
DOMES SĒDES 
PROTOKOLS

Ilūkstē
2009.gada 29.janvārī                                                                  Nr.2
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Ilūkstes novada domes piedalīšanos projektā ''Veselības centra ''Ilūkste'' tehnisko un 
profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un 
pieejamības nodrošināšanai''.

2. Par  Ilūkstes  novada  iedzīvotāju  uzturēšanās Subates  Romas katoļu  draudzes sociālās 
aprūpes iestādē ''Miera nams'' izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

3. Par Ilūkstes deju grupas ''The Best Team'' piedalīšanos Latvijas Mūsdienu Deju Asociācijas 
reitinga turnīros.

4. Par Ilūkstes pilsētas bibliotēkas, Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas, Bebrenes, Pilskalnes 
un  Šēderes  pagastu  bibliotēku  reorganizāciju  un  Ilūkstes  novada  centrālās  bibliotēkas 
izveidošanu.

5. Par  Ilūkstes  novada  kultūras  centra  direktora  amata  vienības  izveidošanu  un  darba 
samaksas noteikšanu.

6. Par Ilūkstes novada kultūras centra direktora iecelšanu.

7. Par grozījumiem 30.11.2006. domes lēmumā Nr.489 ''Par vienotu maksas pakalpojumu 
noteikšanu Ilūkstes novada sociālās palīdzības pakalpojumu centros''.

8. Par  24.04.2008. domes lēmuma Nr.199 ''Par grozījumiem 29.01.2004. Ilūkstes  novada 
sociālā dienesta darba samaksas nolikumā'' atcelšanu.

9. Par   pašvaldības  dienas  aprūpes  centra  personām  ar  garīga  rakstura  traucējumiem 
''Fēnikss'' sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu.

10. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no domes bilances.

11. Par privatizēto dzīvokļu  izslēgšanu no domes bilances.
12. Par Ilūkstes novada pašvaldības bezcerīgā debitora SIA ''TRIO S'' parāda izslēgšanu no 

bilances.
13. Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta saņemšanai.
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14. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku iesniegumu izskatīšanu par atļauju izmantot 
atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas 2009.gadā.

15. Par kases skaidrās naudas atlikuma limita noteikšanu Ilūkstes novada domes, Bebrenes, 
Pilskalnes, Šēderes pagastu pārvalžu kasēs.

16. Par  novada  pašvaldības  darbinieku  darba  samaksas  piesaisti minimālajai  darba  algai 
2009.gadā.

17. Par Ilūkstes novada domes un iestāžu darbinieku amata vienību un darba laika  izmaiņām 
2009.gadā.

18. Par Ilūkstes novada domes 2008.gada budžeta izpildi.
19.  Par saistošo noteikumu Nr.1/2009 ''Par Ilūkstes novada domes 2009.gada budžetu'' 

apstiprināšanu. 
20. Par SIA ''ORNAMENTS'' kredīta atmaksu.
21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu 4 personām Raudas skolā, Rauda, Šēderes 

pagasts, Ilūkstes novads.
22. Par bīstamo koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai Ilūkstes pilsētas kapsētās.
23. Par  atteikšanos  no  pirmpirkuma  tiesībām  uz  nekustamo  īpašumu Bebrenes  pagastā, 

Ilūkstes novadā.
24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ilūkstē.
25. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu.
26. Par  Ilūkstes novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.
27. Par pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala iznomāšanu  Ilūkstes pilsētā.

28. Par zemes robežu un platību precizēšanu saimniecībā Bebrenes pagastā.
29. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.
30. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes pagastā.
31. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes pagastā.
32. Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Šēderes pagastā.
33. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 

piešķiršanu  Šēderes pagastā.
34. Par nosaukuma piešķiršanu VAS ''Latvijas valsts meži'' nekustamajam īpašumam Šēderes 

pagastā.
35. Par zemes piešķiršanu nomā  Šēderes pagastā.
36. Par zemes platības precizēšanu saimniecībā  Pilskalnes pagastā.
37. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes pagastā.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 11 domes deputāti:

Stefans Rāzna, Rita Butkeviča, Jānis Anspoks, Maigurs Krievāns, Jeļena Krjaukle, 
Anita Ločmele, Staņislavs Mežnieks, Lenvija Rāzna, Andrejs Saušs  Māris Šaršūns 
un Līvija Tamane
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Bez tam domes sēdē piedalās:
        domes izpilddirektore Līga Dudare            
        finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
        finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
        nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
        izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Ilona Linarde
        Sociālā dienesta vadītāja Inguna Svarāne

1.& (2) 
Par Ilūkstes novada domes piedalīšanos projektā “Veselības centra „Ilūkste” 
tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu 

kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, atklāti 
balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

1.  Piedalīties EEZ  finanšu  instrumenta  un  Norvēģijas  valdības  divpusējā  finanšu 
instrumenta prioritātes „Veselība” otrajā individuālo projektu atklātajā konkursā ar projektu 
“Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes 
pakalpojumu  kvalitātes,  efektivitātes  un  pieejamības  nodrošināšanai”.  Projekta  kopējās 
izmaksas  EUR  657618  (t.sk.  pašvaldības  ieguldījums  kopējo  izmaksu  segšanai  EUR 
260231). Projekta attiecināmo izmaksu summa EUR 567695 (t.sk. pašvaldības ieguldījums 
attiecināmo izmaksu segšanai EUR 170308).

2. Projekta “Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības 
aprūpes  pakalpojumu  kvalitātes,  efektivitātes  un  pieejamības  nodrošināšanai” 
apstiprināšanas  gadījumā  nodrošināt  pašvaldības  līdzfinansējumu kopējo  izmaksu 
segšanai EUR 260231 apmērā, tai skaitā attiecināmo izmaksu segšanai 30% no kopējām 
attiecināmajām  izmaksām  EUR  170308  apmērā  un  priekšfinansējumu  tādā  apjomā,  lai 
nosegtu pirmajā projekta ieviešanas gadā plānotos kopējos izdevumus EUR 32437 apmērā.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

2.& (3) 
Par Ilūkstes novada iedzīvotāju uzturēšanās Subates Romas katoļu draudzes sociālās 

aprūpes iestādē „Miera nams” izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta

 Dome izskatīja  Ilūkstes  novada  sociālā  dienesta  atzinumu  par  ilgstošas  sociālās  aprūpes 
pakalpojumu  nepieciešamību  2009.gadā   deviņām  personām  no  Ilūkstes  novada,  kuras 
ievietotas Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”.

Pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  1.daļas 
27.punktu,  15.panta  1.daļas  7.punktu,  likuma  „Par  sociālo  drošību”  11.pantu,  27.05.2003. 
Ministru kabineta noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 
1.,  2.,  3.,  4.,  7.,  8.  punktiem,  atklāti  balsojot  ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nolēma: 
1.  Atzīt, ka  9 personām no Ilūkstes  novada ir nepieciešami ilgstoši sociālās aprūpes 

pakalpojumi Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”.

2.  Šo  personu  uzturēšanās  izdevumus  Subates  Romas  katoļu  draudzes  sociālās  aprūpes 
iestādē  „Miera  nams”  segt  no  Ilūkstes  novada  sociālā  dienesta  budžeta,  kods  10.9201, 
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saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 275.

3. Noslēgt  trīspusējus līgumus starp Ilūkstes novada domi, Subates Romas katoļu draudzes 
sociālās aprūpes iestādi „Miera nams” un augstāk minētajām personām.

3.& (4) 
Par Ilūkstes deju grupas ''The Best Team'' piedalīšanos Latvijas Mūsdienu Deju 

Asociācijas reitinga turnīros

Izskatot deju studijas „STOPTIME dance studio” deju grupas „The Best Team” vadītājas 
Evitas Kalvišas  2009.gada 6.janvāra  iesniegumu, kurā ir lūgts finanšu atbalsts Ilūkstes junioru 
deju  grupas  dalībai  Latvijas  Mūsdienu  Deju  Asociācijas  reitinga  turnīros,  kuri  2009.  gada 
ietvaros notiks visas Latvijas teritorijā un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, pamatojoties 
uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot  ar 11 balsīm par, 
pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Piedalīties Latvijas  Mūsdienu Deju Asociācijas reitinga turnīros,  kuri  notiks 2009.gada 
ietvaros visā Latvijas teritorijā.

2. Atbalstīt Ilūkstes deju grupas „The Team”  7 dalībniekus.

3.  Piešķirt  Ls  140  ceļa  izdevumu  segšanai  no  pašvaldības  interešu  izglītības  iestādes 
''Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs'' 2009. gada budžeta līdzekļiem.

4. Iesniegt izdevumus attaisnojošos dokumentus Ilūkstes novada domes grāmatvedībā.

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot vecākajai grāmatvedei L.Puriņai.

4.& (5) 
Par Ilūkstes pilsētas bibliotēkas, Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas, Bebrenes, Pilskalnes 

un Šēderes pagastu bibliotēku reorganizāciju un Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas 
izveidošanu

Lai veicinātu konstruktīvāku, vienotāku un kvalitatīvāku darbu Ilūkstes novada teritorijā esošajās 
bibliotēkās, kā arī, lai atvieglotu kopējo darbu bibliotēku tīklu attīstībā un to funkciju pilnveidē 
Ilūkstes novadā, kā arī ņemot vērā 09.01.2009. Latvijas Bibliotēku padomes saņemto atzinumu 
Nr.1.3.1.-5/55 par reorganizāciju, saskaņā ar „Bibliotēkas likuma” 6.panta 3.punktu, un Latvijas 
Republikas  likuma „Par  pašvaldībām”  21.panta 1.daļas  8.apakšpunktu,  atklāti  balsojot  ar  11 
balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1.  Ar 2009.gada 1.martu reorganizēt Ilūkstes pilsētas bibliotēku, Ilūkstes pilsētas bērnu 
bibliotēku,  Bebrenes  pagasta  bibliotēku,  Pilskalnes  pagasta  bibliotēku,  Šēderes  pagasta 
bibliotēku  un  Šēderes  pagasta  Pašulienes  bibliotēku  un  uz  to  bāzes  izveidot  Ilūkstes 
novada centrālo bibliotēku, juridiskā adrese Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-
5447,  ar  tās  pakļautībā  sekojošām  struktūrvienībām  bez  juridiskas  personas  tiesībām: 
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, adrese Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-
5447, Bebrenes pagasta bibliotēka, adrese „Pagasta māja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, 
Ilūkstes novads, LV-5447,  Pilskalnes pagasta bibliotēka, adrese Parka iela 3, Pilskalne, 
Ilūkstes  novads,  LV-5447,  Šēderes  pagasta  bibliotēka,  adrese  Skolas  iela  2,  Šēdere, 
Šēderes  pagasts,  Ilūkstes  novads,  LV-5447,  Šēderes  pagasta  Pašulienes  bibliotēka, 
adrese Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447.
2.  Brīdināt darba  likumdošanas  noteiktā  kārtībā  Ilūkstes  pilsētas  bibliotēkas,  Ilūkstes 
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pilsētas  bērnu  bibliotēkas,  Bebrenes  pagasta  bibliotēkas,  Pilskalnes  pagasta  bibliotēkas, 
Šēderes  pagasta  bibliotēkas  un  Šēderes  pagasta  Pašulienes  bibliotēkas  vadītājus  par 
iestādes reorganizāciju.
3. Ar 01.03.2009.  likvidēt  Ilūkstes pilsētas bibliotēkas vadītājas (profesijas kods 1319 13) 
amata vienību un izveidot Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktora (profesijas kods 
1319 01) un noteikt darba samaksu 70 % no izpilddirektora darba samaksas.
4. Uzdot Ilūkstes  novada  domes  apstiprinātajam  Ilūkstes  novada  centrālās  bibliotēkas 
direktoram  iesniegt  un saņemt nepieciešamos dokumentus, kas saistīti  ar reorganizāciju 
VID Dienvidlatgales reģionālajā iestādē.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izglītības un kultūras nodaļas vadītājai I. Linardei.

5.& (6) 
Par Ilūkstes novada kultūras centra direktora amata vienības izveidošanu un darba 

samaksas noteikšanu 

Saskaņā ar 28.11.2008.domes lēmumu Nr.529 „Par Ilūkstes pilsētas kultūras centra, Bebrenes 
un  Šēderes  pagastu  kultūras  namu  reorganizāciju  un  Ilūkstes  novada  kultūras  centra 
izveidošanu”, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, 
atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
1. Likvidēt ar 02.02.2009. Ilūkstes pilsētas kultūras centra vadītāja (profesijas kods 1319 13) 

amata vienību.
2. Izveidot ar 02.02.2009. Ilūkstes novada kultūras centra direktora (profesijas kods 1319 
01) amata vienību un noteikt darba samaksu 70 % no izpilddirektora darba samaksas.

6.& (7) 
Par Ilūkstes novada kultūras centra direktora iecelšanu

Noklausoties domes izpilddirektores Līgas Dudares ziņojumu par kandidatūras izvēli  Ilūkstes 
novada kultūras centra direktora amatam, dome konstatē, ka saskaņā ar 28.11.2008. domes 
lēmumu Nr.529 „Par Ilūkstes pilsētas kultūras centra, Bebrenes un Šēderes pagastu kultūras 
namu reorganizāciju un Ilūkstes novada kultūras centra izveidošanu”,  28.01.2009. tika rīkota 
konkursa atlase uz vakanto Ilūkstes novada kultūras centra direktora amatu,  kurā komisijas 
locekļi  vienbalsīgi  atbalstīja Anda Ķīša kandidatūru Ilūkstes novada kultūras centra direktora 
amatam. 
Apspriežot izvirzīto kandidatūru Ilūkstes novada kultūras centra direktora amatam, pamatojoties 
uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret 
– nav, atturas – 2, novada dome nolēma: 

Iecelt  ar 2009.gada 2.februāri Andi Ķīsi par Ilūkstes novada kultūras centra direktoru.  

7.& (8) 
Par grozījumiem 30.11.2006. domes lēmumā Nr. 489 „Par vienotu maksas pakalpojumu 

noteikšanu Ilūkstes novada sociālās palīdzības pakalpojumu centros”  
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 Sakarā ar paredzētā finansējuma apjoma samazinājumu  Ilūkstes novada sociālās palīdzības 
pakalpojumu centriem 2009.gada  budžetā,  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 27.daļu un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 11 
balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:  
1.  Izdarīt  šādus  grozījumus 30.11.2006.  domes  lēmumā  Nr.489  „Par  vienotu  maksas 
pakalpojumu noteikšanu Ilūkstes novada sociālās palīdzības pakalpojumu centros”, izteikt jaunā 
redakcijā lēmuma 3.1.1.punktu: 

„3.1.1. veļas mazgāšana bez veļas žāvēšanas par vienu reizi (bez mazgāšanas līdzekļiem) 
Ls 1,50” (mazgāšanas līdzekļus klients nodrošina pats).

8.& (9) 
Par 24.04.2008. domes lēmuma Nr. 199 „Par grozījumiem 29.01.2004. Ilūkstes novada 

sociālā dienesta darba samaksas nolikumā” atcelšanu

Sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu Ilūkstes novada domes budžetā, pamatojoties uz Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.daļu un   likumu „Par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”,  atklāti balsojot  ar 11 balsīm par, 
pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1.  Ar 2009.gada 1.janvāri  atcelt  Ilūkstes novada domes 24.04.2008. lēmumu Nr.199 „Par 
grozījumiem 29.01.2004. Ilūkstes novada sociālā dienesta darba samaksas nolikumā”.

2.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot grāmatvedei B.Mežniecei. 

9.& (10) 
Par pašvaldības dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem 

''Fēnikss'' sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu

Izskatot dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” (turpmāk 
DAC  „Fēnikss”)  vadītājas  ierosinājumu,  sakarā  ar  sniegto  sociālās  aprūpes  un  sociālās 
rehabilitācijas  pakalpojumu  sadārdzināšanos  palielināt  DAC  „Fēnikss”  klienta  maksu  un 
pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  27.daļu,  ''Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma'' 8.pantu, atklāti balsojot  ar 11 balsīm par, pret – 
nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1.   Noteikt  ar  2009.gada 1.janvāri  klienta maksu par  saņemtajiem sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem DAC „Fēnikss” Ls 15 (piecpadsmit lati) mēnesī.

2.   Noteikt,  ka minētā klienta maksa tiks ieskaitīta Ilūkstes novada domes pamatbudžeta 
bankas kontā.

3.   Uzdot Ilūkstes  novada  domes  finanšu  nodaļai  nodrošināt  ieņēmumu  grāmatvedības 
uzskaiti. 

4.   Noteikt,  ka  iegūtie  līdzekļi  tiks  izmantoti  iestādes  sniegto  pakalpojumu  kvalitātes 
uzlabošanai.

5.   Atzīt  par spēku zaudējušu novada domes 23.01.2007.  lēmumu Nr.2 (protokols Nr.1., 
2.&)  „Par  Ilūkstes  dienas  aprūpes  centra  „Fēnikss”  sniegto  pakalpojumu  maksas 
noteikšanu''.

 

10.& (11) 
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Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no domes bilances 

1. Izskatot  Bebrenes  pirmsskolas  izglītības  iestādes  “Mazputniņš”   vadītājas  R.Bružukas 
14.01.2009.  iesniegumu  par  pamatlīdzekļu  norakstīšanu  un  iesniegtos   pamatlīdzekļu 
norakstīšanas aktus, kuros ir minēts, ka pamatlīdzekļi ir nolietojušies un nav ekspluatējami dome 
konstatēja, ka:

1.1.  Bebrenes  pirmsskolas  izglītības  iestādē  “Mazputniņš”  komplekti  gulta-skapis  ir 
nolietojušies, turpmāk nav ekspluatējami;

1.2.  Bebrenes  pirmsskolas  izglītības  iestādē  “Mazputniņš”  nojume  ir  nolietojusies,  to 
atjaunot nav lietderīgi. 

2.Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 
21.pantu  un  noteikumiem  Nr.7/2007  „Kārtība,  kādā  novada  pašvaldības  iestādes  un 
kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos pamatlīdzekļus“, atklāti balsojot ar 11 balsīm 
par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

2.1. Izslēgt ar 2009.gada 14.janvāri  no  bilances esošos pamatlīdzekļus:

2.1.1. gulta-skapis 12 komplekti - iegādāti 1982. gadā ar sākotnējo iegādes vērtību Ls 
606,60 (seši  simti  seši  lati  60 santīmi) un atlikušajā bilances vērtībā Ls 0,00 
(nulle lati 00 santīmi);

2.1.2.   nojume  -  uzcelta  1982.gadā,  ar  sākotnējo   vērtību  Ls  728,00  (septiņi  simti 
divdesmit astoņi lati 00 santīmi) un atlikušajā bilances vērtībā Ls 0,00 (nulle lati 
00 santīmi).

2.2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot  galvenajai grāmatvedei   I.Purvinskai.

11.& (12) 
Par privatizēto dzīvokļu izslēgšanu no domes bilances 

 Ilūkstes novada privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisija 2008.gadā ir noslēgusi 
pirkuma - pārdevuma līgumus: Nr. 3-3.5/778 no 14.11.2008., Nr. 3-3.5/825 no 12.01.2008., Nr 3-
3,5/776  no  10.12.2008.  par  dzīvokļu  īpašumiem  Kastaņu  ielā  38,  kuri  ir  Ilūkstes  novada 
pašvaldības bilances uzskaitē.
     Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot  ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada 
dome nolēma: 
1.  Līdz  2008.gada  Ilūkstes  novada  pašvaldības  finanšu  pārskata  sastādīšanai norakstīt ar 

2008.gada 31.decembri Ilūkstes novada pašvaldībā esošos privatizētos 3 dzīvokļus Kastaņu 
ielā 38.

2.  Lēmums uzskatāms par  10.02.2004.  pašvaldības  nekustamā īpašuma apsaimniekošanas 
pilnvarojuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

3. Uzdot   lietu pārvaldes vadītājai I.Bogdanovai piecu dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 
nosūtīt to   SIA “ORNAMENTS”.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei   I.Purvinskai.  

12.& (13) 
Par Ilūkstes novada pašvaldības bezcerīgā debitora SIA ''TRIO S'' parāda 
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izslēgšanu no bilances

1.  Dome izskatīja  juridiskās  personas SIA „TRIO –  S”  parādus par  nekustamā īpašuma 
nodokli par zemi, kuri vairākus gadus pēc kārtas nav nomaksāti. 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja, ka: 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „TRIO - S“, vienotais reģistrācijas Nr. 48703003519, 
reģistrēts 30.12.1994., juridiskā adrese; Jēkabpils, Draudzības aleja 19-23, LV-5200, izbeigts 
maksātnespējas  process  ar  tiesas  lēmumu 07.10.2008.,  Jēkabpils  rajona  tiesā,  lieta  Nr. 
C16084107, izslēgts no uzņēmumu reģistra 13.10.2008.

3. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 
21.pantu, atklāti  balsojot  ar  11 balsīm par,  pret  –  nav,  atturas  –  nav,  novada dome 
nolēma:
3.1.Izslēgt no bilances  SIA „TRIO–S”,  vienotais reģistrācijas Nr. 48703003519, reģistrēts 

30.12.1994., juridiskā adrese; Jēkabpils, Draudzības aleja 19-23, LV-5200,  bezcerīgos 
debitoru parādus par nekustamā īpašuma nodokli par zemi,  kopējā summa Ls 128,96 
(viens simts divdesmit astoņi lati un 96 santīmi), t.sk.:
3.1.1. nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda summa no 2006.gada līdz 2007.gadam 

Ls 85,13 (astoņdesmit pieci lati 13 santīmi);

3.1.2. nokavējuma nauda Ls 43,83 (četrdesmit trīs lati 83 santīmi).

 4.  Pamatojoties  uz  augstāk  minēto  neiekļaut  bilances  kopsummā bezcerīgo  nekustamā 
īpašuma  nodokļa  parāda summu  Ls  85,13 (astoņdesmit  pieci  lati  13  santīmi)  un 
nokavējuma naudu Ls 43,83 (četrdesmit trīs lati 83 santīmi).

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot vecākajai grāmatvedei L.Puriņai. 
 

13.& (14) 
Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta saņemšanai

Ņemot vērā finanšu komitejas pozitīvo atzinumu jautājumā par pašvaldības galvojuma 
sniegšanu   novada  iedzīvotājai  studiju  kredītam,  kā  arī  izvērtējot  domes  rīcībā  esošo 
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“  21.panta  1.daļas  19.punktu,  likuma  “Par  pašvaldību  budžetiem”  26.panta 
4.daļu,  Ministru  kabineta  noteikumu  Nr.543  “Noteikumi  par  pašvaldību  aizņēmumiem  un 
galvojumiem” 4.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada 
dome nolēma:

1.  Sniegt pašvaldības  galvojumu  Ilūkstes  novada  iedzīvotājai  studiju  kredīta  saņemšanai 
Swedbank par 2007./2008. mācību gadu un 2008./2009.mācību gadu,  Ls 900 (deviņi simti 
lati) ar galvojuma termiņu – 10 gadi.

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājai Z.Plepei.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV 1010), viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

14.& (15) 
Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku iesniegumu izskatīšanu par atļauju izmantot 

atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas 2009.gadā
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Lai  ieekonomētu  pašvaldības  budžeta  līdzekļus  un  izpildītu  Latvijas  Republikas 
01.01.2009. likuma “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 
2009.gadā”  prasības,  pamatojoties  uz  Darba  likuma  153.panta  3.daļu,  atklāti  balsojot  par 
lēmumu kopumā ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, (pildot Latvijas Republikas likumā 
''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu 
pieņemšanas  ierobežojumus  un  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likuma  ''Par  pašvaldībām'' 
37.panta 1.daļas 11.punktu,  lēmuma projekta 1.punkta apspriešanā un lēmuma pieņemšanā 
nepiedalās  2  deputāti,  lēmuma  projekta  5.punkta  apspriešanā  un  lēmuma  pieņemšanā 
nepiedalās 1 deputāte), novada dome nolēma:   
No 2009.gada februāra: 
1.  Pēc  paša  lūguma  atļaut  izmantot   Ilūkstes  novada  domes  priekšsēdētājam  4  (četras) 

atvaļinājuma dienas mēnesī bez darba samaksas saglabāšanas. 

2.  Pēc pašu lūguma atļaut izmantot Ilūkstes novada domes un tās iestāžu darbiniekiem, kuriem 
darba samaksa pārsniedz Ls 360  1 (vienu) atvaļinājuma dienu mēnesī bez darba samaksas 
saglabāšanas.

3.  Pēc pašu lūguma atļaut izmantot Ilūkstes novada domes un tās iestāžu darbiniekiem, kuriem 
darba  samaksa  pārsniedz Ls  500   2  (divas)  atvaļinājuma  dienas  mēnesī  bez  darba 
samaksas saglabāšanas.

4. Noteikt, ka darbiniekiem jāpaziņo darba devējam  5 dienas pirms tekošā mēneša beigām par 
nākamajā  mēnesī  paredzēto  atvaļinājuma  dienu  bez  darba  samaksas  saglabāšanas 
izmantošanu.

5.  Pēc  pašas  lūguma  atļaut  SIA  ”VeselĪbas  centrs  ''Ilūkste”  valdes  loceklei  no  2009.gada 
februāra līdz 2009.gada decembrim ieskaitot samazināt darba algu par 10%.

15.& (16) 
Par kases skaidrās naudas atlikuma limita noteikšanu Ilūkstes novada domes, Bebrenes, 

Pilskalnes, Šēderes pagastu pārvalžu kasēs

Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 27.punktu un 
Ministru kabineta noteikumu Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi“ IV sadaļas „Atbildīgo 
amatpersonu pienākumi un atbildība kases operāciju uzskaitē“ 40. punktu, atklāti balsojot ar 11 
balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
1. Ar 2009.gada 1.februāri  noteikt Ilūkstes novada domes,  Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes 

pagastu  pārvalžu  kasēs  skaidrās  naudas  atlikuma  limitu  saskaņā  ar  finanšu  nodaļas 
ierosinājumu.

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2007.gada 22.februāra lēmumu  Nr.47 (prot.Nr.2., 7.&) “Par kases 
skaidrās naudas atlikuma limita noteikšanu Ilūkstes novada domes, Bebrenes, Pilskalnes, 
Šēderes pagastu pārvalžu kasēs“.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot vecākajai grāmatvedei L.Puriņai.

16.& (17) 
Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba 

algai 2009.gadā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, likumu ”Par valsts 
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un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, 23.09.2008. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.791 “Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas 
tarifa likmi” un 2009.gada 27.janvāra finanšu komitejas atzinumu Nr.12 (prot.Nr.2., 11.&), atklāti 
balsojot par lēmumu kopumā  ar 11 balsīm par,  pret – nav,  atturas – nav,  (pildot Latvijas 
Republikas likumā ''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' 
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ''Par 
pašvaldībām'' 37.panta 1.daļas 11.punktu, lēmuma projekta 3.punkta apspriešanā un lēmuma 
pieņemšanā nepiedalās 2 deputāti), novada dome nolēma: 
1.  Paaugstināt ar  2009.gada 1.janvāri visiem Ilūkstes novada pašvaldības darbiniekiem darba 

samaksu, kuriem ir mazāka par 240 Ls mēnesī, par Ls 20,00 (divdesmit lati 00 santīmi).

2. Paredzēt finansējumu Ilūkstes novada domes 2009.gada pamatbudžetā.

3.  2006.gada  29.decembra  lēmumā  Nr.  594.''Par  Ilūkstes  novada  domes  priekšsēdētāja, 
izpilddirektora, tās iestāžu un kapitālsabiedrību amata vienību un amata algu apstiprināšanu” 
1.punkta  tabulas  Nr.1  amata  vienībai  novada  domes  priekšsēdētājs  darba  samaksa 
2009.gadā tiek saglabāta 2008.gada budžeta līmenī.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei. 

17.& (18) 
Par Ilūkstes novada domes, tās iestāžu darbinieku 
amata  vienību un darba laika izmaiņām 2009.gadā

Ņemot vērā Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku  atlīdzību  2009.gadā”  noteiktās  prasības  par  „2009.gada  atlīdzības  izmaksai  
paredzētā  finansējuma  apjoma  samazināšanu  15  procentu  apmērā  no  kopējā  institūcijai  
2009.gadā šim mērķim noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma“, ņemot vērā valsts finanšu krīzi 
un to, ka ievērojami ir samazinājušies ieņēmumi  Ilūkstes novada domes budžetā 2009.gadā, ir 
nepieciešams samazināt pašvaldības budžeta izdevumus. 

Izvērtējot pašvaldības  budžeta iespējas un  pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
valsts  un pašvaldību institūciju  amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”  4.,  7.pantu, 
likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā  Darba likuma 62.pantu, 97.pantu, 134.pantu, 
23.09.2008.  Ministru  kabineta  noteikumus  “Par  minimālo  mēneša  darba  algu  un  minimālo 
stundas  tarifa  likmi“,  un  Ilūkstes  novada  domes  iestāžu  vadītāju  ieteikumus  un  Finanšu 
komitejas atzinumu, atklāti balsojot par lēmumu kopumā ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – 
nav,  (pildot Latvijas Republikas likumā ''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 
amatpersonu darbā''  paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus un saskaņā ar Latvijas 
Republikas  likuma  ''Par  pašvaldībām''  37.panta  1.daļas  11.punktu,  lēmuma  1.8.  punkta 
izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā nepiedalās viena deputāte), novada dome nolēma: 
1. Ar 2009.gada 2.martu  Ilūkstes novada domē: 

1.1. samazināt  darba  aizsardzības  speciālista  amata  vienību  par  0,5  slodzi  un 
apstiprināt nepilnu  darba laiku – 20 stundas nedēļā (0,5 slodzi); 

1.2. likvidēt  atbildīgā par elektrosaimniecību Ilūkstes novadā amata vienību; 
1.3. likvidēt sporta metodiķa Bebrenes pagastā amata vienību;
1.4. likvidēt sporta metodiķa Pilskalnes pagastā amata vienību;
1.5. likvidēt sporta metodiķa Šēderes pagastā amata vienību;

1.6.  izveidot jaunu amata vienību – sporta metodiķis Ilūkstes novadā un apstiprināt 
nepilnu  darba laiku  –   10  stundas  nedēļā  (0,25  slodzi)  ar  darba  samaksu pēc  MK 
noteiktās minimālās algas;
1.7. aizstāt amata vienību –  sporta metodiķis Ilūkstes pilsētā ar izveidoto amata vienību 
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– sporta metodiķis Ilūkstes novadā;
1.8. palielināt  tūrisma informācijas  centra  vadītāja  amata  vienību  par  0,5  slodzi  un 
apstiprināt normālu darba laiku – 40 stundas nedēļā (1,0 slodzi) 

2. Ar 2009.gada 2.martu  Bebrenes pagasta pārvaldē: 
2.1. samazināt apkopējas amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu  darba laiku – 
30 stundas nedēļā (0,75 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas. 

3.  Ar 2009.gada 2.martu  Pilskalnes pagasta pārvaldē: 
3.1. samazināt pārvaldes apkopējas amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu 
darba  laiku  –  30  stundas  nedēļā  (0,75  slodzi)  ar  darba samaksu  pēc  MK  noteiktās 
minimālās algas;
3.2. samazināt  darba  aizsardzības  speciālista  amata  vienību  par  0,25  slodzi  un 
apstiprināt nepilnu darba laiku – 10 stundas nedēļā (0,25 slodzi) ar darba samaksu pēc 
MK noteiktās minimālās algas;
3.3. samazināt  „Driģenes“  viesu mājas  saimniecības  pārziņa amata  vienību par  0,25 
slodzi  un  apstiprināt  nepilnu darba  laiku  –  30  stundas  nedēļā  (0,75  slodzi)  ar  darba 
samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas;
3.4. samazināt  A/b“Dubezers“ saimniecības pārziņa amata vienību par 0,25 slodzi  un 
apstiprināt nepilnu darba laiku – 30 stundas nedēļā (0,75 slodzi);
3.5. noteikt  tūrisma  centra  speciālista  amata  vienībai  sezonas  rakstura   darbus  (6 
mēnešus gadā) un apstiprināt normālu darba laiku – 40 stundas nedēļā (1,0 slodzi) ar 
darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas.

4. Ar 2009.gada 2.martu  Ilūkstes mūzikas skolā: 
4.1. samazināt apkopējas amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt normālu darba 
laiku – 40 stundas nedēļā (1,0 slodzi)   ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās 
algas;
4.2. samazināt sētnieka amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku 
– 10 stundas nedēļā (0,25 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas.

5. Ar 2009.gada 2.martu  Ilūkstes novada 1.vidusskolā : 
5.1. samazināt kasieres amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku 
– 10 stundas nedēļā (0,25 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas;
5.2. samazināt  esošo  kopējo  apkopēju  amata  vienību  9  slodzes  (situācija  pēc 
apstiprinātā štatu saraksta  uz 2009.gada 1.janvāri)  par 0,4 slodzi un apstiprināt kopējo 
apkopēju amata vienību 8,6 slodzes. 

6. Ar 2009.gada 2.martu  Ilūkstes novada 2.vidusskolā: 
6.1. samazināt kasieres amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku 
– 10 stundas nedēļā (0,25 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas;
6.2. samazināt sētnieka amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku 
– 10 stundas nedēļā (0,25 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas.

7. Ar 2009.gada 2.martu  Ilūkstes novada Bebrenes vidusskolā: 
7.1. samazināt sanitārtehniķa amata vienību par 0,2 slodzi un apstiprināt nepilnu darba 
laiku –  12 stundas nedēļā (0,3 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās 
algas;
7.2. samazināt  gadījuma darbu strādnieka amata vienību par 0,5 slodzi un apstiprināt 
nepilnu darba laiku – 20 stundas nedēļā (0,5 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās 
minimālās algas;
7.3. samazināt kurinātāja amata vienību par 0,5 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku 
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– 20 stundas nedēļā (0,5 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas.
8. Ar 2009.gada 2.martu  Šēderes FVP: 

8.1. samazināt  apkopējas amata vienību par  0,4 slodzi un apstiprināt nepilnu darba 
laiku - 24 stundas nedēļā (0,6 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās 
algas.

9. Ar 2009.gada 2.martu  Pilskalnes pagasta pārvaldē: 
9.1. samazināt sētnieka amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku 
–  30 stundas nedēļā (0,75 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas.

10. Ar 2009.gada 2.martu  Bebrenes pagasta pārvaldē: 
10.1 samazināt traktorista amata vienību par  0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku – 

30 stundas nedēļā (0,75 slodzi);
 10.2. samazināt elektriķa amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku – 

10 stundas nedēļā (0,25 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas.
11. Ar 2009.gada 2.martu  Ilūkstes pilsētas kultūras centrā: 

11.1. samazināt saimnieciskās daļas vadītāja amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt 
nepilnu darba laiku –  30 stundas nedēļā (0,75 slodzi) 

11.2.  samazināt  pūtēju  orķestra  vadītāja  amata  vienību  par  0,25  slodzi  un  apstiprināt 
nepilnu darba   laiku –  20 stundas nedēļā (0,5 slodzi) ar darba samaksu pēc MK 
noteiktās minimālās algas;

11.3. samazināt  vokālā ansambļa  “Saskaņa”  vadītājas amata  vienību par  0,2  slodzi  un 
apstiprināt nepilnu darba   laiku – 12 stundas nedēļā (0,3 slodzi) ar darba samaksu 
pēc MK noteiktās minimālās algas;

11.4.  samazināt  dramatiskā kolektīva vadītāja amata vienību par 0,2 slodzi un apstiprināt 
nepilnu darba   laiku – 12 stundas nedēļā (0,3 slodzi)  ar darba samaksu pēc MK 
noteiktās minimālās algas;

11.5. samazināt  vokālā  ansambļa  “Kamene”  vadītāja  amata  vienību  par  0,2  slodzi  un 
apstiprināt nepilnu darba   laiku – 12 stundas nedēļā (0,3 slodzi) ar darba samaksu 
pēc MK noteiktās minimālās algas;

11.6. likvidēt kultūras pasākumu organizatora amata vienību;
11.7. samazināt  Ilūkstes  KC  mākslinieka  amata  vienību  par  0,25  slodzi  un  apstiprināt 

nepilnu darba  laiku  –  10  stundas  nedēļā  (0,25  slodzi)  ar  darba samaksu  pēc  MK 
noteiktās minimālās algas;

11.8. samazināt apkopējas amata vienību par 0,5 slodzi un apstiprināt normālu darba laiku 
– 40 stundas nedēļā (1,0 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas;

11.9. samazināt sētnieka amata vienību par 0,5 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku – 
20 stundas nedēļā (0,5 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās algas;

11.10. samazināt palīgstrādnieka amata vienību par 0,3 slodzi un apstiprināt nepilnu darba 
laiku – 8 stundas nedēļā (0,2 slodzi) ar darba samaksu pēc MK noteiktās minimālās 
algas;

11.11. samazināt Pilskalnes vokālā ansambļa “Lilija” vadītājas amata vienību par 0,2 slodzi 
un apstiprināt nepilnu darba laiku – 12 stundas nedēļā (0,3 slodzi) ar darba samaksu 
pēc MK noteiktās minimālās algas;

11.12. likvidēt Pilskalnes bērnu interešu pulciņa „Spicīte“ vadītājas amata vienību.
12. Ar 2009.gada 2.martu  Šēderes pagasta kultūras namā: 

12.1  samazināt apkopējas amata vienību par  0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku 
–  24 stundas nedēļā  (0,75 slodzi) ar  darba samaksu pēc  MK noteiktās minimālās 
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algas.
13. Ar 2009.gada 2.martu  Bebrenes pagasta kultūras namā: 

13.1. samazināt senioru vokālā pulciņa vadītāja amata vienību par 0,2 slodzi un apstiprināt 
nepilnu darba   laiku – 12 stundas nedēļā (0,3 slodzi)  ar  darba samaksu pēc MK 
noteiktās minimālās algas;

13.2. samazināt apkopējas amata vienību par 0,25 slodzi un apstiprināt nepilnu darba laiku 
–  30 stundas nedēļā  (0,75 slodzi) ar  darba samaksu pēc  MK noteiktās minimālās 
algas. 

14. Uzdot domes izpilddirektorei un iestāžu vadītājiem veikt LR darba likumdošanas kārtībā 
paredzētās darbības šī lēmuma izpildei 2009.gada 2.februārī.
15. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

16. Lēmums stājās spēkā  ar tā pieņemšanas brīdi.

18.& (19) 
Par Ilūkstes novada domes 2008.gada budžeta izpildi  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti 
balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Apstiprināt Ilūkstes novada domes 2008.gada pamatbudžeta izpildi saskaņā ar pielikumu 
Nr.1:
1.1. Ieņēmumu daļā Ls 4 239 327 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 261 983; 

ieņēmumi Ls 3 935 696, aizdevums kapitālsabiedrībām Ls 41 648).  
1.2. Izdevumu daļā  Ls 4 239 327 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 692 466; 

izdevumi Ls 3 840 069; aizņēmumu atmaksa Ls 53 093, saņemts aizņēmums Ls 346 
301).

2. Apstiprināt Ilūkstes  novada  domes  2008.gada  speciālā  budžeta  izpildi  saskaņā  ar 
pielikumu Nr.2.
2.1. Ieņēmumu daļā  Ls 342 058 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls  67 869; 

ieņēmumi Ls 274 189).       
2.2. Izdevumu daļā  Ls 342 058 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 66 884; 

izdevumi Ls 275 174).        
3. Apstiprināt Ilūkstes  novada  domes  pašvaldības  aizņēmuma  parādu  uz  2009.gada 
1.janvāri saskaņā ar pielikumu Nr.3:  Ls 573 913.
4. Apstiprināt Ilūkstes  novada  domes  pašvaldības  galvojumus  uz  2009.gada  1.janvāri 
saskaņā ar pielikumu Nr.4:  Ls 2 960.
5. Apstiprināt Ilūkstes  novada  domes  pašvaldības  ziedojumus  un  dāvinājumus  uz 
2009.gada 1.janvāri saskaņā ar pielikumu Nr.5:  
5.1.  Ieņēmumu  daļā  Ls  2  650  (t.sk.  budžeta  līdzekļu  atlikums  gada  sākumā  Ls   500; 

ieņēmumi Ls 2 150).                 
5.2.   Izdevumu daļā   Ls 2  650  (t.sk.  budžeta  līdzekļu  atlikums perioda  beigās  Ls  646; 

izdevumi Ls 2 004).   

Pielikumus skatīt:  www.ilukste.lv/dome/finanses

19.& (20) 
Par saistošo noteikumu Nr.1/2009 “Par Ilūkstes novada 

domes 2009. gada budžetu” apstiprināšanu
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Pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta   2.punktu, 
46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret – 
nav, atturas – 2, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2009  “Par Ilūkstes novada domes 2009.gada 

budžetu”:

1.1.  pamatbudžeta  ieņēmumu  daļu Ls  3  498  541 (t.sk.  budžeta  līdzekļu  atlikums  gada 
sākumā Ls 692 466, ieņēmumi Ls 2 780 411, aizdevums kapitālsabiedrībām Ls 25 664);

1.2. pamatbudžeta izdevumu daļu Ls 3 498 541 (t.sk. budžeta  līdzekļu atlikums gada beigās 
Ls 13 547, izdevumi Ls 3 402 243, aizņēmumu atmaksa Ls 82 751);

1.3.  speciālā  budžeta  ieņēmumu daļu Ls  207  503 (t.sk.  budžeta līdzekļu  atlikums gada 
sākumā Ls 66 884, ieņēmumi Ls 140 619);

1.4. speciālā budžeta izdevumu daļu Ls 207 503 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 
Ls 350, izdevumi Ls 207 153);

1.5. ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu daļu Ls 646 (t.sk. līdzekļu atlikums gada 
sākumā Ls 646 , ieņēmumi Ls 0);

1.6. ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu daļu  Ls 646 (t.sk. līdzekļu atlikums gada 
beigās Ls 0 , izdevumi Ls 646);

1.7. aizņēmuma parādu saskaņā ar pielikumu Nr.1 : Ls 82 751;

1.8. galvojumus saskaņā ar pielikumu Nr.2 : Ls 2 960.

Saistošos noteikumus skatīt:  www.ilukste.lv/saistošie   noteikumi Nr.1/2009.  
Pielikumi saistošajiem noteikumiem

20.& (21) 
Par SIA ''ORNAMENTS'' kredīta atmaksu

1. Izskatot SIA „ORNAMENTS“ valdes locekles L.Kovaļčukas 2009.gada 26.janvāra iesniegumu 
ar lūgumu atlikt kredīta pamatsummas un procentu atmaksu līdz 2009.gada 31.decembrim 
dome konstatēja, ka:

1.1. SIA „ORNAMENTS“ kredīta pamatsummas parāds sastāda  Ls 28 146,75  un kredīta 
procentu atmaksa  Ls 4 882,08, kopā Ls 33 028,83 (trīsdesmit trīs tūkstoši divdesmit 
astoņi lati 83 santīmi).

1.2.  SIA  „ORNAMENTS“  kredīta  pamatsumma   un   procentu  atmaksa  ir  iekļauta 
ūdensapgādes tarifos, kas uzlabo uzņēmuma finansiālo stāvokli. 

1.3. Ilūkstes novada pašvaldības paredzētais finansējuma apjoms 2009.gadā ir samazinājies 
par Ls 263 808,00,  salīdzinot ar 2008.gadu.

2. Ņemot vērā augstāk minēto un finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā,  pamatojoties uz 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  atklāti balsojot ar 10 balsīm par, 
pret  –  nav,  atturas  –  nav,  (pildot  Latvijas  Republikas  likumā  ''Par  interešu  konflikta 
novēršanu  valsts  un  pašvaldību  amatpersonu  darbā''  paredzētos  lēmumu  pieņemšanas 
ierobežojumus  un  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likuma  ''Par  pašvaldībām''  37.panta 
1.daļas  11.punktu,  jautājuma  izskatīšanā  un  lēmuma  pieņemšanā  nepiedalās  viens 
deputāts), novada dome nolēma:
2.1. Atlikt SIA „ORNAMENTS“ kredīta pamatsummas un procentu atmaksu līdz 2009.gada 

1.jūlijam. 
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2.2. SIA „ORNAMENTS“ valdes loceklei L.Kovaļčukai Ilūkstes novada domē iesniegt kredīta 
pamatsummas  un  procentu  atmaksas  grafiku otrajam  pusgadam  līdz  2009.gada 
1.jūlijam. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei  L.Tvintiķei.

21.& (22) 
Par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu 4 personām 
Raudas skolā, Rauda, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads  

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu  Raudas skolā, Rauda, Šēderes pagastā, Ilūkstes 

novadā, Daugavpils rajonā, 4 personām.

22.& (23) 
Par bīstamo koku ciršanu avārijas situācijas novēršanai Ilūkstes pilsētas kapsētās

   

Sakarā ar apsekošanā konstatēto 45 bīstamo koku atrašanos Ilūkstes pilsētas kapsētās, 
kas  rada  avārijas  situāciju  un  apdraud  kapu  apmeklētāju  un  apbedījumu  vietu  drošību, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 29.08.2006. noteikumu Nr.717 ''Kārtība 
koku ciršanai ārpus meža zemes'' 2., 3., 7. un 8.punktiem, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret 
– nav, atturas – nav,  novada dome nolēma:

1. Līdz 15.04.2009. veikt 45 bīstamo koku izciršanu Ilūkstes pilsētas kapsētās.

2.  Piešķirt  finansējumu  Ls  3400  apmērā  no  Ilūkstes  pilsētas  komunālās  saimniecības 
līdzekļiem.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes pilsētas labiekārtošanas darbu un komunālās 
saimniecības pārzinei R.Kartašovai.

23.& (24) 
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Atteikties no  pašvaldības  pirmpirkuma  tiesībām  uz  nekustamo  īpašumu   Bebrenes 

pagastā,  Ilūkstes  novadā (kadastra  Nr.4444 507 004),  kas  sastāv  no dzīvojamās mājas  un 
sešām palīgēkām.

24.& (25) 
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu  Ilūkstē 
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Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Atteikties no  pašvaldības  pirmpirkuma  tiesībām  uz  nekustamo  īpašumu  Ilūkstē,  ar 

kadastra Nr. 4407 004 0200, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 34086 kv.m.

25.& (26) 
Par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas ievēlēšanu

Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 9.panta 1.daļu un Ilūkstes novada domes 29.01.2004. lēmumu 
Nr.17 ''Par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un locekļu ievēlēšanu'', dome konstatē, 
ka 29.01.2009. izbeidzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Velgas Gloveckas pilnvaras.

Lai  nodrošinātu  turpmāku  novada  bāriņtiesas  darbību  un  ņemot  vērā  V.Gloveckas 
iesniegumu un attīstības komitejas atzinumu, pamatojoties uz  Latvijas Republikas  Bāriņtiesas 
likuma 9.panta 1.daļu,  atklāti balsojot  ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada 
dome nolēma: 

Ievēlēt par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Velgu Glovecku.

26.& (27) 
Par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu

Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 9.panta 1.daļu un Ilūkstes novada domes 29.01.2004. lēmumu 
Nr.17 ''Par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un locekļu ievēlēšanu'', dome konstatē, 
ka  29.01.2009.  izbeidzas  novada  bāriņtiesas  locekļu  Valdas  Namiņas  un  Anitas  Naļivaiko 
pilnvaras.

Lai nodrošinātu turpmāku novada bāriņtiesas darbību un ņemot vērā Valdas Namiņas un 
Anitas  Naļivaiko   iesniegumus  un  attīstības  komitejas  atzinumu,  pamatojoties  uz  Latvijas 
Republikas  Bāriņtiesas likuma 9.panta 1.daļu,  atklāti balsojot  ar 11 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nolēma: 
1. Ievēlēt par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekli Valdu Namiņu.

2. Ievēlēt par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekli Anitu Naļivaiko.

27.& (28) 
Par pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala iznomāšanu  Ilūkstes pilsētā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Iznomāt  uz  1  gadu  zemes  gabalu  4000  m2  platībā  no  zemes  vienības,  kadastra 
apzīmējums 4407-001-0120, ar 2009.gada 1.februāri.

2. Noteikt iznomātajam  zemes  gabalam  zemes  izmantošanas  mērķi  0502 –  pagaidu 
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem.
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3. Noteikt nomas  maksu saskaņā ar Ilūkstes novada domes 28.02.2008. lēmumu Nr.69 
“Par   saistošo  noteikumu  Nr.3/2008  ''Par  pašvaldības  zemes  nomu Ilūkstes  novadā” 
apstiprināšanu.

28.& (29) 
Par zemes robežu un platību  precizēšanu saimniecībā Bebrenes  pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
 1. Precizēt  mantojamās zemes robežas un kopplatību no 27,8 ha līdz 30,96 ha, kadastra 

Nr.4444 008 0031,  Bebrenes  pagastā saskaņā ar shēmu.

 2  Samazināt pašvaldības  zemes  vienības  platību  no  4,4  ha  līdz  1,2  ha,  kadastra 
apzīmējums 4444 008 0093.

  

29.& (30) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu  Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Izbeigt  zemes  lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  10,0 ha platībā, 

kadastra apzīmējums  4480 007 0067, un 1,7 ha platībā, kadastra apzīmējums  4480 007 0068, 
saimniecībā  “Rozes  1”,   Pilskalnes  pagasts,   iekļaujot  zemes  vienības  zemes  reformas 
pabeigšanai. 

30.& (31) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un 

zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
1.  Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  0,1 ha platībā 

saimniecībā „Skaistkalni 1”   Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 002 0110, 
iekļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 0,1 ha platībā 
saimniecībā „Skaistkalni-1” Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 002 0110.

31.& (32) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un 

zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu  Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
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1.  Izbeigt  zemes  lietošanas  tiesības  uz  pastāvīgā  lietošanā  bijušo  zemi  11,5  ha platībā 
saimniecībā „Māliņi”  Pilskalnes  pagastā,  kadastra  apzīmējums 4480  001  0116,  iekļaujot 
zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

2.  Atdalīt no nekustamā īpašuma ''Māliņi''  Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.  4480 001 0202, 
zemes  vienību  ar  kadastra  apzīmējumu  4480  001  0116  11,5  ha  platībā,  piešķirt  tai 
nosaukumu ''Māliņi-1'' Pilskalnes pagasts un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3.  Piešķirt   zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi  11,5 ha 
platībā saimniecībā  „Māliņi 1”  Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 001 0116.

32.& (33) 
Par nekustamā īpašuma  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Apstiprināt   nekustamā  īpašuma  zemes  ierīcības  projektu,  saskaņā  ar  tā  grafisko 

pielikumu, kadastra apzīmējums 4490-003-0071, nosakot atdalāmajam zemes gabalam  6,1 ha 
kopplatībā zemes lietošanas mērķi -   0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība  un  piešķirot  nosaukumu „Sasaļi,  1”,  Šēderes  pagasts,  Ilūkstes  novads, 
Daugavpils rajons.

33.& (34) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
  1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,0727 ha  platībā 

saimniecībā  „Laime  7”,  kadastra  apzīmējums   4490-009-0200,  un  0,072  ha platībā 
saimniecībā „Laime 9”, kadastra apzīmējums 4490-009-0202 Šēderes pagastā, iekļaujot 
zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu plānu 
uz lietošanā bijušo zemi 0,0727 ha platībā saimniecībā „Laime 7”, kadastra apzīmējums 
4490-009-0200, un 0,072 ha platībā saimniecībā „Laime 9”, kadastra apzīmējums 4490-
009-0202,  Šēderes pagastā.

34.& (35) 
Par nosaukuma piešķiršanu Valsts akciju sabiedrības ''Latvijas valsts meži'' 

nekustamajam īpašumam Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

Piešķirt  VAS  „Latvijas  valsts  meži” nekustamajam  īpašumam  nosaukumu  „Valsts 
mežs”,  Šēderes pagasts,  Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, īpašuma kadastra numurs 
4490-006-0068.
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35.& (36) 
Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Piešķirt  nomā zemi  3,7 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490-003-

0051 Šēderes pagastā uz 5 gadiem, nosakot zemes lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

36.& (37) 
Par zemes platības  precizēšanusaimniecībā Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

Precizēt zemes vienības platību no 2,2 ha līdz 3,05 ha, saimniecībā Pilskalnes pagastā, 
kadastra apzīmējums 4480 005 0315. 

37.& (38) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un 

zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 2.5 ha un 2.7ha  platībā 

saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējumi 4480 009 0133 un 4480 005 0160, 
iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 2.5 ha un 2.7 ha 
platībā saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējumi 4480 009 0133 un 4480 005 
0160.

Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs               S.Rāzna

Sēdes protokoliste               I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2009.gada 3.februārī
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	 Dome izskatīja Ilūkstes novada sociālā dienesta atzinumu par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību 2009.gadā  deviņām personām no Ilūkstes novada, kuras ievietotas Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”.
	Lai veicinātu konstruktīvāku, vienotāku un kvalitatīvāku darbu Ilūkstes novada teritorijā esošajās bibliotēkās, kā arī, lai atvieglotu kopējo darbu bibliotēku tīklu attīstībā un to funkciju pilnveidē Ilūkstes novadā, kā arī ņemot vērā 09.01.2009. Latvijas Bibliotēku padomes saņemto atzinumu Nr.1.3.1.-5/55 par reorganizāciju, saskaņā ar „Bibliotēkas likuma” 6.panta 3.punktu, un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
	Saskaņā ar 28.11.2008.domes lēmumu Nr.529 „Par Ilūkstes pilsētas kultūras centra, Bebrenes un Šēderes pagastu kultūras namu reorganizāciju un Ilūkstes novada kultūras centra izveidošanu”, kā arī pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
	Noklausoties domes izpilddirektores Līgas Dudares ziņojumu par kandidatūras izvēli Ilūkstes novada kultūras centra direktora amatam, dome konstatē, ka saskaņā ar 28.11.2008. domes lēmumu Nr.529 „Par Ilūkstes pilsētas kultūras centra, Bebrenes un Šēderes pagastu kultūras namu reorganizāciju un Ilūkstes novada kultūras centra izveidošanu”, 28.01.2009. tika rīkota konkursa atlase uz vakanto Ilūkstes novada kultūras centra direktora amatu, kurā komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstīja Anda Ķīša kandidatūru Ilūkstes novada kultūras centra direktora amatam. 
	Apspriežot izvirzīto kandidatūru Ilūkstes novada kultūras centra direktora amatam, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret – nav, atturas – 2, novada dome nolēma: 
	 Sakarā ar paredzētā finansējuma apjoma samazinājumu  Ilūkstes novada sociālās palīdzības pakalpojumu centriem 2009.gada budžetā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.daļu un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:  
	Sakarā ar finanšu līdzekļu trūkumu Ilūkstes novada domes budžetā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.daļu un  likumu „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā”, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
	Izskatot dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” (turpmāk DAC „Fēnikss”) vadītājas ierosinājumu, sakarā ar sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sadārdzināšanos palielināt DAC „Fēnikss” klienta maksu un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.daļu, ''Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma'' 8.pantu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
	 Ilūkstes novada privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisija 2008.gadā ir noslēgusi  pirkuma - pārdevuma līgumus: Nr. 3-3.5/778 no 14.11.2008., Nr. 3-3.5/825 no 12.01.2008., Nr 3-3,5/776 no 10.12.2008. par dzīvokļu īpašumiem Kastaņu ielā 38, kuri ir Ilūkstes novada pašvaldības bilances uzskaitē.
	Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 27.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi“ IV sadaļas „Atbildīgo amatpersonu pienākumi un atbildība kases operāciju uzskaitē“ 40. punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
	Ņemot vērā Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā” noteiktās prasības par „2009.gada atlīdzības izmaksai paredzētā finansējuma apjoma samazināšanu 15 procentu apmērā no kopējā institūcijai 2009.gadā šim mērķim noteiktā vai plānotā finansējuma apjoma“, ņemot vērā valsts finanšu krīzi un to, ka ievērojami ir samazinājušies ieņēmumi  Ilūkstes novada domes budžetā 2009.gadā, ir nepieciešams samazināt pašvaldības budžeta izdevumus. 
	Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
	Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 
	Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 
	Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 9.panta 1.daļu un Ilūkstes novada domes 29.01.2004. lēmumu Nr.17 ''Par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un locekļu ievēlēšanu'', dome konstatē, ka 29.01.2009. izbeidzas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Velgas Gloveckas pilnvaras.
	Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 9.panta 1.daļu un Ilūkstes novada domes 29.01.2004. lēmumu Nr.17 ''Par Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas un locekļu ievēlēšanu'', dome konstatē, ka 29.01.2009. izbeidzas novada bāriņtiesas locekļu Valdas Namiņas un Anitas Naļivaiko pilnvaras.


