
DOMES SĒDES 
PROTOKOLS

Šēderē
2009.gada 26.februārī                                                   Nr.3
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par  Ilūkstes  novada  pašvaldības  izglītības  iestāžu  bērnu  uzturēšanas  izdevumu  tāmju 
apstiprināšanu 2009.gadam.

2. Par maksas noteikšanu sadzīves atkritumu savākšanai Bebrenes pagastā.

3. Par Ilūkstes novada pašvaldības šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādu uzkrājumiem 
un zembilances kontu.

4. Par Ilūkstes novada pašvaldības zemes platību izslēgšanu no bilances.

5. Par  Ilūkstes  novada  pašvaldības  autoceļu  fonda  līdzekļu  sadales  plāna  2009.gadam 
apstiprināšanu.

6. Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu.

7. Par Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītājas iesnieguma izskatīšanu.

8. Par Bebrenes profesionālās vidusskolas pievienošanu Bebrenes vidusskolai.

9. Par  darba  grupas  izveidošanu  Bebrenes  vidusskolas  un  Bebrenes  profesionālās 
vidusskolas darbības koncepcijas izstrādāšanai.

10. Par  SIA  ''Šēderes  pakalpojumi''  piedalīšanos  ERAF  ūdenssaimniecības  infrastruktūras 
attīstības projektā ''Ūdenssaimniecības sakārtošana Pašulienes ciemā''.

11. Par  Ilūkstes  novada  pašvaldības  īpašumā  esošā  vieglā  pasažieru  mikroautobusa 
''MERCEDES BENZ Sprinter 208 D''  un Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošā 
vieglā pasažieru mikroautobusa ''MERCEDES BENZ 100 D''  atsavināšanu.

12. Par  saistošo  noteikumu  Nr.2/2009  ''Grozījumi  29.01.2009.  saistošajos  noteikumos 
Nr.1/2009 ''Par Ilūkstes novada domes 2009.gada budžetu'''' apstiprināšanu. 

13. Par  saistošo  noteikumu  Nr.3/2009  ”Grozījumi  31.01.2008.  saistošajos  noteikumos  Nr. 
2/2008 “Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem 
pabalstiem”” apstiprināšanu. 

14. Par  saistošo  noteikumu  Nr.4/2009  „Grozījumi  24.04.2008.  saistošajos  noteikumos 
Nr.8/2008  “Par  pabalstu  Ilūkstes  novada  sociāli  mazaizsargāto  personu  godināšanai 
jubilejās”” apstiprināšanu.

15. Par  saistošo  noteikumu  Nr.5/2009  „Grozījumi  24.04.2008.  saistošajos  noteikumos 
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Nr.7/2008  “Par  svētku  pabalstu  Ilūkstes  novada  politiski  represētajām  personām”” 
apstiprināšanu.

16. Par novada pensionāres uzturēšanās Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes 
iestādē „Miera nams” izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

17. Par darba grupas izveidošanu saistošo noteikumu izstrādāšanai ''Par tirdzniecības kārtību 
Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā''.

18. Par atļauju tirdzniecībai SIA “D Marko”. 

19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ilūkstē.

20. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ilūkstē.

21. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pilskalnes pagastā.

22. Par piedalīšanos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projektu  konkursā “Jauniešu aktīvās 
atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”.

23. Par zvejas tiesību nomu Dvietes ezerā Pilskalnes pagastā.

24. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Bebrenes pagastā.

25. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Bebrenes pagastā.

26. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Bebrenes pagastā.

27. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Bebrenes pagastā.

28. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Bebrenes pagastā.

29. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Bebrenes pagastā.

30. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Bebrenes pagastā.

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

32. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Bebrenes pagastā.

33. Par  aprēķinātās  samaksas  samazināšanu,  izpērkot  lietošanā  piešķirto  zemi  Bebrenes 
pagastā.

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

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

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

37. Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā, nosaukumu un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām.

38. Par  zemes  platības  un  robežu  precizēšanu  pašvaldības  zemes  īpašumam ''Pristaine'' 
Pilskalnes pagastā.

39. Par pašvaldības zemes gabala ''Svente, 18A'' Šēderes pagastā atsavināšanu.
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40. Par zemes robežu precizēšanu saimniecībā ''Celtnieks 12'' Šēderes pagastā.

41. Par adrešu precizēšanu dārzkopības biedrībā ''Svente'' Šēderes pagastā.

42. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Šēderes pagastā.

43. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Šēderes pagastā.

44. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Šēderes pagastā.

45. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Šēderes pagastā.

46. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.

47. Par  zemes  pastāvīgās  lietošanas  tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību 
piešķiršanu Šēderes pagastā.

48. Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

49. Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

50. Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

51. Par  pašvaldības  zemes  gabala  sadalīšanu,  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķu 
noteikšanu, adrešu un nosaukumu piešķiršanu atdalītajiem zemes gabaliem Alejas ielā 
Šēderes ciemā.

52. Par  adrešu  piešķiršanu  un  precizēšanu  pašvaldības  ēkām  Šēderes  ciemā    Šēderes 
pagastā.

53. Par  pašvaldības  dzīvojamo  māju  uzturēšanai  noteikto  platību  un  robežu  precizēšanu 
Skolas ielā Šēderes ciemā.

54. Par pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

55. Par  Ilūkstes  novada  bāriņtiesas  skaitlisko  sastāvu  un  bāriņtiesas  locekles  Ritas 
Purpļevičas pilnvaru nepagarināšanu.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 10 domes deputāti:

Stefans  Rāzna,  Rita  Butkeviča,  Jānis  Anspoks,  Jeļena Krjaukle,  Anita  Ločmele, 
Staņislavs  Mežnieks,  Lenvija  Rāzna,  Andrejs  Saušs,   Māris  Šaršūns  un  Līvija 
Tamane

Sēdē nepiedalās deputāts Maigurs Krievāns
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
        domes juriste Evita Ivdra – Jankovska
        sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča
         Bebrenes vidusskolas direktore Ērika Šaršūne
         Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Keivomeģe
         Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Zita Timšāne
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         SIA ''Šēderes pakalpojumi'' valdes loceklis Jurijs Altāns

Izbraukuma sēde  notiek Šēderes pagasta kultūras namā un tajā piedalās Šēderes pagasta 
iedzīvotāji.

1.& (39) 
Par  Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

bērnu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2009.gadam

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.250  “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie  norēķini  par  izglītības  iestāžu  vai  sociālās  aprūpes  iestāžu  sniegtajiem 
pakalpojumiem“ 20. un 21. punktiem,  atklāti balsojot  ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – 
nav, novada dome nolēma: 

1.  Apstiprināt Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestādēs izmaksas uz vienu audzēkni 
2009.gadā:
1.1. Ilūkstes 1. vidusskola – Ls 281.72;
1.2. Ilūkstes 2. vidusskola – Ls 379.89;
1.3. Bebrenes vidusskola – Ls 397.47.
2.  Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes (5 - 6.gadīgo apmācība) izmaksas uz 
vienu audzēkni 2009.gadā:
2.1. Pirmsskolas izglītības iestāde ''Zvaniņš'' – Ls 882.49;
2.2. Pirmsskolas izglītības iestāde ''Mazputniņš'' – Ls 1601.54.

3. Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas uz vienu audzēkni 2009.gadā:
3.1. Pirmsskolas izglītības iestāde ''Zvaniņš'' – Ls 887.94;
3.2. Pirmsskolas izglītības iestāde ''Mazputniņš'' – Ls 1611.41.
4. Ilūkstes novada neklātienes vispārējās izglītības iestādes izmaksas uz vienu audzēkni 
2009.gadā – Ls 154.23.

2.& (40) 
Par maksas noteikšanu sadzīves atkritumu savākšanai Bebrenes pagastā

1. Dome izskatīja Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja A.Sauša 16.02.2009. iesniegumu par 
maksas pakalpojumu noteikšanu sadzīves atkritumu savākšanai Bebrenes pagastā.

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:

2.1.Pamatojoties  uz  01.09.2005.  lēmumu  Nr.312  “Par  komunālo  pakalpojumu  maksas 
noteikšanu Bebrenes pagastā” tiek iekasēta maksa par sadzīves   atkritumu savākšanu 
fiziskai personai Ls 0.35 bez PVN.

2.2.Iesniegtajā pielikumā aprēķinātas gada vidējās izmaksas sadzīves  atkritumu savākšanai 
fiziskai personai, kas uz vienu iedzīvotāju vienā mēnesī sastāda Ls  0,58 bez PVN.

3.  Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  finanšu  komitejas  atzinumu,  pamatojoties  uz  Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nolēma:
3.1.Noteikt maksu par sadzīves atkritumu savākšanu Bebrenes pagastā Ls 0,58 bez PVN.
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4. Iegūtos finanšu līdzekļus   ieskaitīt Ilūkstes novada domes bankas kontā.

5. Lēmums stājas spēkā ar 2009. gada 1. martu.

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

7. Atzīt par spēku zaudējušu 01.09.2005. lēmuma Nr.312 “Par komunālo pakalpojumu maksas 
noteikšanu Bebrenes pagastā” 1.3. punktu.

3.& (41) 
Par Ilūkstes novada pašvaldības  šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādu 

uzkrājumiem un zembilances kontu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, Ministru kabineta 
noteikumu  Nr.749  „Noteikumi  par  valsts  budžeta  iestāžu  un  pašvaldību  gada  pārskatu 
sagatavošanas kārtību“ 58.5.punktu, Ilūkstes novada domes 28.02.2008. lēmumu Nr.81, atklāti 
balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas - nav,  novada dome nolēma:

1.Atzīt par šaubīgiem debitoru parādiem, kuri radušies  2007.gadā:

1.1.Norēķinos par telpu nomu Ls 40.00 (četrdesmit lati 00 santīmi), t.sk.:

       1.1.1. Daugavpils Tekvando akadēmija  Ls  40.00 (četrdesmit lati 00 santīmi).     

1.2. Norēķinos par  komunālajiem pakalpojumiem Ls 146.14  (viens simts četrdesmit seši 
lati 14 santīmi), t.sk.:

       1.2.1. komunālie pakalpojumi Pilskalnē Ls 2.78 (divi lati 78 santīmi);

    1.2.2.  komunālie  pakalpojumi  Bebrenē  Ls 143.36  (viens simts četrdesmit  trīs  lati  36 
santīmi),t.sk.:

                 1.2.2.1.  SIA Stādiņi  Ls 88.73 (astoņdesmit astoņi lati 73 santīmi);

                 1.2.2.2.  fiziskām personām Ls 54.63 (piecdesmit četri  lati 63 santīmi).           

 1.3. Norēķinos par zemes nomu  Ls 127.41 (viens simts divdesmit septiņi lati 41 santīms).

2. Pamatojoties uz augstāk minēto,  palielināt uzkrājumu kontu nedrošiem debitoriem par  Ls 
313.55 (trīs  simti  trīspadsmit  lati  55  santīmi)  un  iekļaut  Ilūkstes  novada  domes  finanšu 
pārskatā par 2008.gadu.

3. Samazināt  šaubīgo  debitoru  uzkrājumus  par 2008.gadā atgūtām parāda summām :

3.1. Norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem Ls 439.15 (četri simti trīsdesmit deviņi lati 
15 santīmi), t.sk.:

     3.1.1. komunālie pakalpojumi Pilskalnē- Ls 107.03 (viens simts septiņi lati 03 santīmi),  
               t.sk . 2003.gads - Ls 38.95, 2004.gads - Ls 50.00,  2006.gads-  Ls 18.08. 
     3.1.2. komunālie pakalpojumi Bebrenē -Ls 332.12 (trīs simti trīsdesmit divi lati 12 santīmi)

t.sk.  2001.gads - Ls 64.38,  2006.gads-  Ls 18.08, 2002.gads – Ls 6.08, 2003.gads 
– Ls 34.50, 2004.gads -Ls 15.89, 2005.gads -Ls 25.05,  2006.gads-Ls 186.22. 

4.  Uzdot finanšu nodaļai  līdz  2009.gada  31.maijam  brīdināt   debitoru  parādniekus,  parāda 
neapmaksas  gadījumā dokumenti  tiks iesniegti tiesā.

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

                                                          5                     26.02.2009      Ds   sēde Nr.3 



4.& (42) 
Par Ilūkstes novada pašvaldības zemes platību 

izslēgšanu no bilances

1. Dome izskatīja inventarizācijas komisijas iesniegto sarakstu par pašvaldības zemes platību 
izslēgšanu  no  bilances,  kurš  tika  sastādīts,  pamatojoties  uz  LR  VZD  Dienvidlatgales 
reģionālās nodaļas iesniegtajiem datiem par Ilūkstes novada pašvaldības zemes vienībām 
pēc stāvokļa uz 29.12.2008.

2.  Izvērtējot  domes  rīcībā  esošo  informāciju  un  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  dome 
konstatēja, ka zemes platības un līdz ar to arī vērtības samazinājušās šādu apstākļu dēļ:
2.1. zemes gabalu uzmērīšanas rezultātā, veicot zemes platību precizēšanu (LR likuma “Par 

zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.pants);
2.2. izvērtējot lauku apvidus zemju piekritību un piederību pašvaldībai, saskaņā ar LR likuma 

“Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.pantu;
2.3. sakarā ar pašvaldības lauku apvidus zemes nomas pirmtiesīgo personu pieteikšanos 

zemes  izpirkšanai,  saskaņā  ar  Valsts  un  pašvaldību  īpašuma  privatizācijas  un 
privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 23.pantu, vai arī bijušo zemes 
īpašnieku mantinieki ir atjaunojuši zemes īpašuma tiesības saskaņā ar LR likuma “Par 
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 16. pantu. 

3. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 
21.panta 27.punktu, atklāti balsojot  ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav,  novada 
dome nolēma:
3.1.  Izslēgt no pašvaldības  bilances līdz Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada finanšu 

pārskata sastādīšanai   ar  2008.gada 31.decembri   zemi 268,5196 ha kopplatībā  ar 
kopējo kadastrālo vērtību Ls 33632,00, t.sk.:

Ilūkste                       36,2496 ha, 9744,00 Ls, t.sk., zeme zem ēkām 0,8951 ha, 1774,00 Ls
                                                                                  zeme pārējā 35,3545 ha, 7970,00 Ls;
Pilskalnes pagasts        64,77 ha, 6077,00 Ls, t.sk., zeme zem ēkām 9,57 ha, 904,00 Ls
                                                                                  zeme zem ceļiem 0,5 ha, 20,00 Ls
                                                                                  zeme pārējā 54,7 ha, 5153,00 Ls;
Šederes pagasts         125,9 ha, 13940,00 Ls, t.sk., zeme zem ēkām 6,22 ha, 1150,00 Ls
                                                                                  zeme zem ceļiem 0,11 ha, 22,00 Ls
                                                                                  zeme pārējā 119,57 ha, 12768,00 Ls;
Bebrenes pagasts           41,6 ha, 3871,00 Ls, t.sk., zeme zem ceļiem 0,9 ha, 120,00 Ls
                                                                                  zeme pārējā 40,7 ha, 3751,00 Ls.

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

5.& (43) 
Par  Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāna 2009.gadam 

apstiprināšanu

Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi” finanšu vadības daļas 2009.gada 28.janvāra vēstuli Nr. 
1.3/288 “Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām”, un saskaņā ar 2008.gada 11.marta 
Ministru kabineta noteikumiem ”Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 
līdzekļu  izlietošanas  kārtība”,  kas  nosaka  pašvaldību  ceļu  un  ielu  finansēšanai  piešķirtās 
mērķdotācijas sadalīšanas principus, dome konstatē, ka Ilūkstes novada pašvaldības speciālajā 
budžetā ik mēnesi tiks ieskaitīta viena divpadsmitā daļa no gada plānotās summas Ls 11 464.
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Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  “Par 
pašvaldībām” 21.pantu un Latvijas Republikas likuma “Par autoceļiem” 12.panta 3.un 7.daļu, 
atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plānu 2009.gadam.

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektorei L.Dudarei.

Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāns 2009.gadam

Ilūkstes novada 
pašvaldības 
administratīvā 
teritorija

Atlikums 
uz 

01.01.2009.
(Ls)

Plānots 
saņemt 
2009.g.

(Ls)

Kopā
(Ls)

Plānots izlietot 2009.g.
Ceļu 

ikdienas 
uzturēša

na
(Ls)

Ceļu, ielu 
periodiska 
uzturēšana

(Ls)

Ilūkstes pilsētas

Pilskalnes pagasts

Šederes pagasts

Bebrenes pagasts

18362

9887

12388

10409

54214

23402

22475

23728

72576

33289

34863

34137

12000

7000

6000

5000

42214

16402

16475

18728

Rezerves fonds 7461 13750 21211 - -

Kopā: 58507 137569 196076 30000 93819

6.& (44) 
Par  Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu

Noklausoties  domes  izpilddirektores  Līgas  Dudares  ziņojumu  par  kandidatūras  izvēli 
Ilūkstes  novada  centrālās  bibliotēkas  direktora  amatam,  dome  konstatēja,  ka  saskaņā  ar 
29.01.2009.  domes  lēmumu  Nr.5  „Par  Ilūkstes  pilsētas  bibliotēkas,  Ilūkstes  pilsētas  bērnu 
bibliotēkas,  Bebrenes,  Pilskalnes  un  Šēderes  pagastu  bibliotēku  reorganizāciju  un  Ilūkstes 
novada centrālās bibliotēkas izveidošanu”, tika saņemtas Ilūkstes novada bibliotēku vadītāju un 
bibliotekāru ieteikuma vēstules, kur viennozīmīgi   tiek pausts viedoklis par Ināras Valpēteres 
atbilstību Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktora amatam. 

Apspriežot izvirzīto Ināras Valpēteres  kandidatūru Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas 
direktores amatam, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 
atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

 Iecelt  ar 2009.gada 2.martu Ināru Valpēteri par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas 
direktori. 
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7.& (45)  
Par Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītājas iesnieguma izskatīšanu

Noklausoties  Pilskalnes  pagasta  bibliotēkas  vadītājas  Zitas  Timšānes,   domes  finanšu 
nodaļas vadītājas Zigfrīdas Plepes  un domes kultūras un izglītības nodaļas vadītājas Ilonas 
Linardes  skaidrojumu  jautājumā  par  nepieciešamību  piešķirt   papildus  līdzekļus  Pilskalnes 
pagasta bibliotēkai, dome konstatēja, ka :

1) Pilskalnes pagasta  bibliotēkas vadītāja lūdz domi rast iespēju 2009. gadā iedalīt papildus 
līdzekļus Ls 160 apmērā skapja – kataloga iegādei, jo veicot pirms akreditācijas pārbaudi no 
ministrijas tika aizrādīts, ka skapis –katalogs  neatbilst  mūsdienu prasībām un, lai bibliotēku 
akreditētu ir jāiegādājas jauns skapis.

2)  arī citās novada bibliotēkās skapji – katalogi neatbilst mūsdienu prasībām, par ko domes 
deputāti  pārliecinājās pirms domes sēdes apmeklējot Pašulienes ciema  un Šēderes pagasta 
bibliotēkas.

3)  2009.gada  domes  budžetā  nav  ieplānoti  līdzekļi,  ko  papildus  varētu  novirzīt  skapju  - 
katalogu iegādei novada bibliotēkām.

Izvērtējot  domes  rīcībā  esošo  informāciju  un  ar  lietu  saistītos  apstākļus,  dome  balso  par 
priekšlikumu piešķirt  papildus līdzekļus Pilskalnes bibliotēkai.

  Atklāti  balsojot ar   2  balsīm par,  pret  – 6,  atturas – 2,  lūgums par  papildus līdzekļu 
piešķiršanu Pilskalnes pagasta bibliotēkai netiek atbalstīts.

8.& (46) 
Par  Bebrenes profesionālās vidusskolas pievienošanu Bebrenes vidusskolai

Iepazīstoties  ar  LR  Izglītības  un  Zinātnes  ministrijas  Profesionālās  izglītības  un  vispārējās 
izglītības  departamenta  11.02.2009.  informāciju  par  Bebrenes  profesionālās  vidusskolas 
pašreizējo  situāciju  izglītības  sistēmā  un  paredzamo  reorganizāciju  un  noklausoties  domes 
priekšsēdētāja S.Rāznas un  Bebrenes vidusskolas direktores Ērikas Šaršūnes viedokli dotajā 
jautājumā, kā arī izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome 
konstatēja:

1) Bebrenes profesionālajai vidusskolai nav reģionālā atbalsta ERAF līdzekļu saņemšanai 
laika periodā no 2004. līdz pat 2013. gadam, kā arī  nav piešķirtas valsts investīcijas, jo 
izglītības iestādi plānots reorganizēt, to pievienojot citai profesionālās izglītības iestādei;

2) Ilūkstes novadam nepārņemot Bebrenes profesionālo vidusskolu ir risks zaudēt novada 
teritorijā esošās ēkas un veicināt to izsaimniekošanu,  savukārt  pārņemot to,  ir  jāapzinās 
lielie budžeta izdevumi ēku uzturēšanai;

3)drīzākā laikā  ir nepieciešams izvērtēt Bebrenes profesionālās vidusskolas pievienošanas 
iespēju Bebrenes vidusskolai. 

Ņemot  vērā augstāk  minēto,  atklāti  balsojot  ar 10 balsīm par,  pret  – nav,  atturas –  nav, 
novada dome nolēma: 
Pieņemt  zināšanai informāciju  par  iespējamo  Bebrenes  profesionālās  vidusskolas 
reorganizāciju  un  Bebrenes  profesionālās  vidusskolas  pievienošanas   iespēju  Bebrenes 
vidusskolai un šajā sakarā izveidot darba grupu. 
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9.& (47) 
Par darba grupas izveidošanu Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās 

vidusskolas darbības koncepcijas izstrādāšanai 

Lai  izpildītu  26.02.2009.  domes  lēmumu  Nr.46  ''Par  Bebrenes  profesionālās  vidusskolas 
pievienošanu Bebrenes vidusskolai'', atklāti balsojot  ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – 
nav, novada dome nolēma: 

1. IZVEIDOT darba grupu Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās vidusskolas 
nākotnes darbības koncepcijas izstrādāšanai šādā sastāvā:
Līga Dudare (Domes izpilddirektore);
Ilona Linarde (Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja);
Evita Ivdra-Jankovska (Juridiskās nodaļas vadītāja);
Brigita Mežniece (domes grāmatvede);
Andris Saušs (Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājs);
Benita Štrausa (Bebrenes pagasta tūrisma un informācijas centra speciāliste); 
Ērika Šaršūne (Bebrenes vidusskolas direktore);
Aina Šaudiņa (Bebrenes vidusskolas direktores vietniece mācību darbā);
Aija Valpētere (Bebrenes vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā);
Lorija Kaminska (Bebrenes profesionālās vidusskolas direktore);
Judīte Buceniece (Bebrenes profesionālās vidusskolas direktores vietniece mācību darbā);
Liene Kačanovska (Bebrenes profesionālās vidusskolas pasniedzēja un vecāku pārstāve);
Alīna Rimeicāne (Bebrenes profesionālās vidusskolas audzēkņu vecāku pārstāve);
Ingūna Svarāne (Bebrenes vidusskolas skolēnu vecāku pārstāve).

10.& (48) 
Par SIA “Šēderes pakalpojumi” piedalīšanos ERAF ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstības projektā “Ūdenssaimniecības sakārtošana Pašulienes ciemā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 
10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

1. Akceptēt SIA "Global Partners” 2009. gadā sagatavoto tehniski ekonomisko pamatojumu 
SIA  “Šēderes  pakalpojumi”  ūdenssaimniecības  infrastruktūras  attīstības  projektam 
“Ūdenssaimniecības sakārtošana Pašulienes ciemā”. 

2.  Piešķirt līdzfinansējumu  SIA  “Šēderes  pakalpojumi”  projekta  “Ūdenssaimniecības 
sakārtošana Pašulienes ciemā” īstenošanai 12 000 LVL [divpadsmit tūkstošus latu]. 

3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz desmit gadiem ar 
atlikto maksājumu uz vienu gadu.

4.  Lai  nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā ''SIA “Šēderes pakalpojumi”  projekta 
“Ūdenssaimniecības  sakārtošana  Pašulienes  ciemā”  īstenošanu,  galvot  SIA  “Šēderes 
pakalpojumi” finansējumu  84 000 LVL [astoņdesmit četri tūkstoši latu] apmērā.

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektorei L.Dudarei.
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11.& (49) 
 Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošā vieglā pasažieru mikroautobusa 

„Mersedes Benz Sprinter 208 D” un Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošā 
 vieglā pasažieru mikroautobusa „Mersedes Benz 100 D” atsavināšanu

1.  Noklausoties  domes  priekšsēdētāja  Stefana  Rāznas  priekšlikumu  par  Ilūkstes  novada 
pašvaldības īpašumā esošā vieglā pasažieru mikroautobusa „Mersedes Benz Sprinter 208 D” un 
Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošā  vieglā pasažieru mikroautobusa „Mersedes Benz 
100 D” atsavināšanu un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:

1.1.Ilūkstes  novada  pašvaldības  īpašumā  esošais  vieglais  pasažieru  mikroautobuss 
„Mersedes  Benz  Sprinter  208  D”  iegādāts  no  SIA  „Auto-  Ekspo-  Impo”  2001.gada 
25.septembrī,  tā  izlaiduma  gads-  1997.,  reģistrācijas  Nr.EH2996,  šasijas 
nr.WDB9013711P725424,  krāsa-  zila,  sākotnēja  iegādes  vērtība  Ls  5 932.20  (pieci 
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi lati 20 santīmi) un atlikusī bilances vērtība Ls 394.45 
(trīs simti deviņdesmit četri lati 45 santīmi).

1.2.Pilskalnes  pagasta  pārvaldes  valdījumā  esošais  vieglais  pasažieru  mikroautobuss 
„Mersedes  Benz  100  D”  iegādāts  1998.gada  23.janvārī,  tā  izlaiduma  gads  –  1993., 
reģistrācijas Nr.  CN6644, šasijas Nr.VSA63133313142168, krāsa - sarkana, sākotnēja 
iegādes vērtība Ls 6 303.00 (seši tūkstoši trīs simti trīs lati 00 santīmi) un atlikusī bilances 
vērtība Ls 0.00 (nulle lati 00 santīmi). 

2. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 
21.pantu 1.daļas 19.punktu un “Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma” 6.panta 
2. un 3.daļu,  atklāti balsojot  ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav,  novada dome 
nolēma:
2.1. Pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

2.1.1.  Ilūkstes  novada  pašvaldības  īpašumā  esošo  vieglo  pasažieru  mikroautobusu 
„Mersedes Benz Sprinter 208 D”, izlaiduma gads -1997., reģistrācijas Nr.EH2996, 
šasijas nr.WDB9013711P725424, krāsa- zila, ar bilances vērtību Ls 5 932.20 (pieci 
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit divi lati 20 santīmi) un atlikuma vērtību Ls 394.45 
(trīs simti deviņdesmit četri lati 45 santīmi).

2.1.2.  Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošo vieglo pasažieru mikroautobusu 
„Mersedes Benz 100 D”, izlaiduma gads – 1993., reģistrācijas Nr. CN6644, šasijas 
Nr.VSA63133313142168, krāsa - sarkana, ar bilances vērtību Ls 6 303.00 (seši 
tūkstoši  trīs  simti  trīs  lati  00 santīmi)  un atlikuma vērtību Ls 0.00 (nulle  lati  00 
santīmi).

2.2. Izveidot izsoles komisiju 4 locekļu sastāvā.

3. Uzdot izsoles komisijai izstrādāt izsoles noteikumus un iesniegt apstiprināšanai domes sēdē.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektorei L. Dudarei.

Domes priekšsēdētājs ierosina izvirzīt  kandidatūras izsoles komisijas locekļiem . 

Par  izsoles  komisijas  locekļiem  tiek  ievēlēti:  Māris  Šaršūns,   Jānis  Anspoks,  Staņislavs 
Mežnieks un Andžela Gičevska - Studāne.

12.& (50) 
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2009 
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''Grozījumi Ilūkstes novada domes 29.01.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 ''Par 
Ilūkstes novada domes 2009.gada budžetu'''' apstiprināšanu

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret - nav, 
atturas - nav,  novada dome nolēma:

1.  Apstiprināt saistošos  noteikumus  Nr.  2/2009 „Grozījumi  Ilūkstes  novada  domes 
29.01.2009.  saistošajos  noteikumos  Nr.1/2009  „Par  Ilūkstes  novada  domes  2009.gada 
budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot lietu pārvaldes nodaļas vadītājai  Irēnai Bogdanovai  triju dienu laikā pēc grozījumu 
parakstīšanas  rakstveidā  un  elektroniskā  veidā  nosūtīt  saistošos  noteikumus  Reģionālās 
attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī nodrošināt to pieejamību domes un pagastu 
pārvalžu telpās.

Saistošos noteikumus skatīt:  www.ilukste.lv/saistošie   noteikumi Nr.2/2009.  

13.& (51) 
Par saistošo noteikumu Nr. 3/2009 

''Grozījumi 31.01.2008. Ilūkstes novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 2/2008 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un 

sociālajiem pabalstiem''''

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot ar  10 
balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.3/2009  ''Grozījumi  31.01.2008.  Ilūkstes  novada  domes 
saistošajos  noteikumos  Nr.2/2008  ''Par  Ilūkstes  novada  pašvaldības  sociālās  palīdzības 
pabalstiem un sociālajiem pabalstiem''''. 

Saistošos noteikumus skatīt:      www.ilukste.lv/saistošie   noteikumi Nr.3/2009.  
 

14.& (52) 
Par saistošo noteikumu Nr. 4/2009 

''Grozījumi 24.04.2008. saistošajos noteikumos Nr.8/2008 
''Par pabalstu Ilūkstes novada sociāli mazaizsargāto personu godināšanai jubilejās''''' 

apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot ar  10 
balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Apstiprināt  saistošos noteikumus  Nr. 4/2009  ''Grozījumi 24.04.2008. saistošajos noteikumos 
Nr.8/2008 ''Par pabalstu Ilūkstes novada sociāli mazaizsargāto personu godināšanai jubilejās'' ''.

Saistošos noteikumus skatīt:  www.ilukste.lv/saistošie   noteikumi Nr.4/2009.  
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15.& (53) 
Par saistošo noteikumu Nr. 5/2009 

''Grozījumi 24.04.2008. saistošajos noteikumos Nr.7/2008 
''Par svētku pabalstu Ilūkstes novada politiski represētajām personām'''' apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot ar  10 
balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

Apstiprināt saistošos  noteikumus  Nr.5/2009  ''Grozījumi  24.04.2008.  saistošajos 
noteikumos Nr.7/2008 „Par svētku pabalstu Ilūkstes novada politiski represētajām personām”'' .

Saistošos noteikumus skatīt:  www.ilukste.lv/saistošie   noteikumi Nr.5/2009.  

16.& (54) 
Par Ilūkstes novada iedzīvotājas 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  vienai  personai  no  Ilūkstes  novada,  kura  ievietota 
Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”.

Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  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 10 balsīm 
par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1.  Atzīt,  ka  personai  ir  nepieciešami  ilgstoši  sociālās  aprūpes  pakalpojumi  Subates  Romas 

katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”.

2. Uzturēšanās izdevumus Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera 
nams” segt no Ilūkstes novada sociālā dienesta budžeta, kods 10.9201.

3.  Noslēgt  trīspusēju  līgumu  starp  Ilūkstes  novada  domi,  Subates  Romas  katoļu  draudzes 
sociālās aprūpes iestādi „Miera nams” un aprūpējamo personu.

17.& (55)
Par darba grupas izveidošanu saistošo noteikumu izstrādāšanai 
“Par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā”

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta 3.punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm 
par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1.  Izstrādāt  saistošos  noteikumus  “Par  tirdzniecības  kārtību  Ilūkstes  novada  pašvaldības 
teritorijā”.

2. Izveidot darba grupu šādā sastāvā :

darba grupas vadītāja - attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Natālija Formanicka;

darba grupas locekļi:

attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Ineta Zībārte;
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finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe;

juridiskās nodaļas vadītāja Evita Ivdra – Jankovska.

3. Uzdot darba grupai līdz marta domes sēdei sagatavot saistošo noteikumu projektu  “Par 
tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā”.

18.& (56) 
Par  atļauju tirdzniecībai SIA “D Marko” 

Atklāti balsojot ar 5 balsīm par, pret – 1, atturas – 4, novada dome nolēma: 

Atļaut SIA “D Marko”  tirdzniecību ar gaļu un gaļas izstrādājumiem pēc adreses Pilskalnes 
iela 4-2, Ilūkste uz vienu gadu līdz 2010.gada 26.februārim.

19.& (57) 
    Par  atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ilūkstē

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ilūkstē,  ar kadastra 
Nr. 4407 501 0044, kas sastāv no  dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4407 001 0103 
001) un divām palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4407 001 0103 003, 005).

20.& (58) 
Par  atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ilūkstē 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ilūkstē,  ar kadastra 
Nr. 4407 004 0120, kas sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 4407 004 0120), 
dzīvojamās  mājas  (kadastra  apzīmējums  4407  004  0120  001)  un  četrām  palīgēkām 
(kadastra apzīmējumi 4407 004 0120 002, 003, 006, 007).

21.& (59) 
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu Pilskalnes pagastā 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pilskalnes pagastā 
ar kadastra Nr. 4480 008 0415, kas sastāv no  zemes gabala (kadastra apzīmējums 4480 
008 0415). 
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22.& (60) 
Par  piedalīšanos Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projektu  konkursā “Jauniešu 

aktīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu,  atklāti balsojot  ar 10 
balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

Piedalīties Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projektu konkursā “Jauniešu aktīvās atpūtas 
laukumu izveide vai pielāgošana pašvaldībās”.

23.& (61) 
Par zvejas tiesību nomu Dvietes ezerā Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Dvietes ezerā Ilūkstes novada 
Pilskalnes pagasta administratīvajās teritorijas robežās  līdz 2009.gada 31.decembrim ar 
vienu murdu,  nosakot  gada zvejas tiesību nomas maksu  Ls 7,00 (septiņi  lati)  par  vienu 
gabalu.  

2.  Noteikt,  ka zveju var uzsākt  pēc tam, kad nokārtota gada nomas maksa pašvaldībai  un 
saņemta zvejas licence reģionālajā vides pārvaldē.

3.  Noslēgt  rūpnieciskās  zvejas  tiesību  nomas  līgumu  divu  nedēļu  laikā  no  šī  lēmuma 
pieņemšanas dienas.

24.& (62) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz  pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  15.0 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 002 0443, un 5.0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4444 002 
0251,  saimniecībā  Bebrenes  pagastā,  iekļaujot  zemes  vienības  pašvaldībai  piekritīgās 
zemēs.

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4444 002 0443 
15.0 ha un 4444 002 0251 5.0 ha platībā, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 –  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  lauksaimniecība,  piešķirot 
atdalītajām zemes vienībām nosaukumu „Užuļi 1”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, 
Daugavpils rajons, LV-5439.

3.  Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības  uz  10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi   15.0  ha 
platībā  kadastra  apzīmējums  4444  002  0443 un  5.0  ha platībā  4444  002  0251, 
saimniecībā „ Užuļi 1”, Bebrenes pagastā.

4.  Uzdot divu  nedēļu  laikā  no šī  lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt  zemes nomas 
līgumu ar Bebrenes pagasta pārvaldi.
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25.& (63) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

 1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz  pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  0.28ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 002 0222, saimniecībā Bebrenes pagastā, iekļaujot zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz  lietošanā bijušo zemi  zemi 0.28ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4444 002 0222, saimniecībā Bebrenes pagastā.

 3.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Bebrenes pagasta pārvaldi.

26.& (64) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
 1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības  uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  3.3 ha platībā, 

kadastra apzīmējums 4444 004 0045, saimniecībā Bebrenes pagastā, iekļaujot zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

2.  Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi  zemi 3.3 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4444 004 0045, saimniecībā Bebrenes pagastā.

3.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt  zemes nomas 
līgumu ar Bebrenes pagasta pārvaldi. 

27.& (65) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

  1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz  pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  3.2 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 004 0049, saimniecībā Bebrenes pagastā, iekļaujot zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
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 2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 3.2 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 004 0049, saimniecībā Bebrenes pagastā.

 3.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Bebrenes pagasta pārvaldi.

28.& (66) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

  1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz  pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  0.7 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 004 0054, saimniecībā Bebrenes pagastā, iekļaujot zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2.  Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi 0.7 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4444 004 0054, saimniecībā  Bebrenes pagastā.

  3.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Bebrenes pagasta pārvaldi.  

29.& (67) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz  pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3.8 ha platībā, kadastra 
apzīmējums  4444  004  0061,  saimniecībā  Bebrenes  pagastā,  iekļaujot  zemes  vienību 
pašvaldībai piekritīgas zemēs.

2.  Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi  3.8 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 004 0061, saimniecībā  Bebrenes pagastā.

3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu 
ar Bebrenes pagasta pārvaldi.

30.& (68) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
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 1.  Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz  pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  3.9 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 006 0030 un 4.0 ha, kadastra apzīmējums 4444 006 0031, 
saimniecībā Bebrenes pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz  lietošanā bijušo zemi 3.9 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 006 0030,  un 4.0 ha, kadastra apzīmējums 4444 006 0031, 
saimniecībā Bebrenes pagastā.

 3.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Bebrenes pagasta pārvaldi.

31.& (69) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

  1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  4.0 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 007 0024, un  45.7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4444 
008  0125,  saimniecībā  Bebrenes  pagastā,  iekļaujot  zemes  vienības  pašvaldībai 
piekritīgās zemēs.

 2.  Atdalīt no nekustamā īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4444 007 
0024 – 4.0 ha  un 4444 008 0125 -  45.7 ha platībā, nosakot tām nekustamā īpašuma 
lietošanas  mērķi  0101  –  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir 
lauksaimniecība un piešķirot nosaukumu „Ziemeļnieki 1”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes 
novads, Daugavpils rajons. 

 3. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 4.0 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 007 0024, un  45.7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4444 
008 0125, saimniecībā „Ziemeļnieki 1” Bebrenes pagastā.

4.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Bebrenes pagasta pārvaldi.

32.& (70) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

 1.  Izbeigt   zemes lietošanas tiesības uz  pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  19.3 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4444 007 0026 un 2.7 ha, kadastra apzīmējums 4444 007 0027, 
saimniecībā Bebrenes pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

2.  Piešķirt zemes  nomas pirmtiesības  uz  10  gadiem  uz   lietošanā bijušo  zemi  19.3 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4444 007 0026,  un  2.7 ha, kadastra apzīmējums 4444 
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007 0027, saimniecībā Bebrenes pagastā.

 3.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Bebrenes pagasta pārvaldi. 

33.& (71) 
Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi   Bebrenes 

pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Samazināt  aprēķināto  samaksu,  izpērkot  lietošanā  piešķirto  zemi  13,98  ha  kopplatībā 

saimniecībā  Bebrenes pagastā, kadastra Nr. 4444 006 0050,  par 44%.

34.& (72) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 2,2 ha un 1,3 ha platībā 

saimniecībā  Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējumi 4480 005 0071 un 4480 006 0022, 
iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 2,2 ha un 1,3 ha 
platībā saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējumi 4480 005 0071 un 4480 006 
0022.

3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu 
ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

35.& (73) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
 1.  Izbeigt zemes  lietošanas  tiesības  uz  pastāvīgā  lietošanā  bijušo  zemi  1,2  ha platībā 

saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums  4480 008 0311,  iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2.  Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 1,2 ha platībā 
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 008 0311.
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 3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu 
ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

36.& (74) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
  1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,9 ha un 2,0 ha platībā 

saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējumi 4480 009 0043 un 4480 009 0044, 
iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2.  Atdalīt no  nekustamā  īpašuma  Pilskalnes  pagastā  zemes  vienības  ar  kadastra 
apzīmējumiem 4480 009 0043 – 3.9 ha  un 4480 009 0044 -  2.0 ha platībā, nosakot tām 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir  lauksaimniecība  un  piešķirot  nosaukumu  „Priedaine  1”,  Pilskalnes  pagasts,  Ilūkstes 
novads, Daugavpils rajons. 

 3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 3,9 ha un 2,0 ha 
platībā saimniecībā  „Priedaine-1” Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējumi 4480 009 0043 
un 4480 009 0044.

  4. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu 
ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.  

37.& (75) 
Par zemes gabalu atdalīšanu no nekustamā īpašuma  Pilskalnes pagastā, nosaukumu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu atdalītajām zemes vienībām

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
   1.  Atdalīt  no nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.  4480 005 0397,  Pilskalnes  pagastā, 

zemes  vienību  ar  kadastra  apzīmējumu  4480  005  0172  1,0  ha platībā,  nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi  0101  –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība un piešķirt nosaukumu „Zemgale 1”, Pilskalnes pagasts, 
Ilūkstes novads, Daugavpils rajons.

   2.  Atdalīt  no nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.  4480 005 0397,  Pilskalnes  pagastā, 
zemes  vienību  ar  kadastra  apzīmējumu  4480  005  0436  0,5  ha platībā,  nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi  0101  –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība un piešķirt nosaukumu „Zemgale 2”, Pilskalnes pagasts, 
Ilūkstes novads, Daugavpils rajons.

3.  Atdalīt  no nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.  4480 005 0397,  Pilskalnes pagastā, 
zemes  vienību  ar  kadastra  apzīmējumu  4480  005  0397   2,2  ha platībā,  nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi  0101  –  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība un  piešķirt nosaukumu „Zemgale 3”, Pilskalnes pagasts, 
Ilūkstes novads, Daugavpils rajons.

4.  Atdalīt  no nekustamā īpašuma ar  kadastra Nr.  4480 005 0397,  Pilskalnes pagastā, 
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zemes  vienību  ar  kadastra  apzīmējumu  4480  008  0366   1,3  ha platībā,  nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi  0101  –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir  lauksaimniecība  un  piešķirt nosaukumu  „Upes 2”,  Pilskalnes pagasts, 
Ilūkstes novads, Daugavpils rajons.  

38.& (76) 
Par zemes platības un robežu  precizēšanu pašvaldības zemes īpašumam „Pristaine” 

Pilskalnes pagastā

1.  Dome izskatīja  VSIA „Latvijas valsts  mērnieks”   23.02.2009.  vēstuli   Nr.330-03.3/72  par 
zemes platības un robežu precizēšanu Pilskalnes pagastā.

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka 
veicot kadastrālo uzmērīšanu Pilskalnes pagastā, pašvaldības zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4480 006 0188, tika konstatēta zemes vienības robežu un platības neatbilstība 
(Ilūkstes novada domes 25.09.2008. lēmums Nr.460): zemes vienības platība pēc lēmuma ir 
2,5ha, uzmērītā - 3,1ha. 

3.  Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  “Par  zemes 
lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – 
nav, novada dome nolēma:
3.1. Precizēt  pašvaldības zemes īpašumam „Pristaine” Pilskalnes pagastā zemes vienības 

platību no 2,1 ha līdz 3,1 ha un robežas saskaņā ar shēmu, kadastra apzīmējums 4480 
006 0188. 

3.2.  Precizēt blakus  esošās  zemes  vienības  robežas  saskaņā  ar  shēmu,  kadastra 
apzīmējums 4480 006 0143. 

4.  Lūgt  LR VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu veikt  izmaiņas nekustamā īpašuma valsts 
kadastra  informācijas sistēmā.

39.& (77) 
Par pašvaldības zemes gabala ''Svente, 18A'' Šēderes pagastā atsavināšanu

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Atsavināt pašvaldības zemes gabalu 484 m2 platībā, kadastra Nr.4490 009 0078, “Svente, 
18A”, Šēderes pagastā, pārdodot to par nosacīto cenu Ls 90.00. 

2. Noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma ''Svente, 18A'' Šēderes pagastā atsavināšanu.

3.  Atsavināšanas  summu ieskaitīt Ilūkstes novada  domes 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  pirkuma summas 
saņemšanas domes kontā sastādīt īpašuma un dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu.
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40.& (78) 
Par zemes robežu precizēšanu saimniecībā ''Celtnieks 12'' 

Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

Precizēt   saimniecības  „Celtnieks  12”, Šēderes  pagasts,  zemes  robežas   saskaņā  ar 
shēmu, kadastra apzīmējums 4490-008-0106.

41.& (79) 
Par adrešu precizēšanu dārzkopības biedrībā ''Svente'' 

Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Precizēt adreses dārzkopības biedrībā ''Svente'' Šēderes pagastā:

1.1. ''Svente, 23A'', Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons,      LV-
5447, kadastra apzīmējums 4490 009 0096;

1.2. ''Svente, 28'', Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5447, 
kadastra apzīmējums 4490 009 0088.

42.& (80) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

 1.  Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  2,6 ha   platībā, 
kadastra apzīmējums  4490-003-0141,  4,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-006-
0123  un  2,0  ha platībā,  kadastra  apzīmējums  4490-006-0184,  saimniecībā  Šēderes 
pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2.  Atdalīt  zemes  vienību  2,6  ha platībā,  kadastra  apzīmējums 4490-003-0141,  4,7  ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4490-006-0123 un zemes vienību 2,0 ha platībā, kadastra 
apzīmējums  4490-006-0184  no  nekustamā  īpašuma  Šēderes  pagastā,  piešķirt  tām 
nosaukumu „Aldari 1” Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV 5474, 
nosakot  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  –  0101  –  zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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 3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu plānu 
uz lietošanā bijušo zemi  2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-003-0141,  4,7 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4490-006-0123 un  2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 
4490-006-0184, saimniecībā „Aldari 1”  Šēderes pagastā.

 4.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

 

43.& (81) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  2,9 ha   platībā, 
kadastra apzīmējums  4490-003-0150 un  6,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-
006-0186,  saimniecībā 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 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-003-0150 un 
6,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-006-0186 saimniecībā Šēderes pagastā.

  3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

44.& (82) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

  1.  Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  6,4 ha   platībā, 
kadastra apzīmējums  4490-002-0249,  saimniecībā Šēderes pagastā, iekļaujot zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

   2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz  10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu 
plānu uz  lietošanā bijušo zemi  6,4  ha platībā,  kadastra  apzīmējums 4490-002-0249, 
saimniecībā Šēderes pagastā.

  3. Uzdot   divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

45.& (83) 
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Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 
piešķiršanu Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  13,0 ha   platībā, 
kadastra apzīmējums  4490-002-0252  saimniecībā Šēderes pagastā,  iekļaujot zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz  10 gadiem un atļaut izgatavot  zemes robežu 
plānu uz viņa lietošanā bijušo zemi 13,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-002-0252 
saimniecībā Šēderes pagastā.

  3.  Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi. 

46.& (84) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  5,4 ha  platībā, 

kadastra apzīmējums 4490-006-0163, saimniecībā Šēderes pagastā,  iekļaujot zemes 
vienību reformas pabeigšanai paredzētajās zemēs.

  2.  Atdalīt  zemes  vienību  5,4  ha platībā,  kadastra  apzīmējums  4490-006-0163,  no 
nekustamā īpašuma Šēderes pagastā,  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
0101  –  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  lauksaimniecība  un  piešķirt 
nosaukumu ''Stārķi 1'', Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons. 

47.& (85) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
   1.  Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  1,5 ha   platībā, 

kadastra apzīmējums  4490 005 0117, un  1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490 
005  0118,  saimniecībā  Šēderes  pagastā,  iekļaujot zemes  vienību  ar  kadastra 
apzīmējumu  4490  005  0117  pašvaldībai  piekritīgās  zemēs  un  zemes  vienību  ar 
kadastra  apzīmējumu  4490  005  0118 zemes  reformas  pabeigšanai  paredzētajās 
zemēs.

 2. Atdalīt   zemes  vienību  1,5  ha platībā  ar  kadastra  apzīmējumu  4490  005  0118  no 
nekustamā īpašuma Šēderes pagastā,  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
0101 –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un  piešķirt 
nosaukumu ''Raupi 1'', Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons.

  3. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz  10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu 
plānu uz lietošanā bijušo zemi  1,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490 005 0117, 
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saimniecībā Šēderes pagastā.

  4. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

48.& (86) 
Par zemes piešķiršanu nomā  Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:  

Piešķirt zemi nomā 0.80 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 002 
0156 uz  5  gadiem,  nosakot  zemes  lietošanas  mērķi 0101 –   zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

49.& (87)
Par zemes gabala piekritību un tā iznomāšanu Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:  
  1. Noteikt, ka zemes gabals 0,4 ha platībā piekrīt pašvaldībai, kadastra apzīmējums 4490 – 

004 – 0061.

 2. Piešķirt zemi nomā 0,4 ha platībā uz 10 gadiem, noteikt zemes lietošanas mērķi 1003 – 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve, kadastra apzīmējumu 4490-004-0061.

50.& (88) 
Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:  

Piešķirt zemi nomā 2.00 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490 005 
0017  uz  5  gadiem,  nosakot  zemes  lietošanas  mērķi 0101 –   zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

51.& (89) 
Par pašvaldības zemes gabala sadalīšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu, adrešu un nosaukumu piešķiršanu atdalītajiem zemes gabaliem Alejas ielā 
Šēderes ciemā 

1. Izvērtējot pašvaldības zemju piekritību un domes rīcībā esošo informāciju dome konstatēja, 
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ka:
1.1. uz zemes vienības 5,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4490 002 0316 Šēderes ciemā 

atrodas pašvaldības  tiesiskajā  valdījumā esošās mehāniskās  darbnīcas,  artēziskā  aka, 
kanalizācijas sūkņu stacija,  pirts ar saimniecības ēkām un garāža;

1.2.  lai  veiktu minēto būvju  reģistrāciju  zemesgrāmatā,  ir  lietderīgi  noteikt   zemes gabalu 
robežas un platības zem atsevišķām ēku grupām, piešķirt tiem zemes lietošanas mērķus 
un adreses.

2.  Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par  zemes 
lietošanu  un zemes ierīcību”  9.pantu  un  Ministru  kabineta  20.06.2006.  noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 1. un 2.pielikumu, 27.08.2002. noteikumu Nr.384 
„Adresācijas noteikumi” 9.,12., 23., 24.punktiem,  atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – 
nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
2.1.  Atdalīt  no  pašvaldības  zemes  vienības  Alejas  ielā  Šēderes  ciemā  ar  kadastra 

apzīmējumu 4490 002 0316:
2.1.1. zemes gabalu ar pašvaldības pirts ēku -  0.4 ha platībā, nosakot tam nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi 0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve,  
piešķirot nosaukumu un adresi: Alejas iela 5, Šēderes ciems, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5474;

2.1.2.  zemes gabalu ar pašvaldības kanalizācijas sūkņu staciju -  2.7 ha platībā, nosakot 
tam  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  1201  –   ar  maģistrālajām 
elektropārvades  un  sakaru  līnijām  un  maģistrālajiem  naftas,  naftas  produktu,  
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, piešķirot nosaukumu un adresi : Alejas 
iela 7, Šēderes ciems, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, 
LV-5474;

2.1.3. zemes gabalu ar  pašvaldības garāžu -  0.4 ha platībā, nosakot  tam nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi 0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, 
piešķirot nosaukumu un adresi: Alejas iela 9, Šēderes ciems, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5474.

2.2. Atlikušajam  zemes gabalam ar pašvaldības noliktavas ēkām –  1.6 ha platībā, noteikt 
nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  1003  –  lauksaimnieciska  rakstura  uzņēmumu 
apbūve, piešķirt nosaukumu un adresi: Darbnīcas 7, Šēderes ciems, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5474.

3.  Lūgt  LR VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu veikt  izmaiņas nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā.

52.& (90) 
Par adrešu piešķiršanu un precizēšanu pašvaldības ēkām  

Šēderes ciemā Šēderes pagastā

1. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja, ka 
pašvaldības ēkām un būvēm Šēderes ciemā datu bāzē nav adreses.Lai  minētās ēkas un 
būves iereģistrētu Zemesgrāmatā, tām ir jāpiešķir adrese.

2.  Ņemot  vērā  iepriekšminēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  Ministru  kabineta 
27.08.2002. noteikumu Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 9., 12., 23. un 24.punktiem,  atklāti 
balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
2.1. Piešķirt  adreses Ilūkstes novada domes tiesiskajā valdījumā esošajām ēkām Šēderes 

pagastā:
2.1.1. Alejas iela 7a, Šēderes ciems, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils 
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rajons, LV-5474, (attīrīšanas iekārtas), kadastra apzīmējums 4490-002-0174;
2.1.2.  Upes iela 2a, Šēderes ciems, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils 

rajons, LV-5474,   (ūdens sagatavošanas stacija),  kadastra apzīmējums 4490-
002-0247;

2.1.3.  Darbnīcas 8, Šēderes ciems, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils 
rajons, LV-5474,  (degvielas uzpildes stacija),  kadastra apzīmējums 4490-002-
0302.

2.2. Precizēt pašvaldības 3-dzīvokļu dzīvojamai mājai „Cīruļi” adresi: Skolas iela 11a, 
Šēderes ciems,  Šēderes pagasts,  Ilūkstes novads,  Daugavpils  rajons,  LV-5474, 
kadastra apzīmējums 4490-002-0105.

3.  Lūgt VZD  Dienvidlatgales  reģionālajai  nodaļai  veikt  izmaiņas  nekustamā  īpašuma  valsts 
kadastra informācijas sistēmā.

53.& (91) 
Par pašvaldības dzīvojamo māju uzturēšanai noteikto platību un robežu precizēšanu 

Skolas ielā  Šēderes ciemā 

Lai  nodrošinātu  Šēderes  pagasta  Šēderes  ciema  pašvaldības  dzīvojamo  māju  reģistrāciju 
zemesgrāmatā,  tika veikta dzīvojamo māju uzturēšanai  noteikto zemes gabalu kadastrālā 
uzmērīšana, kā rezultātā tika konstatēts , ka  dzīvojamo māju uzturēšanai iepriekš noteiktās 
zemes platības un robežas atšķiras no reāli dabā esošām, kadastra apzīmējumi 4490 002 
0105, 4490 002 0245. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus ,pamatojoties uz Latvijas 
Republikas likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu,  atklāti balsojot ar 10 
balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
3.1. Precizēt   pašvaldības  dzīvojamo  māju  uzturēšanai  un  reģistrēšanai  Zemesgrāmatā 

nepieciešamo zemes gabalu platības:

- Skolas ielā 3,  no  1500 m2 līdz  4546 m2, kadastra apzīmējums 4490 002 0105;

- Skolas ielā 5,  no  2300 m2 līdz  4965 m2, kadastra apzīmējums 4490 002 0105;

- Skolas ielā 7,  no  2700 m2 līdz  3599 m2, kadastra apzīmējums 4490 002 0105;

- Skolas ielā 9,  no  1600 m2 līdz    978 m2,   kadastra apzīmējums  4490 002 0105;

- Skolas ielā 11, no  2200 m2 līdz  5116 m2, kadastra apzīmējums 4490 002 0105;

- Skolas iela 11a („Cīruļi”),  no 1000 m2 līdz   779 m2, kadastra apzīmējums 4490 002 
0105,

- Skolas ielā 13, no  2500 m2 līdz  2793 m2, kadastra apzīmējums 4490 002 0245,

 un robežas Šēderes ciemā, saskaņā ar zemes robežu shēmu.

4. Lūgt LR VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu izdarīt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā.

54.& (92) 
Par pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala iznomāšanu 

 Ilūkstes pilsētā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
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1.Iznomāt  uz 1 gadu zemes gabalu  877 m2  platībā, kadastra apzīmējums 4407-005-0229, ar 
2009.gada 1.martu.

2.Noteikt iznomātajam zemes gabalam zemes  izmantošanas mērķi 0502 –  pagaidu atļautā 
zemes izmantošana sakņu dārziem.

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.

55.& (93) 
Par Ilūkstes novada bāriņtiesas skaitlisko sastāvu un bāriņtiesas locekles  

 pilnvaru nepagarināšanu

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus ,pamatojoties uz 
Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 9.panta 1.daļu un 12.panta 2.daļu un Ministru kabineta 
19.12.2006. noteikumu Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”, 5.punktu, atklāti balsojot  ar 
10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

1. Noteikt  ar  2009.gada 27.februāri  Ilūkstes  novada  bāriņtiesu   šādā sastāvā:  bāriņtiesas 
priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un divi bāriņtiesas locekļi.

2.  Grozīt 2007.gada 31.maija Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikuma Nr.4/2007  2.3. punktu un 
izteikt to šādā redakcijā:

 „2.3. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 
un  divi bāriņtiesas locekļi”.

3. Nepagarināt bāriņtiesas locekles Ritas Purpļevičas pilnvaras.

Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs                         S.Rāzna

Sēdes protokoliste                         I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2009.gada 3.martā
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