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Ar *** apzīmēta lēmuma teksta daļa, kas nav pieejama publiskai apskatei, jo satur informāciju 
par fizisko personu,  kas aizsargāta  saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 
 

 
 DOMES  SĒDES  

PROTOKOLS 
 
 
Ilūkstes novada domē 
2011.gada 24.februārī                                                                                        Nr.2 
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00 
 
 

DARBA K ĀRTĪBA 
 

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pilskalnes ielā 8-4, Ilūkstē atsavināšanu. 

2. Par grozījumiem 29.10.2009. lēmumā Nr.490 ‘’Par Ilūkstes novada kultūras centra amata 
vienībām un darba samaksu’’. 

3. Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.457 ‘’Par Eglaines pagasta pārvaldes amata 
vienību, to darba laiku un darba samaksas noteikšanu”. 

4. Par līdzekļu piešķiršanu SIA ‘’Šēderes pakalpojumi’’ ugunsdzēsēju mašīnas uzturēšanai. 

5. Par pašvaldības dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa izvērtēšanu Ilūkstes pilsētā. 

6. Par degvielas patēriņa normu noteikšanu 

7. Par saistošo noteikumu Nr.2-b/2011 ‘’Par grozījumiem 2011.gada 27.janvāra saistošajos 
noteikumos ’’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu’’ apstiprināšanu. 

8. Par Eglaines pamatskolas valdījumā esošo  pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. 

9. Par valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam mācību literatūras iegādei novada vispārējās 
izglītības iestādēm. 

10. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju 
apstiprināšanu 2011.gadam. 

11. Par Subates pilsētas pārvaldes komunālās saimniecības apsaimniekošanā esošo nekustamo 
īpašumu un komunikāciju nodošanu SIA ’’ORNAMENTS’’ apsaimniekošanā un SIA 
’’ORNAMENTS’’ pilnvarošanu sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Subates pilsētā. 

12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijas darbības programmas 
‘’Infrastruktūra un pakalpojumi’’ papildinājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivitātes ‘’Speciālās 
izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana’’ projektam ‘’Raudas speciālās 
internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana’’. 

13. Par saistošo noteikumu Nr.1/2011 “Par sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. 

14. Par Attīstības plānošanas nodaļas reglamenta apstiprināšanu. 

15. Par Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas reglamenta apstiprināšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma Upes ielā 7, Ilūkstē lietošanas mērķa maiņu.  

17. Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu *** un *** Ilūkstes pilsētā. 

18. Par zemes platības un robežu precizēšanu nekustamajam īpašumam Domes ielā 52, 
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Subatē. 

19. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu *** Prodes pagastā. 

20. Par zemes piešķiršanu nomā z/s ‘’Zālītes’’ Prodes pagastā. 

21. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** Bebrenes  pagastā. 

22. -23. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā. 

24.- 25. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu *** Bebrenes pagastā. 

26. Par zemes piešķiršanu nomā un nedzīvojamo telpu iznomāšanu *** ‘’Bebrenes tehnikums’’ 
Bebrenes pagastā. 

27. Par nekustamā īpašuma ‘’Kalna kapi’’, Eglaines pagastā zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu. 

28. Par adreses piešķiršanu *** ēkām Pilskalnes pagastā. 

29.-34.Par zemes piešķiršanu nomā *** Pilskalnes pagastā. 

35.Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu *** Dvietes pagastā. 

36.- 50.Par zemes piešķiršanu nomā *** Dvietes  pagastā. 

51.Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** Dvietes pagastā. 

52.Par zemes vienību piekritību valstij Ilūkstes pilsētā un Pilskalnes pagastā. 

53.Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 
‘’Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem’’ projektā ‘’Pilskalnes ielas posma Ilūkstē 
rekonstrukcija’’ un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu. 

54.Par piedalīšanos Eiropas savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības programmas pasākuma ‘’Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
uzlabošana’’ projektu  konkursā projektā ‘’Publiskās lietošanas pirts būvniecība Subatē’’. 

55.Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novadā dzīvojošām politiski represētām personām. 

56.Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam 
Rāznam. 
57.Par izmaiņām  ''Daugavpils un Ilūkstes novadu  partnerība ''Kaimiņi''''  padomes sastāvā. 

58.Par  piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā 
„Zema enerģijas patēriņa ēkas” ar projektu  “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot 
Ilūkstes pirmskolas izglītības iestādes Bebrenes ēkas “ Mazputniņš” rekonstrukciju”. 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna 

Sēdi protokolē pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova 

Līdz plkst.15.20 sēdē piedalās 13 domes deputāti: 

Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Agris Elerts, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns, 
Vitolds Kveders, Staņislavs Mežnieks, Gunta Okmane, Lenvija Rāzna, Stefans Rāzna, 
Imants Rubļevskis, Ērika Šaršune, un Maija Žigajeva 

No plkst.15.20 sēdē piedalās 14 domes deputāti. 

Plkst.15.20 uz sēdi ierodas deputāte Inese Vuškāne un darbu uzsāk pie 8. darba kārtības 
jautājuma izskatīšanas.  

No plkst.15.25 sēdē piedalās 15 domes deputāti. 

Plkst.15.25 uz sēdi ierodas deputāte Ingūna Svarāne un darbu uzsāk pie 11. darba kārtības 
jautājuma izskatīšanas.  



                                                 3                       24.02.2011      Ds    sēde Nr.2                                      

 

Bez tam domes sēdē piedalās: 

- pašvaldības izpilddirektore Līga Dudare 
- finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe 
- finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe 
- attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Natālija Formanicka 
- nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme 
- nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas vietniece Dagnija Dāvidsone 
- juridiskās nodaļas vadītāja Biruta Višņevska 
- pagastu pārvalžu vadītāji: Sofija Glūmāne, Romualds Fedorovičs, Benita Štrausa 
- pagasta teritorijas un komunālās saimniecības  pārzine  Iveta Plone 
- administratīvās komisijas priekšsēdētājs Āris Ruža 
 
 
                                                                     

1.& (45) 
Par pašvald ības  nekustama īpašuma  Pilskalnes iel ā 8-4, Ilūkst ē atsavin āšanu 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Atsavināt, pārdodot par brīvu cenu,  pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.4, kas 
sastāv no vienas istabas, kadastra Nr.4407 900 0559, ar kopējo platību 9.3 kv.m, Pilskalnes ielā 
8, Ilūkstē, kurš izīrēts ***, dzīvojamās mājas, palīgēku un zemesgabala 1323 kv.m (kadastra 
apzīmējums 4407 003 0057) Ilūkstē, Pilskalnes ielā 8 kopīpašuma 93/1104 domājamām daļām, 
par nosacīto cenu Ls 300 (trīs simti lati), sakarā ar to, ka minētais nekustamais īpašums  nav 
nepieciešams pašvaldībai un tai pakļautajām institūcijām tām noteikto funkciju izpildes 
nodrošināšanai. 

2. Mēneša laikā noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma Pilskalnes iela 8-4, Ilūkste pārdošanu. 

3. Atsavināšanas summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā Nr.LV 05 UNLA 
0005011130034, bankas kods UNLA LV2X, A/S SEB Daugavpils filiāle. 

4. Pamatlīdzekļu pieņemšanas-nodošanas komisijai 10 dienu laikā no atsavināšanas summas 
saņemšanas pašvaldības kontā, sastādīt dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu.  

5. Izslēgt no pašvaldības bilances pēc augstāk minēto  darbību izpildes. 
 

 

2.& (46) 
Par groz ījumiem 29.10.2009 l ēmum ā Nr.490  „Par Il ūkstes novada kult ūras centra amata 

vien ībām un darba samaksu’’ 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā  
izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas un finanšu komitejas atzinumu dotajā 
jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS - nav, novada dome 
nolēma: 
 
1. Ar 2011.gada 1.martu izdarīt grozījumus 29.10.2009. lēmumā Nr.490 “Par Ilūkstes novada 

kultūras centra amata vienībām un darba samaksu” un izteikt to šāda redakcijā: 
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Nr. 
p.k. 

 
Amata vienības 

 
Darba laiks 

Mēneša algas 
 likme Ls    

 
Darba algas fonds 

Ls    
 

1.1.2 Mākslinieciskās daļas 
vadītāja  

Normālais darba laiks 
(40 h nedēļā) 

260.00 260.00 

1.4.1 Subates KN vadītāja   Nepilns darba laiks 
(20 h nedēļā) 

312.00 156.00 

1.5.1 Dvietes KN vadītāja Normālais darba laiks 
(40 h nedēļā) 

312.00 312.00 

1.5.6 Dvietes vokālā  
ansambļa vadītāja 

  Nepilns darba laiks 
(10 h nedēļā) 

200.00 50.00 

1.5.7 Dvietes tautas deju 
kolektīva vadītāja 

  Nepilns darba laiks 
(10 h nedēļā) 

200.00 50.00 

1.6.1 Eglaines KN vadītāja   Nepilns darba laiks 
(20 h nedēļā) 

312.00 156.00 

1.6.2. Eiropas deju kolektīva 
vadītājs 

Nepilns darba laiks 
(10 h nedēļā) 

200.00 50.00 

1.6.3 Eglaines KN apkopēja Nepilns darba laiks 
(12 h nedēļā) 

200.00 60.00 

 
2. Uzdot Ilūkstes novada kultūras centra direktoram Andim Ķīsim, pamatojoties uz Darba likumu 
un LR normatīvajiem aktiem, veikt nepieciešamās darbības darba tiesisko attiecību jomā, kas 
saistītas ar šī lēmuma izpildi. 
 
3. Veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1-b/2011 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu“. 
 
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei. 

  
 
 

3.& (47) 
Par groz ījumiem 30.09.2009. l ēmum ā Nr. 457 “Par Eglaines pagasta p ārvaldes amata 

vien ību, to darba laiku un darba samaksas noteikšanu” 
    

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 
finanšu komitejas, kā arī  sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejas atzinumu jautājumā 
par Eglaines vēstures centra funkciju nodošanu Ilūkstes novada kultūras centra Eglaines 
kultūras namam, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS - nav, novada dome 
nolēma: 
1. Grozīt 30.09.2009. lēmumu Nr. 457 “Par Eglaines pagasta pārvaldes amata vienību, to darba 
laiku un darba samaksas noteikšanu ” : 

1.1. Likvidēt ar 2011.gada 1.martu Eglaines pagasta pārvaldes Vēstures centra vadītājas 
štata vienību. 

1.2. Likvidēt ar 2011.gada 1.martu Eglaines pagasta pārvaldes Vēstures centra 
apkopējas-sētnieces štata vienību. 

2. Uzdot Eglaines pagasta pārvaldes vadītājam Romualdam Fedorovičam, pamatojoties uz 
Darba likumu un LR normatīvajiem aktiem, veikt nepieciešamās darbības darba tiesisko 
attiecību jomā, kas saistītas ar šī lēmuma izpildi. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei. 
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4.& (48) 
Par l īdzek ļu pieš ķiršanu SIA “Š ēderes pakalpojumi” ugunsdz ēsēju maš īnas uztur ēšanai    

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā  

finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS - nav , novada dome nolēma: 
1. Piešķirt no 2011.gada budžeta  neparedzētiem izdevumiem finansējumu Ls 857.00 (astoņi 

simti piecdesmit septiņi lati 00 santīmi) apmērā SIA „Šēderes pakalpojumi“, lai segtu novada 
ugunsdzēsēju mašīnas uzturēšanu. 

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2011 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu“. 

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

 

 

5.& (49) 
Par pašvald ības dz īvojamo m āju tehnisk ā stāvok ļa izvērtēšanu Il ūkstes pils ētā    

 
      

Apspriežot jautājumu par pašvaldības dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa izvērtēšanas 
nepieciešamību Ilūkstes pilsētā, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā,  
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un atklāti balsojot ar 13 
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS - nav , novada dome nolēma: 
 
1. Izveidot pašvaldības dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

 komisijas priekšsēdētājs – Kaspars Čāmāns būvinženieris;  
 komisijas locekļi:  

   Lilija Rēķe – SIA ”Ornaments” valdes locekle; 
   Janīna Kurme – nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; 

Staņislavs Mežnieks – domes deputāts; 
Romualda Kartašova -  komunālo un saimniecisko jautājumu komisijas  

locekle. 
 

2. Uzdot izvērtēšanas komisijai līdz š.g. 24.martam: 

2.1. apsekot dabā Ilūkstes pilsētas pašvaldības dzīvojamās mājas (izņemot daudzdzīvokļu 
dzīvojamās  mājas) un sastādīt  dzīvojamo māju tehniskās apsekošanas atzinumus; 

2.2. ņemot vērā apsekošanas rezultātus, izvērtēt primāros pasākumus, kas nepieciešami 
dzīvojamo māju normālas ekspluatācijas nodrošināšanai un dot atzinumu par dzīvojamo 
māju remontu ekonomisko lietderīgumu. 

 3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei. 

 

 

6.& (50) 
Par degvielas pat ēriņa normas noteikšanu    
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par  pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 

14.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS - nav , novada dome nolēma:  

1. Noteikt šādas degvielas patēriņa normas: 
1.1. Ilūkstes novada pašvaldības diviem autobusiem Mersedes Benz Sprinter 516 

dīzeļdegvielas summēto patēriņa normu 14.00 litri uz 100 km  noskrējiena. 

1.2. Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošajam autobusam BMC Probus 215 SCB 
dīzeļdegvielas summēto patēriņa normu 30.00 litri uz 100 km noskrējiena un uz 1000 
litriem degvielas patēriņa 6.00 litrus AdBlue šķīduma, kas paredzēts slāpekļa oksīdu 
samazināšanai izplūdes gāzēs. 

1.3. Eglaines pagasta pārvaldes valdījumā esošajam autobusam MAN TEMSA Liberti – 24.00 
litri uz 100 km noskrējiena un ziemas mēnešos (no 1.oktobra līdz 31.martam) piemērot 
koeficientu 1.1. 

1.4. Pilskalnes pagasta valdījumā esošajai motorlaivai dzinēja Suzuki DF15ESK9 s/n 
01502F-98605  degvielas patēriņa normu 5.00 litri darba stundā un motoreļļu – 2.00 litri 
(nomaiņai 2Xgadā). 

1.5. Pilskalnes pagasta valdījumā esošajam krūmgriezim -0.9 litri darba stundā un 0.025 litri 
motoreļļas uz 1 litru izlietotās degvielas. 

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot grāmatvedei N.Slabkovskai. 

 

 

7.& (51) 
Par saistošo noteikumu Nr.2-b/2011  

''Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada 27.janv āra saistošajos noteikumos 
Nr.1-b/2011 "Par Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada budžetu"" apstiprin āšanu 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  novada dome nolēma: 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2-b/2011 ''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2011 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 
2011.gada budžetu”" saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot lietvedības nodaļas vadītājai Irēnai Bogdanovai  triju dienu laikā pēc saistošo 
noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā arī nodrošināt to pieejamību domes 
un pagastu pārvalžu telpās. 

Saistošos noteikumus skatīt: 
 
www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi 
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8.& (52) 
Par Eglaines pamatskolas vald ījum ā esošo pamatl īdzek ļu izsl ēgšanu no bilances 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 

finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS - nav , novada dome nolēma:  
1. Izslēgt ar 2011.gada 28.februāri no pašvaldības  bilances : 

1.1. autobusu Ford Transit , reģ.Nr. ET1959, izlaiduma gads 1992,  ar sākotnējo iegādes 
vērtību Ls 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi),  nolietojumu Ls 3171,87 (trīs 
tūkstoši viens simts septiņdesmit viens lats 87 santīmi),  un atlikušo bilances vērtību Ls 
328,13 (trīs simti divdesmit astoņi  lati 13 santīmi); 

1.2. traktoru T-40, izlaiduma gads 1989, ar sākotnējo iegādes vērtību Ls 442,00 (četri simti 
četrdesmit divi lati 00 santīmi),  nolietojumu Ls 442,00 (četri simti četrdesmit divi lati 00 
santīmi), un atlikušo bilances vērtību Ls 0,00 (nulle  lati 00 santīmi); 

1.3. kultivatoru, izgatavošanas gads 1989, ar sākotnējo bilances vērtību Ls 120,00 (viens 
simts divdesmit lati 00 santīmi),  nolietojumu Ls 120,00 (viens simts divdesmit lati 00 
santīmi),  un atlikušo bilances vērtību Ls 0,00 (nulle  lati 00 santīmi). 

2. Organizēt izsoli Eglaines pamatskolas valdījumā esošajiem iepriekš minētajiem 
pamatlīdzekļiem. 

3. Izveidot izsoles komisiju šādā  sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs -  domes deputāts Vitolds Kveders; 

komisijas locekļi: Eglaines pamatskolas direktore Elita Skrimble; 

                      Eglaines pagasta pārvaldes vadītājs Romualds Fedorovičs. 

4. Uzdot izsoles komisijai līdz š.g. 24.martam, atbilstoši Valsts un pašvaldības mantas 
atsavināšanas prasībām, izstrādāt izsoles noteikumus. 

5. Marta domes sēdē apstiprināt izsoles noteikumus un izskatīt jautājumu par izsolē iegūto 
līdzekļu izlietojumu. 

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei. 

 
 

9.& (53) 
Par valsts budžeta l īdzek ļu sadali 2011.gadam m ācību literat ūras ieg ādei novada 

visp ārējās izgl ītības iest ādēm 

 
Pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 14.janvāra rīkojumu Nr.26 

„Par mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam”, kurš 
paredz valsts budžeta līdzekļu apjomu 2011.gadam mācību literatūras iegādei Ilūkstes novada 
vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kā arī saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.97 
„Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” un Ilūkstes 
novadā esošo vispārizglītojošo skolu specifiku un vajadzības, kā arī ņemot vērā finanšu 
komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, 
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS - nav , novada dome nolēma:  

 
1. Sadalīt Ilūkstes novadam piešķirto finansējumu mācību literatūras iegādei Ls 797.00 

(septiņi simti deviņdesmit septiņi lati, 00 santīmi) apmērā šādi: 
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Izglītības iestāde Skolēnu skaits  
(uz 01.09.2010.) 

Finasējums (Ls) 0.76 
uz 1 bērnu 

 
(Nekl.progr. 70%) 

Eglaines pamatskola 98 75.00 

Subates pamatskola 69 52.00 

Ilūkstes 1.vidusskola 422 321.00 

175 
(klātienes prog.) 

133.00 

Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola 177 

(neklātienes prog.) 
(piemērojot 70% - 124) 

95.00 

Bebrenes vidusskola 159 121.00 

KOPĀ: 1100 797.00 

  
2. Uzdot Ilūkstes novada izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamata un vispārējās 

vidējās izglītības programmas, vadītājiem 2011.gadā izlietot piešķirto LR IZM dotāciju 
mācību literatūras iegādei. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai 
I.Linardei.  

 
 

10.& (54) 

Par Ilūkstes novada pašvald ības izgl ītības iest āžu uztur ēšanas izdevumu t āmju 
apstiprin āšanu 2011.gadam     

 
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 13.07.1999. noteikumu Nr. 250 “ Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem“ 20. punktu un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti 
balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS - nav , novada dome nolēma:  
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas 

(gadā/mēnesī) uz vienu audzēkni no 2011.gada 1.janvāra: 

1.1. Ilūkstes 1. vidusskola – Ls 310,32 /  25,86; 

1.2. Sadraudzības vidusskola – Ls 311,10 / 25,93; 

1.3. Bebrenes vidusskola – Ls 430,36 / 35,86; 

1.4. Eglaines pamatskola –Ls 441,07 / 36,76; 

1.5. Subates pamatskola – Ls 657,58 / 54,80; 

1.6. Pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Zvaniņš’’ – Ls 1187,80 / 98,98. 

 

 

11.& (55) 
Par Subates pils ētas pārvaldes komun ālās saimniec ības apsaimniekošan ā esošo 

nekustamo īpašumu un komunik āciju nodošanu SIA „ORNAMENTS” apsaimniekošan ā un 
SIA „ORNAMENTS” pilnvarošanu sniegt ūdenssaimniec ības pakalpojumus Subates 
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pils ētā 
 

Lai nodrošinātu Subates pilsētas komunālās saimniecības darbību un saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23., 27.punktiem,  atklāti 
balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  
1. Nodot ar 2011.gada 01.aprīli SIA “ORNAMENTS”apsaimniekošanā  Subates pilsētas 

pārvaldē komunālās saimniecības esosošos nekustamos un kustamos īpašumus  un 
komunikācijas (ūdensvads un kanalizācija). 

2. Lai nodrošinātu nododamo īpašumu uzskaites pārbaudi, izveidot pieņemšanas-nodošanas  
komisiju šādā sastāvā:  

           Komisijas priekšēdētāja: Līga Dudare 

           Komisijas locekļi:   Lilija Rēķe 

                                         Vitālijs Grancovskis 

                                               Vladimirs Stepanovs 

                                          Kaspars Čāmāns 

                                          Biruta Višņevska 

                                          Janīna Kurme 

3. Izveidotajai komisijai līdz 2011.gada 5.aprīlim iesniegt nododamā īpašuma pieņemšanas-
nodošanas aktu. 

4. Pilnvarot Ilūkstes novada pašvaldības  funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes funkciju izpildi, 
kas saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu  iedzīvotājiem, 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS”. 

5. Lēmuma izpildes kontroli nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektore.  

 
 

12.& (56) 
Par l īdzfinans ējuma pieš ķiršanu Izgl ītības un zin ātnes ministrijas darb ības programmas 

„Infrastrukt ūra un pakalpojumi” papildin ājuma 3.1.3.3.1. apakšaktivit ātes „Speci ālās 
izgl ītības iest āžu infrastrukt ūras un apr īkojuma uzlabošana” projektam „ Raudas 
speci ālās intern ātpamatskolas b ērniem b āreņiem infrastrukt ūras un apr īkojuma 

uzlabošana”    
 

Izskatot jautājumu par atbalstīto Izglītības un zinātnes ministrijas darbības programmas projektu 
„Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras un aprīkojuma 
uzlabošana”  dome konstatēja, ka: 
1) pašvaldība 2010.gada 9.jūnijā noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem 
bāreņiem infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” īstenošanu; 
2) projekta īstenošanas periods no 2010.gada 1.jūnija līdz 2011.gada 28.februārim; 
3) projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda Ls 98392,00, tai skaitā pašvaldības budžeta 
līdzfinansējums ir Ls 11808,00; 
4) 2010.gada 14.septembrī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Būtība” par kopējo summu Ls 
125206,29, 2010.gada 3.decembrī noslēgts līgums par preces piegādi (mēbeles) ar  SIA “Tīna 
mēbeles” par kopējo summu Ls 12109,80, 2011.gada 20.janvārī noslēgts līgums par preces 
piegādi (datortehnika) ar SIA “Latinsoft” par kopējo summu  Ls 2810,88, līdz ar to kopējās 
projekta attiecināmās izmaksas pārsniedz plānoto par Ls 41739,97. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā  
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finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

1. Piešķirt finansējumu Ls 41739,97 atbalstītajam projektam „Raudas speciālās 
internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

1.1.  Ls 21740,00  no neparedzētiem izdevumiem; 

1.2.  Ls 20000,00 no līdzfinansējuma projektiem paredzētiem izdevumiem. 

2. Piešķirtos finanšu līdzekļus ieskaitīt augstākminētā projekta Valsts kases kontā. 

3. Veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1-b/2011 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu“. 

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

13.& (57) 
Par saistošo noteikumu Nr 1/2011  

„Par sabiedrisko k ārt ību Ilūkstes novad ā” apstiprin āšanu 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. pantu un 43.1 pantu,  atklāti 
balsojot ar 15  balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 /2011 “Par sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā”. 

2. Uzdot lietvedības nodaļas vadītājai Irēnai Bogdanovai: 

2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai; 

2.2. saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas 
atzinuma saņemšanas vai, ja atzinums nav saņemts, tad viena mēneša laikā pēc 
saistošo noteikumu nosūtīšanas, izlikt redzamā vietā Ilūkstes novada pašvaldības ēkā un 
pārvalžu ēkās, kā arī saistošo noteikumu pilnu tekstu publicēt pašvaldības informatīvajā 
biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis''. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 
pašvaldības informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis'' . 
 

Saistošos noteikumus skatīt: 

 
www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi 

 
 

14.& (58) 
Par Att īst ības pl ānošanas noda ļas reglamenta apstiprin āšanu 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “21.pantu un saskaņā ar iestādes “Ilūkstes novada 
pašvaldība” 31.07.2009. nolikumu  (reģ. Nr.4/2009), atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR,  PRET –
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
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1. Apstiprināt pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas reglamentu (reģ.Nr.2/2011) saskaņā ar 
pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 21.12.2005. domes lēmumu Nr.557 (prot. 14., 45.&) “Par attīstības 
un plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu”. 

 

 Attīstības plānošanas  nodaļas reglamentu skatīt: 

www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti 
 

 

 
  

15.& (59) 
Par Inform ācijas un sabiedrisko attiec ību  noda ļas reglamenta apstiprin āšanu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21.pantu un saskaņā ar iestādes “Ilūkstes novada 
pašvaldība” 31.07.2009. nolikumu  (reģ. Nr.4/2009), atklāti balsojot ar  15 balsīm PAR,  PRET –
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

Apstiprināt pašvaldības Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas reglamentu 
(reģ.Nr.3/2011) saskaņā ar pielikumu. 

 
Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas reglamentu skatīt: 
www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti 
 

 

 

16.& (60) 
Par nekustam ā īpašuma Upes iel ā 7, Ilūkst ē lietošanas m ērķa maiņu 

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Mainīt *** nekustamā īpašuma Upes ielā 7, Ilūkste, zemes vienības  kadastra apzīmējums 
4407 002 0148, lietošanas mērķi no 1001 - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu  apbūve 7048 m2 
kopplatībā, uz lietošanas mērķi: 

            - 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve – 1244 m2 platībā, 

            - 1001- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve – 5804 m2 platībā. 

2. Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā    īpašuma valsts kadastrā 
informācijas sistēmā. 

 

17.& (61) 
Par pašvald ības vald ījum ā esošo zemes gabalu iznom āšanu *** un *** Il ūkstes pils ētā 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
1. Iznomāt ***uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 70 m2 platībā no zemes vienības, kadastra 
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apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011.gada 1.martu. 

2. Iznomāt ***uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  100 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-001-0133, ar 2011.gada 1.martu. 

3. Noteikt iznomātajiem zemes gabaliem zemes izmantošanas mērķi 0502 – pagaidu atļautā 
zemes izmantošana sakņu dārziem. 

4. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ilūkstes novada domes 29.12.2009. saistošajiem 
noteikumiem Nr.28/2009 „Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā”. 

 

 

18.& (62) 
    Par zemes plat ības un robežu preciz ēšanu nekustamajam īpašumam Domes iel ā 52, 

Subat ē 

 
Izskatot VSIA „ Latvijas Valsts Mērnieks” 31.01.2011. vēstuli Nr15DA003.3/4. „Par zemes 

vienības  platības un robežu precizēšanu” un robežu plāna sagatavi, izvērtējot domes rīcībā 
esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sakarā ar VSIA „Latvijas 
Valsts Mērnieks” veiktajiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4415 002 0177, Domes 
ielā 52, Subatē, Ilūkstes nov. kadastrālās uzmērīšanas darbiem, ir nepieciešams precizēt  
zemes vienības platību un robežas.    

     Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

1. Precizēt nekustamā īpašuma Domes ielā 52, Subatē, Ilūkstes nov., zemes vienības 
kopplatību no 693 m2 līdz 806 m2 un robežas, saskaņā ar pievienoto zemes robežu shēmu, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 4415 002 0177. 
 

2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts  kadastra 
informācijas sistēmā. 

 

 

19.& (63) 
Par zemes  past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu *** Prodes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 5.0 ha kopplatībā, 
kadastra apzīmējums 4435 005 0040, nekustamajā īpašumā „Kārkliņi 1” Prodes pagastā.  

2. Lūgt  LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 

3. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas *** „Kārkliņi”, Prodes pag., Ilūkstes 
novads.   

 
 

20.& (64) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā zemnieku saimniec ībai „Z ālītes” Prodes pagast ā  
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Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav (pildot Latvijas Republikas 

likuma ''Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 11.panta 1.daļā 
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā 
nepiedalās viens deputāts), novada dome nolēma: 

1. Piešķirt zemnieku saimniecībai „Zālītes” nomā zemes vienību 22,3 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 4435 007 0072, un zemes vienību 4,00 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4435 
007 0111, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Uzdot Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājai S. Glūmānei viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar Z/S „Zālītes”.  

 
 
 

21.& (65) 
Par apsaimniekošanas ties ību pieš ķiršanu *** Bebrenes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

Piešķirt *** apsaimniekošanas tiesības uz mirušā ***, personas kods ***, nekustamo īpašumu 
Bebrenes pagastā, kadastra Nr.4444 002 0349, līdz mantinieku apstiprināšanai mantojuma 
tiesībās. 

 

22.& (66) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Bebrenes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,30 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4444 002 0195, un 
zemes gabalu 2,00 ha kopplatībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0145 
Bebrenes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***.  

 

 

23.& (67) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Bebrenes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,50 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4444 006 0089 un 2,00 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 006 0068 
uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***.  
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24.& (68) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu *** Bebrenes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Izbeigt *** pastāvīgās lietošanas tiesības ar 01.09.2010. uz zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumiem 4444 006 0034 - 1.5 ha un 4444 006 0035 – 0.9 ha (2,4 ha kopplatībā) 
nekustamajā īpašumā „Šalkones 1”, Bebrenes pagastā. 

2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 
 

 

25.& (69) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu *** Bebrenes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Izbeigt *** pastāvīgās lietošanas tiesības ar 01.09.2011. uz zemi 0,70 ha kopplatībā 
nekustamajā īpašumā „Tauriņi” Bebrenes pagastā, kadastra apzīmējums 4444 006 0047. 

2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 
 
 
 

26.& (70) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā  un nedz īvojamo telpu iznom āšanu 

*** „Bebrenes tehnikums”  Bebrenes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 8,3 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4444 002 0371 un 10.8 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0424 
nekustamajā īpašumā „Bebrenes tehnikums” Bebrenes pagastā, uz 10 gadiem, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, lai uzturētu liellopus un nodrošinātu skolas audzēkņus ar kvalitatīvām prakses 
vietām lauksaimniecībā un veterinārmedicīnā, nomas maksu nosakot, saskaņā ar Ministru 
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu” 18.1 
punktu .   

2. Piešķirt *** nomā nedzīvojamās telpas 785.5 m2 kopplatībā: ēku ar kadastra apzīmējumu 
4444 002 0424 018 – 289 m2 kopplatībā; no ēkas ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0424 017 
telpu grupu 002 -11.3 m2 kopplatībā; no telpu grupas 001 telpas Nr.1.-5., Nr.7.-15. 485.2 m2 
kopplatībā, nosakot telpu nomas maksu par 1 m2  0.07 Ls  un PVN  mēnesī. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas 
noslēgt zemes nomas un telpu līgumu ar *** ar nosacījumu, ka pašvaldība ir tiesīga vienpusīgi 
jebkurā laikā lauzt nomas līgumu, rakstiski par to brīdinot *** 1 (vienu) gadu iepriekš un, ja 
nepieciešams, pašvaldība atļauj novākt ražu.  
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27.& (71) 
Par nekustam ā īpašuma „Kalna kapi”, Eglaines pagast ā  

zemes ier īcības projekta apstiprin āšanu  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalna kapi”, Eglaines pag., Ilūkstes nov. zemes ierīcības 
projektu, saskaņā ar tā grafisko pielikumu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4456 006 
0017: 

- noteikt atdalāmajam zemes gabalam 10,8 ha kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 

- noteikt atdalāmajam zemes gabalam 50.0 ha  kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
- 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalna kapi”, Eglaines pag., Ilūkstes nov. zemes ierīcības 
projektu, saskaņā ar tā grafisko pielikumu, zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 4456 006 
0113: 

- noteikt atdalāmajam zemes gabalam 3.84 ha kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
- 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība; 

- noteikt atdalāmajam zemes gabalam 4.47 ha  kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
- 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 

 

 

28.& (72) 
Par adreses pieš ķiršanu *** ēkām Pilskalnes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** ēkām adresi „Vāverītes”, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov., LV-5447, zemes gabala 
kadastra apzīmējums 4480 008 0012. 

2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un Valsts adrešu reģistrā.  

 

29.& (73) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā  

  
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 5,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 002 0128 Pilskalnes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini L.Riekstiņu viena 
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 
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30.& (74) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 1,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 005 0350 un zemes gabalu 1,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 005 0343 Pilskalnes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini L.Riekstiņu viena 
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

 

 
 

31.& (75) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 1,2 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 005 0343, zemes gabalu 0,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 
005 0350 un zemes gabalu 1,2 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 005 
0353 Pilskalnes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini L.Riekstiņu viena 
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 
 

 

32.& (76) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 005 0345, zemes gabalu 1,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 
005 0353 un zemes gabalu 1,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 005 
0343 Pilskalnes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini L.Riekstiņu viena 
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

  

 
 

33.& (77) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā  

 Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
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1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 5,1 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 002 0129 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini L.Riekstiņu viena 
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 
 
 

34.& (78) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā  

  
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā  zemes gabalu 0,55 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 008 0273 uz  5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini L.Riekstiņu viena 
mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

 

 

35.& (79) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu  ***  Dvietes pagast ā 

  
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
1. Izbeigt *** pastāvīgās zemes lietošanas tiesības ar 01.09.2010. uz zemi 2,8 ha kopplatībā 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4454 008 0300 nekustamajā īpašumā „Irbītes” Dvietes 
pagastā, īpašuma kadastra Nr.4454 008 0231.  

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Irbītes”, Dvietes pagasts, kadastra Nr. 4454 008 0231, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4454 008 0300 2,8 ha kopplatībā, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un 
piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Irbītes 1”,  Dvietes pagasts. 

3. Uzdot *** līdz 31.08.2011. noslēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Dvietes pagasta 
pārvaldi. 

4. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni noslēgt zemes  
nomas līgumu ar ***. 

5. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 

 

36.& (80) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

  
Atklāti balsojot ar 15 balsīm, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes vienību 1,5 ha platībā Dvietes pagastā uz 3 gadiem, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kadastra apzīmējums 4454 008 0010. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 
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37.& (81) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

  
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā  zemes gabalu 5,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 008 0359 uz  5  gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

 
 

38.& (82) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 8,6 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 008 0359 un zemes vienību 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0343, uz 5  
gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 
 
 

39.& (83) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 5,8 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 010 0097, zemes gabalu 0,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 
008 0342, zemes gabalu 8.5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 008 
0359, zemes vienību 0,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0339, zemes vienību 1,0 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0220, zemes vienību 1,2 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 4454 008 0221, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

 

40.& (84) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā zemnieku saimniec ībai „Madaras” Dvietes pagast ā  

  
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt zemnieku saimniecībai „Madaras” nomā  zemes vienību 1,6 ha kopplatībā, kadastra 
apzīmējums 4454 010 0081, un zemes vienību 1,0 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4454 
004 0013, Dvietes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
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2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  Z/S ”Madaras”. 
 
 

41.& (85) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā  zemes vienību 0,5 ha kopplatībā Dvietes pagastā uz  5  gadiem, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kadastra apzīmējums 4454 008 0186. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

  

 

42.& (86) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,7 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 006 0076 Dvietes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

 

 

43.& (87) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

  
Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav (saskaņā ar likumu “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” lēmuma pieņemšanā un balsošanā 
nepiedalās viens deputāts), novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,9 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 006 0076 Dvietes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 

  

 

44.& (88) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
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1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,75 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 006 0076 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 

  

 

45.& (89) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

  
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 3,7 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 007 0112, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 
 
 

46.& (90) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

  
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 6.0 ha kopplatībā Dvietes pagastā no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4454 002 0011 uz 1 gadu, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 
 
 

47.& (91) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 5.8 ha kopplatībā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4454 002 0011 uz 1 gadu, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 

 
 

48.& (92) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

 Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
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1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4454 009 0132 
Dvietes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  *** par zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4454 009 0132. 

3. Atteikt piešķirt nomā *** zemes vienību Dvietes pagastā, kadastra apzīmējums 4454 002 
0011, jo piešķirta nomā *** un ***. 

 

 

49.& (93) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes vienību 0,55 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0249, uz 
5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

 
 

50.& (94) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā  

 
 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā  zemes gabalu 4,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 006 0154 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini I.Ploni viena mēneša 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 
 

 

51.& (95) 
Par  apsaimniekošanas ties ību pieš ķiršanu *** Dvietes pagast ā  

 
 
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** apsaimniekošanas tiesības uz mirušā ***, tiesiskajā valdījumā esošo zemas 
vienību 2.0 ha kopplatībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējums 4454 007 0145, 
nekustamajā īpašumā “Dāviņi”, Dvietes pagasts, līdz mantinieku apstiprināšanai mantojuma 
tiesībās. 
 

 

52.& (96) 
Par zemes vien ību piekrit ību valstij Il ūkstes pils ētā un Pilskalnes pagast ā  
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Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Atzīt zemes vienību 1.0825 ha kopplatībā Ilūkstes pilsētā kā valstij piekritīgu, kadastra 
apzīmējums 4407 006 0030, un piešķirt nosaukumu „Autoceļš V718”, Ilūkste. 

2. Atzīt zemes vienības daļu 1.0 ha kopplatībā Pilskalnes pagastā kā valstij piekritīgu no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 006 0163, pievienot nekustamajam īpašumam ar 
kadastra Nr.4480 006 0173 kā otro zemes vienību un piešķirt īpašumam nosaukumu „Autoceļš 
V718”, Pilskalnes pagasts. 

3. Noteikt augstāk minētām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1101- 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

 

53.& (97) 
Par piedal īšanos ES ELFLA Lauku att īst ības programmas 2007.-2013.gadam pas ākuma 

„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedz īvot ājiem”  projekt ā „Pilskalnes ielas brauktuves 
Ilūkst ē rekonstrukcija” un projekta īstenošanai nepieciešam ā līdzfinans ējuma apm ēra  

nodrošin āšana 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,  
atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

1. Piedalīties Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „ Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā „Pilskalnes ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija”. 
Projekta kopējās izmaksas Ls 59929,17. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu un 
priekšfinansējumu par kopējo summu Ls 59929,17, ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā 
kredītiestādē uz izdevīgākiem noteikumiem uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei. 

 

 

54.& (98) 

Par piedal īšanos Eiropas Savien ības lauksaimniec ības fonda lauku att īst ībai 
(ELFLA)  Lauku att īst ības programmas pas ākuma „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dz īves kvalit ātes uzlabošana’’ projektu konkurs ā projekt ā 
‘’Publisk ās lietošanas pirts b ūvniec ība Subat ē’’ 

 
     Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 

atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

Piedalīties Eiropas Savienības lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)  Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes uzlabošana’’ 
projektu konkursā projektā ‘’Publiskās lietošanas pirts būvniecība Subatē’’. 
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55.& (99) 
Par piemi ņas velšu pieš ķiršanu Il ūkstes novad ā dzīvojoš ām politiski repres ētām 

person ām 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un saskaņā ar   Ilūkstes novada domes 
28.01.2010. nolikuma ''Par Ilūkstes novada politiski represēto personu godināšanu'' 4.punktu, 
kurš paredz, ka ''Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā var tikt piešķirtas Ilūkstes novadā 
dzīvojošām politiski represētām personām piemiņas veltes'', atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   
1. Piešķirt Ilūkstes novadā dzīvojošām politiski represētām personām piemiņas veltes Ls 10,00 

apmērā katram. 

2. Finansējumu Ls 920 apmērā politiski represēto personu godināšanai piešķirt no 2011.gada 
budžeta neparedzētiem izdevumiem. 

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

 

 

56.& (100) 
Par ikgad ējā apmaks ātā atva ļinājuma pieš ķiršanu 

domes priekšs ēdētājam Stefanam R āznam 

 
Izskatot domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas 24.02.2011. iesniegumu par ikgadējā 
atvaļinājuma piešķiršanu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.pantu, Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 
saskaņā ar domes 27.01.2011.nolikumu Nr.1/2011 “Par Ilūkstes novada domes deputātu, 
pašvaldības iestāžu un vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmu”  atklāti balsojot ar 13 balsīm 
PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, (saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedalās 2 deputāti), novada dome 
nolēma: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 
2011. gada 1.marta  līdz 2011.gada 28.martam  un papildatvaļinājumu  divas kalendārās 
nedēļas no 2011.gada 28.marta  līdz 2011.gada 11. aprīlim par laika periodu no 2008.gada 
22.marta līdz 2009.gada 21.martam. 

2. Atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja pienākumus uzdot veikt domes priekšsēdētāja 
vietniekam Maiguram Krievānam. 

 

57.& (101) 
Par izmai ņām  ''Daugavpils un Il ūkstes novadu  partner ība ''Kaimi ņi''''  padomes sast āvā  

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot ar 13 
balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS – nav (saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” lēmuma pieņemšanā un balsošanā nepiedalās 2 deputāti), novada 
dome nolēma:   

1. Izdarīt izmaiņas “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi”” padomes sastāvā : 

1.1. atbrīvot no padomes locekles amata pienākumu pildīšanas uz pašas vēlēšanos Ilūkstes 
novada deputāti - Inesi Vuškāni; 

1.2. ievēlēt par padomes locekli Ilūkstes novada domes deputāti - Lenviju Rāznu. 
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58.& (102) 
Par  piedal īšanos Klimata p ārmaiņu finanšu instrumenta finans ēto projektu atkl ātā 

konkurs ā „Zema ener ģijas pat ēriņa ēkas” ar projektu  “Oglek ļa dioks īda emisiju 
samazin āšana, veicot Il ūkstes pirmskolas izgl ītības iest ādes Bebrenes ēkas “ 

Mazputni ņš” rekonstrukciju ” 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti 
balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:    

1. Piedalīties  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā “Zema 
enerģijas patēriņa ēkas“ ar projektu “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot Ilūkstes 
pirmskolas izglītības iestādes Bebrenes ēkas “Mazputniņš” rekonstrukciju“ ar līdzfinansējumu 
54 313,98 LVL bez PVN, tas ir 20 % no kopējās projekta  realizācijai nepieciešamās summas 
271 569,88 LVL bez PVN. 

2. Projekta “Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot Ilūkstes pirmskolas izglītības 
iestādes Bebrenes ēkas “Mazputniņš” rekonstrukciju” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 
projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu par kopējo summu 54 313,98 LVL bez PVN, 
ņemot aizdevumu Valsts kasē uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītājai 
Natālijai Formanickai. 

 

Sēde slēgta plkst.18.00 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                                              S.Rāzna 
 
Sēdes vadītāja 56. darba kārtības jautājumā                                                 M.Žigajeva 
 
Sēdes protokoliste                                                                                         I.Bogdanova 

 

Protokols parakstīts 2011.gada 3.februārī 


