LATVIJAS REPUBLIKA

ILŪKSTES NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000078782, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447
Tālr. 65447850, fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv

DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Pilskalnē
2009.gada 30.aprīlī
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 13.00

Nr.7

DARBA KĀRTĪBA

1. Par SIA ''Šēderes pakalpojumi'' piedalīšanos ERAF ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektā ''Ūdenssaimniecības sakārtošana Pašulienes ciemā''.
2. Par SIA ''Šēderes pakalpojumi'' pamatkapitāla palielināšanu un statūtu apstiprināšanu
jaunā redakcijā.

3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras centram.
4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Pilskalnes pagasta pārvaldei.
5. Par saistošo noteikumu Nr.7/2009 ''Grozījumi 29.01.2009. saistošajos noteikumos
Nr.1/2009 ''Par Ilūkstes novada domes 2009.gada budžetu'''' apstiprināšanu.
6. Par Ārijas Grubertes izvirzīšanu 2009.gada ''Daugavas Savienības'' balvas piešķiršanai.
7. Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas noteikumu
Nr.2/2009 apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu 8/2009 „Kārtība, kādā tiek izīrētas Ilūkstes novada pašvaldības
pagaidu dzīvojamās telpas'' apstiprināšanu.
9. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa piešķiršanu pašvaldības īpašumā esošajiem
dzīvokļiem Ilūkstē, Jēkabpils ielā 1 un Šēderes pagasta Pašulienē 4 -35.
10. Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektā 2010.gadam ''Ilūkstes novada ceļu
infrastruktūras izbūve''.
11. Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektā 2010.gadam ''Ilūkstes novada sporta un
atpūtas centra būvniecība''.

12. Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektā 2010.gadam ''Ilūkstes novada
pirmsskolas izglītības iestādes ''Zvaniņš'' rotaļu laukuma ierīkošana''.
13. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pilskalnes pagastā.
14. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4407 005
0060, Ilūkstē.
15. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4407 005
0214, Ilūkstē.
16. Par SIA ''Lattelecom'' taksofonu noņemšanas saskaņošanu.
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17. Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
18. Par pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
19. Par vienošanās pie 09.02.2007. zemes nomas līguma noslēgšanu.
20. Par adreses piešķiršanu apbūves gabalam Mazā Smilšu ielā Ilūkstes pilsētā.
21. Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 8A zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ilūkstes
pilsētā.
22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Bebrenes pagastā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam
īpašumam.
23. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi Bebrenes
pagastā.
24. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Bebrenes pagastā.
25. Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā.
26. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi Pilskalnes
pagastā.
27. -28. Par zemes piešķiršanu nomā Pilskalnes pagastā.
29. - 44. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu Pilskalnes pagastā.
45. Par Vienošanās pie 03.10.2005. zemes nomas līguma noslēgšanu ar biedrību ''MOTO
ILŪKSTE''.
46. - 48. Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.
49. Par ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā nepieciešamā
zemesgabala robežu un platības noteikšanu Šēderes pagastā.
50. Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldības zemes vienības, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam zemes gabalam Šēderes
pagastā.
51. - 55. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu Šēderes pagastā.
56. Par zemes vienības platības precizēšanu saimniecībā Pilskalnes pagastā.
57. Par uzturēšanās Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē ''Miera nams''
izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta
58. Par atbalstu projektam ''Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana''.

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, Maigurs Krievāns,
Staņislavs Mežnieks, Lenvija Rāzna, Andrejs Saušs, Māris Šaršūns un Līvija
Tamane
Sēdē nepiedalās deputāte Anita Ločmele
Bez tam domes sēdē piedalās:
izpilddirektore Līga Dudare
finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
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nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Ilona Linarde
domes juriste Evita Ivdra – Jankovska
sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Keivomeģe
Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Zita Timšāne
Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore Skaidrīte Azarstarpe
Atklātā domes sēde notiek Pilskalnes pagastā atpūtas bāzē ''Dubezers'' un uz sēdi kā klausītāji
ir ieradušies Pilskalnes pagasta iedzīvotāji.

1.& (151)
Par SIA „Šēderes pakalpojumi” piedalīšanos ERAF ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstības projektā „Ūdenssaimniecības sakārtošana Pašulienes ciemā”
(ziņo: L.Tvintiķe)
Izskatot SIA „Šēderes pakalpojumi” valdes locekļa J.Altāna 21.04.2009. vēstuli par piedalīšanos
ūdenssaimniecības attīstības projektā un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 27.pantu, atklāti balsojot ar 10
balsīm par, pret - nav, atturas- nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt SIA „Global Partners” izstrādāto un 2009.gadā iesniegto tehniski ekonomisko
pamatojumu SIA „Šēderes pakalpojumi” ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības
projektam „Ūdenssaimniecības sakārtošana Pašulienes ciemā” par kopējo summu Ls 287
607,32.
2. Apstiprināt investīciju projekta pasākumus (komponents):
Pasākumu mērķis

Veicamie uzdevumi

Raksturojums

notekūdeņu attīrīšanas
kvalitātes uzlabošana

K1: Jauna NAI celtniecība

1 komplekts

kanalizācijas noplūžu
samazināšana

K2: Jaunas sūkņu stacijas
izbūve

1 komplekts

kanalizācijas noplūžu
samazināšana

K3: Kanalizācijas trašu
rekonstrukcija

1100 m

nepārtrauktas ūdens piegādes
nodrošināšana un ūdens
efektīva izmantošana

U1: Ūdens trašu rekonstrukcija

500 m

nepārtrauktas ūdens piegādes
nodrošināšana un ūdens
efektīva izmantošana

U2: Jaunu ūdens trašu izbūve

180 m

3. Galvot SIA „Šēderes pakalpojumi” finansējumu Ls 50 000 (piecdesmit tūkstoši) apmērā, lai
nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā „Šēderes pakalpojumi” projekta
„Ūdenssaimniecības sakārtošana Pašulienes ciemā” īstenošanu.
4. Nodrošināt Ilūkstes novada domes ieguldījuma daļu Ls 11 884,60 apmērā.
5. Atzīt par spēku zaudējušu 26.02.2009. lēmumu Nr.48 (prot. 3.,10.&).
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektorei L.Dudarei.
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2.& (152)
Par SIA “ŠĒDERES PAKALPOJUMI” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu
apstiprināšanu jaunā redakcijā

(ziņo: L.Tvintiķe)
Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, 77.panta 2. daļu, likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla
daļām un kapitālsabiedrībām” 31.pantu, 42.pantu, 43.panta 1.daļas 1.punktu, 48.panta 1.daļas
7., 9. punktiem, Komerclikuma 153.pantu, 196.pantu, 198.pantu, un 2009. gada 24.aprīļa
Ilūkstes novada domes aktu par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par,
pret - nav, atturas - nav, novada dome nolēma:
1. Palielināt SIA “ŠĒDERES PAKALPOJUMI” (vienotais reģistrācijas Nr.51503009381,
juridiskā adrese Skolas ielā 11-7, Šēderē, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons) pamatkapitālu,
izdarot mantisku ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā Ls 5 450 (pieci tūkstoši četri simti
piecdesmit lati) kā mantisku ieguldījumu, palielinot kapitāla daļu skaitu.
2. Apstiprināt SIA “ŠĒDERES PAKALPOJUMI” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus
(1.Pielikums).
3. Apstiprināt SIA “ŠĒDERES PAKALPOJUMI” statūtus jaunā redakcijā (2.Pielikums), izdarot
sekojošus grozījumus 13.03.2007. Statūtu 6. un 7.punktā:
“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 195 263 (simts deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti
sešdesmit trīs lati).
7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 195 263 (simts deviņdesmit pieci tūkstoši divi simti
sešdesmit trīs ) daļās, daļas nominālvērtība ir Ls 1 (viens lats).”
4. Izveidot pieņemšanas -nodošanas komisiju sekojošā sastāvā:
4.1. domes izpilddirektore L.Dudare
4.2. SIA “Šēderes pakalpojumi” grāmatvede – L.Krievāne
4.3. domes grāmatvede – N.Krimele
5. Uzdot Pieņemšanas - nodošanas komisijai 3 (trīs) darba dienu laikā no šā lēmuma
pieņemšanas brīža parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu par mantiskā ieguldījuma
veikšanu.
6. Uzdot Finanšu nodaļai līdz 2009 gada 10.maijam noņemt no uzskaites pamatlīdzekļus
esošos Ilūkstes novada bilancē pēc pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.
7. Uzdot SIA “ŠĒDERES PAKALPOJUMI” valdes loceklim Jurijam Altānam Latvijas Republikas
likumos noteiktajos termiņos veikt visas darbības, kas saistītas ar Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra informēšanu par SIA „ŠĒDERES PAKALPOJUMI” pamatkapitāla
izmaiņām un statūtu grozījumiem.
8. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ilūkstes novada domes izpilddirektorei L.Dudarei.
Pielikumā: 1. SIA “ŠĒDERES PAKALPOJUMI” pamatkapitāla palielināšanas noteikumi ar
pielikumu uz 2 lapām.
2. SIA “ŠĒDERES PAKALPOJUMI” statūti jaunā redakcijā uz 3 lapām.
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3.& (153)
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras centram

(ziņo: L.Tvintiķe)
Izskatot Ilūkstes novada kultūras centra Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu
organizatores Skaidrītes Azarstarpes iesniegumu, kā arī noklausoties domes finanšu nodaļas
vadītājas vietnieces Ludmilas Tvintiķes ziņojumu jautājumā par papildus līdzekļu piešķiršanas
nepieciešamību Pilskalnes pasākumu organizēšanai projekta “Melnā kalna svētki” ietvaros,
dome konstatēja, ka:
1) Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore lūdz rast iespēju iedalīt vēl papildus
līdzekļus Ls 160 apmērā transporta izdevumiem, jo sakarā ar to, ka projekts „Melnā kalna
svētki” ir starptautisks un tajā piedalīsies tautas mākslas kolektīvi no Lietuvas un Igaunijas,
līdz ar to Pilskalnes pagasta vidējo ļaužu deju kolektīvam jādodas uz deju festivālu Lietuvā;
2)

pasākumam „Melnā kalna svētki” 2009.gada domes budžetā ir ieplānoti līdzekļi Ls 400
apmērā un papildus no Daugavpils rajona padomes Tautas izglītības un kultūras centra,
atbalstītajam projektam saņemts finansējums Ls 500 apmērā;

3) Finanšu komiteja atzina, ka lai piedalītos tautas deju festivālā Lietuvā, Ilūkstes novada
kultūras centram ir iespēja atrast līdzekļus transporta izdevumiem no jau piešķirtajiem
līdzekļiem.
Ņemot vērā augstāk minēto un finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret nav, atturas- nav, novada dome nolēma:
Atteikt Ilūkstes novada kultūras centram papildus līdzekļu piešķiršanu un, ņemot vērā
finanšu komitejas atzinumu, ieteikt novada kultūras centram rast līdzekļus transporta izdevumu
segšanai no jau piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

4.& (154)
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Pilskalnes pagasta pārvaldei

(ziņo: L.Tvintiķe)
Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas Ē. Keivomeģes iesniegumu par papildus
līdzekļu piešķiršanu automašīnas Renault Megane EM 4837 remontam, kurš nebija plānots šī
gada budžetā, ņemot vērā finanšu komitejas ierosinājumu dotajā jautājumā un pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret
- nav, atturas- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt papildus finansējumu Ls 300,00 (trīs simti lati 00 santīmi) apmērā no Ilūkstes
novada domes budžeta Pilskalnes pagasta pārvaldei, automašīnas remonta apmaksai.
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2009 “Par Ilūkstes novada domes 2009. gada budžetu“.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.
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5.& (155)
Par saistošo noteikumu Nr. 7/2009
''Grozījumi Ilūkstes novada domes 29.01.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
''Par Ilūkstes novada domes 2009.gada budžetu'''' apstiprināšanu

(ziņo: L.Tvintiķe)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punktu, 46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”,kā arī ņemot vērā finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7/2009 „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.7/2009.

6.& (156)
Par Ārijas Grubertes izvirzīšanu ''Daugavas Savienības'' balvai

(ziņo: I.Linarde)
Izskatot biedrības „Daugavas Savienība” 14.04.2009. priekšlikumu Nr. 1-7/6 par pretendentu
izvirzīšanu “Daugavas Savienības” balvas piešķiršanai par Daugavas ielejai raksturīgo
kultūras vērtību, kultūras mantojuma, amatniecības kopšanu, saglabāšanu, atjaunošanu un
popularizēšanu, kā arī apspriežot sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejas ieteikto
Ārijas Grubertes kandidatūru balvas saņemšanai, dome konstatēja, ka Ārija Gruberte atbilst
„Daugavas Savienības” balvas nolikuma prasībām, kurš nosaka, ka balva tiek pasniegta
personai par Daugavas ielejai raksturīgo kultūras vērtību, kultūras mantojuma, amatniecības
kopšanu, saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par,
pret - nav, atturas- nav, novada dome nolēma:
1. Izvirzīt Āriju Gruberti Daugavas Savienības balvas saņemšanai.
2. Uzdot Izglītības un kultūras nodaļas vadītājai Ilonai Linardei līdz 10.maijam sagatavot domes
pieteikumu par Ārijas Grubertes izvirzīšanu Daugavas Savienības balvas saņemšanai un
nosūtīt to biedrībai „Daugavas Savienība”.

7.& (157)
Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas
noteikumu apstiprināšanu

(ziņo: I.Linarde)
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu
un Bibliotēku likuma 21.pantu, kā arī ņemt vērā sociālo, kultūras un izglītības jautājumu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas- nav, novada dome
nolēma:
Apstiprināt Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas
noteikumus (reģ. Nr.2/2009).

Noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/noteikumi Nr.2/2009.

8.& (158)
Par saistošo noteikumu Nr.8/2009
“Kārtība, kādā tiek izīrētas Ilūkstes novada pašvaldības pagaidu dzīvojamās telpas ''
apstiprināšanu

(ziņo: I.Ivdra - Jankovska)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
16.punktu, 43.panta 1.daļas 13.punktu un 45.pantu, kā arī ņemt vērā sociālo, kultūras un
izglītības jautājumu komitejas atzinumu , atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas –
nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2009 “Kārtība, kādā tiek izīrētas Ilūkstes novada
pašvaldības pagaidu dzīvojamās telpas '' saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot lietu pārvaldes nodaļas vadītājai Irēnai Bogdanovai triju dienu laikā pēc saistošo
noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.
3. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma
saņemšanas vai, ja atzinums nav saņemts, tad viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu
nosūtīšanas, izlikt redzamā vietā Ilūkstes novada domes ēkā un pagastu pārvalžu ēkās un
saistošo noteikumu pilnu tekstu publicēt domes informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada
Vēstis''.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas domes
informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis''.
Saistošos noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/saistošie noteikumi Nr.8/2009.

9.& (159)
Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa piešķiršanu pašvaldības īpašumā esošajiem
dzīvokļiem Ilūkstē, Jēkabpils ielā 1 un Šēderes pagastā, Pašulienē 4-35

(ziņo: I.Ivdra - Jankovska)
Saskaņā ar saistošo noteikumu Nr 8/2009 „Kārtība, kādā tiek izīrētas Ilūkstes novada
pašvaldības pagaidu dzīvojamās telpas” 1.2. punktu, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7. un 9.punktiem, atklāti balsojot ar 10 balsīm par,
pret - nav, atturas- nav, novada dome nolēma:
1. Noteikt Ilūkstes novada domes pagaidu dzīvojamās telpas statusu šādiem pašvaldības
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īpašumā esošiem dzīvokļiem:
1.1. Jēkabpils iela 1-1, Ilūkstē;
1.2. Jēkabpils iela 1-3, Ilūkstē;
1.3. Jēkabpils iela 1-5, Ilūkstē;
1.4. Jēkabpils iela 1-6, Ilūkstē;
1.5. Jēkabpils iela 1-7, Ilūkstē;
1.6.Jēkabpils iela 1-8, Ilūkstē;
1.7. Jēkabpils iela 1-9, Ilūkstē;
1.8. Jēkabpils iela 1-10, Ilūkstē;
1.9. Jēkabpils iela 1-11, Ilūkstē;
1.10. Jēkabpils iela 1-13, Ilūkstē;
1.11. Jēkabpils iela 1-14, Ilūkstē;
1.12. Jēkabpils iela 1-15, Ilūkstē;
1.13. Jēkabpils iela 1-17, Ilūkstē;
1.14. Jēkabpils iela 1-18, Ilūkstē;
1.15. Jēkabpils iela 1-18a, Ilūkstē;
1.16. Jēkabpils iela 1-19, Ilūkstē;
1.17. Jēkabpils iela 1-20, Ilūkstē;
1.18. Jēkabpils iela 1-21, Ilūkstē;
1.19. Jēkabpils iela 1-21a, Ilūkstē;
1.20. Jēkabpils iela 1-22, Ilūkstē;
1.21. Pašuliene 4-35, Šēderes pagastā.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 26.10.2006. lēmuma Nr.476 (prot
Nr.12., 43.&) 1.punktu ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 25.03.2004. lēmumu Nr.141 (prot.
Nr.4., 9.&) 4.punktu ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi.
4. Lēmums stāsies spēkā pēc saistošo noteikumu Nr.8/2009 „Kārtība, kādā tiek izīrētas
Ilūkstes novada pašvaldības pagaidu dzīvojamās telpas” stāšanās spēkā.

10.& (160)
Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektā 2010.gadam “Ilūkstes novada ceļu
infrastruktūras izbūve”

(ziņo: L.Tamane)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu
un finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas- nav,
novada dome nolēma:
1. Turpināt uzsākto projekta “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve” realizāciju
2010.gadā, iesniedzot pašvaldību investīciju projekta pieteikumu 2010.gadam saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.566 “Par kārtību kādā piešķir, izlieto un uzrauga
mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.2010.gadā”.
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2. Projekta “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve” investīciju 2010.gadam piešķiršanas
apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Ilūkstes novada domes budžetā šī projekta realizācijai
līdzfinansējumu 10% apmērā (saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības indeksu) – 18
860,00 Ls no kopējās projekta realizācijai nepieciešamās summas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļas vadītājas vietniecei
Ludmilai Tvintiķei.

11.& (161)
Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektā 2010.gadam “Ilūkstes novada sporta
un atpūtas centra būvniecība”

(ziņo: L.Tamane)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu
un Ilūkstes novada domes iepriekš pieņemtiem 2007.gada lēmumiem Nr.85, Nr.181 un Nr.569,
kā arī finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas- 1,
novada dome nolēma:
1. Turpināt uzsākto projekta “Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecība” realizāciju
2010.gadā, iesniedzot pašvaldību investīciju projekta pieteikumu 2010.gadam saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.566 “Par kārtību kādā piešķir, izlieto un uzrauga
mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.2010.gadā”.
2. Projekta “Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecība” investīciju 2010.gadam
piešķiršanas apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Ilūkstes novada domes budžetā šī
projekta realizācijai līdzfinansējumu 10% apmērā (saskaņā ar pašvaldības teritorijas
attīstības indeksu) – 222 222 Ls no kopējās projekta realizācijai nepieciešamās summas.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļas vadītājas vietniecei
L.Tvintiķei.

12.& (162)
Par piedalīšanos pašvaldību investīciju projektā 2010.gadam “Ilūkstes novada
pirmsskolas izglītības iestādes ''Zvaniņš'' rotaļu laukuma ierīkošana”

(ziņo: L.Tamane)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
un finanšu komitejas atzinumu atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas- nav,
novada dome nolēma:
1. Turpināt uzsākto projekta ” Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļu
laukuma ierīkošana “ realizāciju 2010.gadā, iesniedzot pašvaldību investīciju projekta
pieteikumu 2010.gadam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.566 “Par kārtību kādā
piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām infrastruktūras
sakārtošanai un attīstībai 2008.-2010.gadā”.
2. Projekta “Ilūkstes
novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļu laukuma
ierīkošana” investīciju 2010.gadam piešķiršanas apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt
Ilūkstes novada domes budžetā šī projekta realizācijai līdzfinansējumu 10% apmērā
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(saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības
realizācijai nepieciešamās summas.

indeksu) – 2 000 Ls

no kopējās projekta

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

13.& (163)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pilskalnes pagastā

(ziņo: S.Rāzna)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4480
009 0013 2,2 hektāru kopplatībā, kas atrodas Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā.

14.& (164)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4407 005 0060, Ilūkstē

(ziņo: S.Rāzna)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4407
005 0060 1619 kvadrātmetru platībā, Ilūkstē.

15.& (165)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4407 005 0214, Ilūkstē

(ziņo: S.Rāzna)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4407
005 0214 834 kvadrātmetru platībā, kas atrodas Ilūkstē.

16.& (166)
Par SIA ''Lattelecom'' taksofonu noņemšanas saskaņošanu

(ziņo: L.Tamane)
1. Dome izskatīja SIA „Lattelecom” vēstuli, kurā Ilūkstes novada dome tiek informēta par
pašvaldības teritorijā esošo 4 taksofonu paredzamo atslēgšanu un demontāžu, kas atrodas
Ilūkstes pilsētā Smilšu ielā 1 un Vienības laukumā 5 pie pasta nodaļas, Šēderes pagasta
Pašulienē pasta nodaļā, Šēderes pagasta Šēderē.
Vēstulē minētais demontāžas iemesls ir niecīgā taksofonu noslodze, jo to uzturēšana
2008.gadā ir radījusi SIA „Lattelecom” zaudējumus Ls 2463,69 apmērā.
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2. Ņemot vērā augstāk minēto un attīstības komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par,
pret - nav, atturas- nav, novada dome nolēma:
2.1. Atbalstīt SIA „Lattelecom” 3 taksofonu atslēgšanu un demontāžu Ilūkstes novada
Ilūkstes pilsētas Smilšu ielā 1, Šēderes pagasta Pašulienē pasta nodaļā un Šēderes
pagasta Šēderē, mājā Nr.5.
2.2. Ieteikt atstāt SIA ''Lattelecom'' taksofonu Vienības laukumā 5 pie pasta nodaļas Ilūkstē.
2.3. Veicot 2.1.punktā minēto taksofonu demontāžu, SIA ''Lattelecom'' nodrošināt taksofonu
atrašanās vietas sakārtošanu.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes izpilddirektorei L.Dudarei.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās
rajona tiesas
Rēzeknes Tiesu namā,
Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

17.& (167)
Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu Ilūkstes pilsētā

(ziņo: L.Tamane)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas
pilsētās” 4.panta 4.punktu, likuma ''Par zemes lietošanu un zemes ierīcību'' 9. un 12.pantiem,
atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas- nav, novada dome nolēma:

1.Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu 100 m2 platībā no zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407-001-0137, ar 2009.gada 1.maiju.

2.Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu 400 m2 platībā no zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407-002-0035, ar 2009.gada 1.maiju.

3.Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu 300 m2 platībā no zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407-003-0204, ar 2009.gada 1.maiju.

4.Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu 450 m2 platībā no zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407-002-0100, ar 2009.gada 1.maiju.

5.Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu 600 m2 platībā no zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407-004-0129, ar 2009.gada 1.maiju.

6.Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu 1500 m2 platībā no zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407-004-0161, ar 2009.gada 1.maiju.

7.Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu 700 m2 platībā no zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407-002-0045, ar 2009.gada 1.maiju.

8.Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu 10000 m2 platībā no zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407-001-0190, ar 2009.gada 1.maiju.

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

10.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.
11. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
12. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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18.& (168)
Par pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala iznomāšanu Ilūkstes pilsētā

(ziņo: L.Tamane)
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, (pildot Latvijas Republikas likumā
''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ''Par pašvaldībām''
37.panta 1.daļas 11.punktu, lēmuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā nepiedalās 1
deputāts), novada dome nolēma:
1. Iznomāt uz 1 gadu zemes gabalu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407-0010203, ar 2009.gada 1.maiju, esošā dīķa iztīrīšanai un teritorijas labiekārtošanai, precizējot
piešķirto platību no 2000 m2 uz 1400 m2 platībā.
2. Noteikt iznomātajam zemes gabalam zemes izmantošanas mērķi 0501 – dabas
pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
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.

19.& (169)
Par vienošanās pie 09.02.2007. zemes nomas līguma noslēgšanu

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, (pildot Latvijas Republikas likumā
''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ''Par pašvaldībām''
37.panta 1.daļas 11.punktu, lēmuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā nepiedalās 1
deputāts), novada dome nolēma:
1. Noslēgt vienošanos pie 09.02.2007. Zemes nomas līguma par 2300 kv.m. liela zemes
gabala no zemes īpašuma, kadastra Nr.4407-001-0149, Ilūkstē nomu uz 10 gadiem.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas
vajadzībām uz 01.11.2007.

20.& (170)
Par adreses piešķiršanu apbūves gabalam Mazā Smilšu ielā Ilūkstes pilsētā
(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt fiziskas personas tiesiskajā valdījumā esošajam apbūves gabalam adresi: Mazā
Smilšu ielā 16A, Ilūkste, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5447, kadastra
apzīmējums 4407-005-0214.
2. Lūgt VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
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21.& (171)
Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 8A zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ilūkstes
pilsētā

(ziņo: J.Kurme)
1. Dome izskatīja SIA „ ĢEO OK” 2009.gadā izstrādāto zemes ierīcības projektu.
2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka
nekustamā īpašuma Raiņa ielā 8A zemes ierīcības projekts ir izstrādāts saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, saskaņots ar nepieciešamajām institūcijām, ievērojot Ilūkstes novada
domes 25.09.2008. lēmuma Nr.436 „Par zemes ierīcības sadales projekta izstrādi
nekustamam īpašumam Raiņa ielā 8A, Ilūkstē” nosacījumus.
3. Ņemot vērā iepriekš minēto un attīstības komitejas atzinumu, pamatojoties uz Latvijas
Republikas ''Zemes ierīcības likuma'' 19. un 20.pantiem, Ministru Kabineta 11.12.2007.
noteikumu Nr.867 ''Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi'' 10.9. un 12. punktiem,
atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
3.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 8A, Ilūkstē, zemes ierīcības projektu,
saskaņā ar tā grafisko pielikumu, kadastra apzīmējums 4407-002-0172.
3.2. Noteikt zemes gabalam 1875 kv.m. kopplatībā zemes lietošanas mērķi - 0601–
individuālo dzīvojamo māju apbūve un piešķirt adresi: Raiņa ielā 8A, Ilūkste, Ilūkstes
novads, Daugavpils rajons.
3.3. Noteikt zemes gabalam 193 kv.m. kopplatībā zemes lietošanas mērķi – 0906 – valsts
aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas,
robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve un piešķirt adresi: Raiņa ielā 8B,
Ilūkste, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons.
22.& (172)
Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Bebrenes pagastā, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam
īpašumam
(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Bebrenes pagastā, kadastra Nr.4444 007 0068, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem 4444 007 0069 -16,32 ha un 4444 007 0070 – 18,14
ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt nosaukumu „Dainas 2”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads.
3. Atlikušajai zemes vienībai 9,33 ha kopplatībā atstāt nosaukumu un adresi ''Dīķīši'',
Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kadastra Nr. 4444 007
0068.

23.& (173)
Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi
Bebrenes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
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Samazināt aprēķināto samaksu par izpērkamo lietošanā piešķirto zemi 2,25 ha kopplatībā
saimniecībā Bebrenes pagastā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 008 0027,
par 50 %.

24.& (174)
Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu Bebrenes pagastā
(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt apsaimniekošanas tiesības uz nekustamo īpašumu - zemi 3.9 ha kopplatībā Bebrenes
pagastā, kadastra Nr. 4444 002 0199, līdz mantinieku apstiprināšanai mantojuma tiesībās.

25.& (175)
Par nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā
(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu „Dzelzīši 1”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads, kadastra Nr. 4444 007 0040.

26.& (176)
Par aprēķinātās samaksas samazināšanu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi Pilskalnes
pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Samazināt aprēķināto samaksu, izpērkot lietošanā piešķirto zemi 15,49
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra Nr. 4480 009 0088, par 50%.

ha kopplatībā

27.& (177)
Par zemes piešķiršanu nomā Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, (pildot Latvijas Republikas likumā
''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu
pieņemšanas ierobežojumus un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ''Par pašvaldībām''
37.panta 1.daļas 11.punktu, lēmuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā nepiedalās 1
deputāts), novada dome nolēma:
Piešķirt nomā zemes gabalus 1,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480
005 0343 un 1,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4480 005 0169, uz 5 gadiem, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
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28.& (178)
Par zemes piešķiršanu nomā Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt nomā zemes gabalu 2,0 ha platībā uz 5 gadiem, nosakot zemes lietošanas mērķi 0101
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kadastra apzīmējums 4480
008 0166.

29.& (179)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 1,1 ha platībā kadastra apzīmējums 4480 003 0047 un 9,2 ha platībā – no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4480 005 0321 saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes vienības
pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 005 0321,
zemes vienības 1,1 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 003 0047 un 9,2 ha platībā –
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 005 0321, piešķirt tām nosaukumu
''Liellazdas 4'' Pilskalnes pagasts un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 1,1 ha
platībā - kadastra apzīmējums 4480 003 0047 un 9,2 ha platībā – no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4480 005 0321, saimniecībā „Liellazdas 4” Pilskalnes pagastā.
4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

30.& (180)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 2,8 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4480 003 0059, saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 005 0328,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 003 0059 2,8 ha platībā, piešķirt tai
nosaukumu ''Niedrītes 1'' Pilskalnes pagasts un noteikt 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 uz lietošanā bijušo zemi 2,8 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4480 003 0059, saimniecībā „Niedrītes 1” Pilskalnes
pagastā.
4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

31.& (181)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,6 ha platībā
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 009 0046, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs un piešķirot tai nosaukumu ''Senči 1'' Pilskalnes
pagasts.
2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi, 3,6 ha
platībā saimniecībā „Senči 1” Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 009 0046.
3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

32.& (182)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 2,8 ha platībā
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 008 0099, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma ''Gricāni 1'' Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 005
0002, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 008 0099 2,8 ha platībā, piešķirt
tai nosaukumu ''Gricāni 4'' Pilskalnes pagasts un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 2,8 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0099, saimniecībā „Gricāni 4” Pilskalnes
pagastā.
4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.
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33.& (183)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,5 ha platībā
saimniecībā „Pārupji” Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 006 0158, iekļaujot
zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 0,5 ha
platībā saimniecībā „Pārupji” Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 006 0158,
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes
nomas līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

34.& (184)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 6,5 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4480 008 0072, saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 009 0130,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 008 0072 6,5 ha platībā, piešķirt tai
nosaukumu ''Akmentiņi 2'' Pilskalnes pagasts un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 6,5 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0072, saimniecībā „Akmentiņi 2” Pilskalnes
pagastā.
4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

35.& (185)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 4,9 ha platībā kadastra apzīmējums 4480 005 0326 un 1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005
0327, saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai piekritīgās
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zemēs.
2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 4,9 ha platībā kadastra apzīmējums 4480 005 0326 un 1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005
0327, saimniecībā Pilskalnes pagastā.
3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

36.& (186)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,5 ha platībā
- kadastra apzīmējums 4480 005 0281, 1,4 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005
0282 un 2,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0283, saimniecībā Pilskalnes
pagastā, iekļaujot zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 0,5 ha
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0281, 1,4 ha platībā - kadastra apzīmējums
4480 005 0282 un 2,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0283, saimniecībā
Pilskalnes pagastā.
3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

37.& (187)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 6,7 ha platībā kadastra apzīmējums 4480 005 0093, un 1,8 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480
005 0094, saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai
piekritīgās zemēs.
2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 6,7 ha
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0093, un 1,8 ha platībā - kadastra apzīmējums
4480 005 0094, saimniecībā Pilskalnes pagastā.
3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

38.& (188)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
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 5,0 ha platībā
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 009 0149, iekļaujot zemes
vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 5,0 ha
platībā saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 009 0149.
3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

39.& (189)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 1,0 ha platībā
- kadastra apzīmējums 4480 005 0258, 0,5 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005
0259, un 1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0260, saimniecībā Pilskalnes
pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 1,0 ha
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0258, 0,5 ha platībā - kadastra apzīmējums
4480 005 0259, un 1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0260, saimniecībā
Pilskalnes pagastā.
3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

40.& (190)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 1,0 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4480 001 0151, saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 002 0054,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 001 0151 1,0 ha platībā, piešķirt tai
nosaukumu ''Bērzaine 1'' Pilskalnes pagasts un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 1,0 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4480 001 0151, saimniecībā „Bērzaine 1” Pilskalnes
pagastā.
4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.
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41.& (191)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 5,0 ha platībā kadastra apzīmējums 4480 006 0179 un 2,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480
006 0194, saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai
piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 006 0136,
zemes vienības- kadastra apzīmējums 4480 006 0179, 5,0 ha platībā, un kadastra
apzīmējums 4480 006 0194, 2,0 ha platībā, piešķirt tām nosaukumu ''Ērgļi 2'' Pilskalnes
pagasts un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0201 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 5,0 ha
platībā - kadastra apzīmējums 4480 006 0179, un 2,0 ha platībā - kadastra apzīmējums
4480 006 0194, saimniecībā „Ērgļi 2” Pilskalnes pagastā.
4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

42.& (192)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,5 ha platībā kadastra apzīmējums 4480 005 0284 un 2,0 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 005
0285, Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs un
piešķirot tām nosaukumu ''Laišķi 1'' Pilskalnes pagastā.
2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 0,5 ha
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0284 un 2,0 ha platībā - kadastra apzīmējums
4480 005 0285, saimniecībā ''Laišķi 1'' Pilskalnes pagastā.
3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

43.& (193)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 1,0 ha platībā -
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kadastra apzīmējums 4480 005 0417, 1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005
0440 un 0,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 005 0416,
saimniecībā „Papardes” Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai
piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 005 0416,
zemes vienības 1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0417, 1,0 ha platībā kadastra apzīmējums 4480 005 0440 un zemes gabalu 0,5 ha platībā no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 005 0416, piešķirt jaunizveidotajam īpašumam
nosaukumu ''Papardes 1'' Pilskalnes pagasts un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 1,0 ha
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0417, 1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums
4480 005 0440 un 0,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 005
0416, saimniecībā „Papardes 1” Pilskalnes pagastā.
4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

44.& (194)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,4 ha platībā kadastra apzīmējums 4480 005 0278, saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz lietošanā bijušo zemi 0,4 ha
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0278, saimniecībā „Centrālā iela 5” Pilskalnes
pagastā.
4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

45.& (195)
Par Vienošanās pie 03.10.2005. Zemes nomas līguma noslēgšanu ar biedrību
''MOTO ILŪKSTE''

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Noslēgt vienošanos pie 03.10.2005. Zemes nomas līguma ar biedrību „MOTO
ILŪKSTE” par nekustamā īpašuma „Celmji-karjers” Pilskalnes pagastā zemes gabala
4.6 ha kopplatībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 008 0356 nomu uz
10 gadiem, saskaņā ar shēmu.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% gadā no apbūvēta zemesgabala vērtības privatizācijas
vajadzībām uz 01.11.2007.
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46.& (196)
Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt zemi nomā 5.0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490-006-0087
uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
47.& (197)
Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt zemi nomā 1.1 ha platībā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kadastra apzīmējums
4490-002-0168.
48.& (198)
Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt zemi nomā 0.08 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490-001-0046
uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

49.& (199)
Par ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā nepieciešamā
zemesgabala robežu un platības noteikšanu Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Noteikt ēku un būvju uzturēšanai un to īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā
nepieciešamā zemes gabala robežas un platību saimniecībā „Celtnieks 12” Šēderes pagastā,
0,07 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-008-0106.

50.& (200)
Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldības zemes vienības, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu atdalītajam zemes
gabalam Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Atdalīt no pašvaldības zemes vienības Šēderes pagastā, kadastra apzīmējums 4490002-0243 zemes gabalu ar saimniecības ēku 0,20 ha platībā, nosakot tam nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,
piešķirot jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu un adresi: „Ieviņas 2”, Šēderes
ciems, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5474.
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2. Precizēt saimniecībā Šēderes pagastā zemes vienības platību platību no 4,5 ha
līdz 4,3 ha, kadastra apzīmējums 4490-002-0243.

51.& (201)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 5,2 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-004-0081, saimniecībā Šēderes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt zemes vienību 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-004-0081, no
nekustamā īpašuma „Veczemnieki” Šēderes pagastā, piešķirt tai nosaukumu
„Veczemnieki 2” Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu plānu
uz lietošanā bijušo zemi 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-004-0081,
saimniecībā „Veczemnieki 2” Šēderes pagastā.
52.& (202)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 11,4 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-006-0056 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 11,4 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-006-0056,
saimniecībā Šēderes pagastā.
3. Uzdot S.Kaļinkai divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes
nomas līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

53.& (203)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,50 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-002-0305, saimniecībā Šēderes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Upes 1” Šēderes pagastā zemes vienību 0,50 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4490-002-0305, un piešķirt tai nosaukumu un adresi
„Darbnīcas 3” Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV 5474, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1003 – lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu
apbūve.
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3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu plānu
uz lietošanā bijušo zemi 0,50 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-002-0305,
saimniecībā „Darbnīcas 3” Šēderes pagastā.

54.& (204)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu Šēderes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 10,1 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-003-0133, saimniecībā Šēderes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt zemes vienību 10,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-003-0133, no
nekustamā īpašuma Šēderes pagastā, piešķirt tai nosaukumu „Zeltenes 1” Šēderes
pagasts, Ilūkstes novads, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu plānu
uz lietošanā bijušo zemi 10,1 ha platībā, saimniecībā „Zeltenes 1” Šēderes pagastā,
kadastra apzīmējums 4490-003-0133.

55.& (205)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu Šēderes pagastā
(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,5 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-002-0308 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 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-002-0308,
saimniecībā Šēderes pagastā.

56.& (206)
Par zemes vienības platības precizēšanu saimniecībā Pilskalnes pagastā

(ziņo: J.Kurme)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Precizēt saimniecības Pilskalnes pagastā zemes vienības platību no 1,2 ha līdz 1,7 ha,
kadastra apzīmējums 4480 003 0062.
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57.& (207)
Par uzturēšanās Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”
izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta

(ziņo: J.Kurme)
Izskatot Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītājas I.Svarānes 2009.gada 23.aprīļa
lēmumu Nr.2-11.17 „Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu nepieciešamību'' 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.
punktiem, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Atzīt, ka sociālā dienesta atzinumā minētajai, novadā dzīvojošajai 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.

58.& (208)
Par atbalstu projektam ''Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana''

(ziņo: J.Kurme)
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas- nav, novada dome nolēma:
1. Atbalstīt Ilūkstes novada domes piedalīšanos ERAF 3.1.3.3.1. aktivitātē ''Speciālās izglītības
iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana'' nodrošinot Ilūkstes novada domes
līdzfinansējumu 15% apmērā – Ls 14 700 no kopējās projekta ''Raudas speciālās
internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana''
realizācijai nepieciešamās summas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes izpilddirektorei L.Dudarei.
Sēde slēgta plkst.15.00

Sēdes vadītājs

S.Rāzna

Sēdes protokoliste

I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2009.gada 5.maijā
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