīvojamā fonda, kā arī nedzīvojamo ēku un telpu iekļaušanu dzīvojamajā fondā, 
2.4.4.   gatavo lēmumu projektus izskatīšanai Domes sēdēs par privatizācijai nodoto 

dzīvojamo māju brīvo dzīvokļu nenodošanu izsolē par sertifikātiem, kā arī lēmumu 
projektus par privatizācijai nodoto dzīvojamo māju brīvo dzīvokļu nodošanu izsolei 
par latiem, 

2.4.5.  gatavo lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu nekustamajiem īpašumiem Ilūkstes 
novada administratīvajā teritorijā,  

 2.5. gatavo lēmumu projektus visos pašvaldības zemes izmantošnas jautājumos (piešķiršanu 
lietošanā, nomā, lietošanas tiesību izbeigšanā, zemes lietošanas mērķu noteikšanā, zemes 
privatizācijā utt.), kā arī pārbauda Valsts zemes dienesta speciālistu sagatavotos lēmuma 
projektus par valsts brīvās zemes izmantošanu, par zemes lietošanas tiesību pāreju u.c.; 

2.6.  veic pašvaldības neapdzīvojamo telpu iznomāšanu un nomas līgumu izpildes kontroli; 
2.7. izpilda Domes lēmumus, Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, Domes 

izpilddirektora un izpilddirektora vietnieku rīkojumus un norādījumus; 
2.8. savas kompetences ietvaros gatavo lēmumu projektus un priekšlikumus Domes attiecīgajām 

pastāvīgajām komitejām un komisijām; 
2.9. atbilstoši kompetencei izskata iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un ierosinājumus; 
2.10. sagatavo līguma projektus par pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu vai nekustamā 

īpašuma nomu pašvaldības vajadzībām. 
 

4. NEKUSTAM Ā ĪPAŠUMA NODAĻAS TIESĪBAS 
 
3.1.  Nodaļai ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības kapitālsabiedrībām, organizācijām un 

iestādēm rakstisku informāciju, kura nepieciešama Nodaļas darbības nodrošināšanai: 
3.1.1.  nekustamā īpašuma inventarizācijas lietas un citu tehnisko dokumentāciju, 
3.1.2.  ziņas par pašvaldības dzīvojamā fonda īrniekiem, neizīrētām dzīvojamām un 

neapdzīvojamajām telpām, 
3.1.3.  informāciju par Domes valdījumā, apsaimniekošanā vai bilancē esošo ēku tehnisko 

stāvokli, 
3.1.4. dokumentāciju, kas saistīta ar dzīvojamā vai neapdzīvojamā fonda apsaimniekošanas 

izdevumiem. 
3.2.  Nodaļai ir tiesības organizēt pašvaldībai piekrītošo nomas telpu pārbaudes atbilstoši šo telpu 

nomas līgumu nosacījumiem. 
3.3.  Nodaļai ir tiesības iesniegt priekšlikumus Domei, Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja 

vietniekam, Domes izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekiem par: 



3.3.1. īpašuma pārņemšanu no pašvaldības kapitālsabiedrībām, iestāžu, institūciju un 
organizāciju valdījuma vai lietojuma, ja tas nepieciešams pašvaldības funkciju 
veikšanai, 

3.3.2. pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma atsavināšanu, nodošanu valdījumā vai 
lietošanā fiziskām vai juridiskām personām, 

3.3.3.  nekustamā īpašuma atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, 
3.3.4.  nekustamā īpašuma izprasīšanu un pārņemšanu no cita valdījuma. 

 
5. NEKUSTAM Ā ĪPAŠUMA NODAĻAS STRUKTŪRA 

 
4.1.  Nekustamā īpašuma nodaļas amati ir: 

5.1.1. nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs; 
5.1.2. nekustamā īpašuma speciālists Bebrenes pagastā; 
5.1.3. nekustamā īpašuma speciālists Pilskalnes pagastā; 
5.1.4. nekustamā īpašuma speciālists Šēderes pagastā; 
5.1.5. nekustamā īpašuma speciālists Ilūkstes pilsētā. 

 
4.2. Nekustamā īpašuma nodaļu vada vadītājs ar atbilstošu augstāko izglītību, kurai ir 

profesionālā pieredze vadošā amatā ne mazāka par trim gadiem.  
4.3.  Nodaļas vadītāju darbā pieņem un atbrīvo no darba domes izpilddirektors pēc saskaņojuma 

ar domes priekšsēdētāju. 
4.4. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka amata apraksts, ko apstiprina domes 

izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. 
4.5. Nodaļas vadītāja algas likmi nosaka un apstiprina novada dome.  
4.6.  Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistus ar atbilstošu augstāko izglītību darbā pieņem un 

atbrīvo no darba domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju pēc nodaļas 
vadītāja ieteikuma. 

4.7. Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu amata pienākumus nosaka amatu apraksts, ko 
izstrādā nodaļas vadītājs un apstiprina domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes 
priekšsēdētāju. 

4.8. Nekustamā īpašuma nodaļas speciālistu amatu vienību sarakstu un algu likmes nosaka un 
apstiprina novada dome. 

 
6. NEKUSTAM Ā ĪPAŠUMA NODAĻAS VADĪTĀJA 

KOMPETENCE 
 

6.1. Vadītājs vada nekustamo īpašumu nodaļas darbu, ir personīgi atbildīgs par Nodaļas 
uzdevumu, pienākumu un funkciju izpildi. 

6.2. Vadītāja tiesības un pienākumi: 
6.2.1. dot norādījumus un rīkojumus jautājumos par pašvaldības nekustamo īpašumu  

visām domes struktūrvienībām, komitejām, komisijām, darba grupām, pašvaldības 
iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību personālam; 

6.2.2. sastādīt nekustamā īpašuma nodaļas amata vienību sarakstu, saskaņojot ar domes 
priekšsēdētāju un izpilddirektoru un iesniegt to apstiprināšanai domē; 

6.2.3. dot norādījumus un uzdevumus Nodaļas darbiniekiem, ieteikt tos prēmēt vai citādi 
stimulēt vai disciplināri sodīt; 

6.2.4. izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai domes izpilddierktoram Nodaļas darbinieku 
amata pienākumus; 

6.2.5. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Nodaļu tās kompetencē esošajos jautājumos; 
6.2.6. sagatavot lēmuma projektus par jautājumiem, kas ir Nodaļas kompetencē; 
6.2.7. plānot budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu, kas ir Nodaļas kompetencē;  
6.2.8. parakstīt zemes robežu noteikšanas aktus kā pašvaldības pilnvarotam pārstāvim; 
6.2.9. pēc pieprasījuma sagatavot un sniegt atskaiti par nodaļas darbību un uzdevumu 

izpildi domes izpilddirektoram un domes deputātiem; 



6.2.10. veikt citus Domes, domes priekšsēdētāja, tā vietnieka, izpilddirektora un 
izpilddirektora vietnieku noteiktos uzdevumus. 

 
7. NEKUSTAM Ā ĪPAŠUMA NODAĻAS DARBINIEKU ATBILD ĪBA 

 
7.1. Katrs Nodaļas darbinieks ir personīgi atbildīgs par: 

7.1.1. LR likumu, Ministru kabineta noteikumu, Domes nolikuma, šī nolikuma un konkrētā 
darbinieka amata pienākumu aprakstā noteikto darba uzdevumu un pienākumu 
savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, 

7.1.2. uzticēto darba līdzekļu un priekšmetu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši to 
lietošanas noteikumiem un instrukcijām, 

7.1.3. darbinieka profesionālo darbību reglamentējošo un nosakošo likumdošanas aktu 
prasību konsekventu ievērošanu, pastāvīgu sekošanu savas nozares likumdošanas 
aktu izmaiņām un to savlaicīgu ieviešanu darbā. 

7.2. Nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti pilnā apmērā civiltiesiski atbildīgi par domei 
nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies viņu darbības vai bezdarbības rezultātā. 

7.3. Nekustamā īpašum nodaļas speciālisti pilnā apmērā atbild par iegūtās informācijas 
konfidencialitāti un neizpaušanu personām, kuras nav pilnvarotas to saņemt. 

7.4. Nolikuma prasību un amata pienākumu apraksta neievērošana no darbinieka puses tiek 
uzskatīta par darba pienākumu nepildīšanu un ir pamats tūlītējai darba līguma laušanai no 
darba devēja puses. 

   
 
 
 
Domes priekšsēdētājs        S.Rāzna 
 
 
 
 
 
 
 
 


