Ar *** apzīmēts lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko
personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

ILŪKSTES NOVADA DOMES
SĒDES PROTOKOLS
Ilūkstē
2009.gada 28.maijā
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 14.00

Nr.8

DARBA KĀRTĪBA

1. Par saistošo noteikumu Nr.9/2009 ''Grozījumi Ilūkstes novada domes 29.01.2009.
saistošajos noteikumos Nr.1/2009 ''Par Ilūkstes novada domes 2009.gada budžetu''
apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr.10/2009 ''Par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada pašvaldības
teritorijā'' apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.11/2009 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības nodevu tirdzniecībai
publiskās vietās'' apstiprināšanu.
4. Par papildinājumiem novada domes 21.12.2005. lēmumā Nr.559 ''Par pašvaldības
nedzīvojamā fonda nomas maksas noteikšanu Ilūkstes novadā''.
5. Par Ilūkstes novada kultūras centra maksas pakalpojumiem.
6. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2008. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
7. Par *** uzturēšanās Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē ''Miera
nams'' izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.
8. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Pilskalnes ielā 65, Ilūkstē.
9. Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
10. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** Bebrenes pagastā.
11. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** Bebrenes pagastā.
12. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma *** Bebrenes pagastā, nosaukuma,
adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotajam īpašumam.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar
*** Bebrenes pagastā.
14. Par nosaukuma piešķiršanu *** nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā.
15. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Pilskalnes pagastā.
16. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Pilskalnes pagastā.
17. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu SIA ''Zemgale ltd'' Pilskalnes pagastā.
18. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ***
nosaukuma, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas
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jaunizveidotajam īpašumam.
19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu *** Pilskalnes pagastā.
20. Par *** nekustamo īpašumu apvienošanu Šēderes pagastā.
21. -29. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā.
30. Par *** ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā nepieciešamā
zemesgabala robežu un platības noteikšanu Šēderes pagastā.
31. Par zemes gabala piekritību un tā iznomāšanu *** Šēderes pagastā.
32. Par Ilūkstes novada pašvaldības viedokli jautājumā par Daugavpils novada ģerboņa
noteikšanu.
33. Par Bebrenes profesionālās vidusskolas pārņemšanu.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 11 domes deputāti:
Stefans Rāzna, Rita Butkeviča, Jānis Anspoks, Jeļena Krjaukle, Anita Ločmele,
Maigurs Krievāns, Staņislavs Mežnieks, Lenvija Rāzna, Andrejs Saušs, Māris
Šaršūns un Līvija Tamane
Bez tam domes sēdē piedalās:
izpilddirektore Līga Dudare
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
Bebrenes profesionālās vidusskolas direktore Lorija Kaminska

1.& (209)
Par saistošo noteikumu Nr. 9/2009
''Grozījumi Ilūkstes novada domes 29.01.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
''Par Ilūkstes novada domes 2009.gada budžetu'''' apstiprināšanu

Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 46.pantu un likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, novada dome
nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9/2009 „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 saistošo
noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī nodrošināt to pieejamību
domes un pagastu pārvalžu telpās.
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Saistošos noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/saistošie noteikumi Nr.9/2009.

2.& (210)
Par saistošo noteikumu Nr.10/2009
"Par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā" apstiprināšanu

Ņemot vērā finanšu komitejas un attīstības komitejas atzinumu dotajā jautājumā,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,
43.panta 1.daļas 13.punktu un 45.pantu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas –
nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2009 "Par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada
teritorijā" 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.10/2009.

3.& (211)
Par saistošo noteikumu Nr.11/2009
"Par Ilūkstes novada pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās" apstiprināšanu
(ziņo: L.Tvintiķe)
Ņemot vērā finanšu komitejas un attīstības komitejas atzinumu dotajā jautājumā,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu,
43.panta 1.daļas 13.punktu un 45.pantu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas –
nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2009 "Par Ilūkstes novada pašvaldības nodevu
tirdzniecībai publiskās vietās" 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''.
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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.11/2009.

4.& (212)
Par papildinājumiem novada domes 21.12.2005.
lēmumā Nr.559 “Par pašvaldības nedzīvojamā fonda
nomas maksas noteikšanu Ilūkstes novadā”

Izskatot finanšu komitejas priekšlikumu par telpu nomas maksa noteikšanu nevalstiskajām
organizācijām, kuras novadam sniedz humāno un citu sociālo palīdzību, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret - nav,
atturas - nav, novada dome nolēma :
Papildināt novada domes 21.12.2005. lēmumu Nr.559 “Par pašvaldības nedzīvojamā
fonda nomas maksas noteikšanu Ilūkstes novadā'' ar punktu 1.8. šādā redakcijā:
“ 1.8. telpu nomas maksa nevalstiskām organizācijām, biedrībām un sabiedriskā labuma
organizācijām, kuras novadam sniedz humāno un citu sociālo palīdzību 0,05 Ls/m2
mēnesī.”

5.& (213)
Par Ilūkstes novada kultūras centra maksas pakalpojumiem

Ņemot vērā Ilūkstes novada kultūras centra ierosinājumu par kultūras centra
maksas pakalpojumu apstiprināšanu un finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g)
apakšpunktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret - nav, atturas- nav, novada dome
nolēma:
1. Noteikt šādus Ilūkstes novada kultūras centra maksas pakalpojumus, Ilūkstē Brīvības
ielā 12:
1.1. Kultūras centra lielās zāles izmantošana:
1.1.1. Ilūkstes novada teritorijā esošajām juridiskajām personām – 5 Ls stundā+ PVN Ls
1,05;
1.1.2. citu pašvaldību iestādēm un juridiskajām personām -10 Ls stundā +PVN Ls 2,10;
1.1.3. saviesīgu pasākumu rīkošana (kāzas, jubilejas u.c ):
1.1.3.1. Ilūkstes novada iedzīvotājiem -30,00 Ls+ PVN Ls 6,30 par 1 dienu (bez
traukiem, galdautiem u.c.); 40,00 Ls + PVN Ls 8,40 par vienu dienu ar
nepieciešamo inventāru;
1.1.3.2. citām fiziskām personām - 40,00 Ls + PVN Ls 8,40 par 1 dienu (bez
inventāra), 50,00 Ls + PVN Ls 10,50 par vienu dienu ar nepieciešamo
inventāru;
1.1.3.3. novada teritorijā esošajām juridiskajām personām – 100,00 Ls + PVN Ls
21,00 par 1 dienu bez inventāra, 120,00 + PVN Ls 25,20 par 1 dienu ar
nepieciešamo inventāru;
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1.1.3.4. citām juridiskajām personām – 120,00 Ls + PVN Ls 25,20 par 1 dienu
bez inventāra; Ls 140,00 + PVN Ls 29,40 par 1 dienu ar nepieciešamo
inventāru.
1.2. Kultūras centra mazās zāles izmantošana:
1.2.1. Ilūkstes novada teritorijā esošām juridiskām personām un fiziskām personām:
1.2.1.1. sanāksmēm, apmācībai - 2,00 Ls + PVN Ls 0,42 stundā;
1.2.1.2. saviesīgiem pasākumiem, bērēm, tirdzniecībai – 24,79 Ls + PVN Ls 5,21
par 1 dienu bez inventāra; 33,06 Ls + PVN Ls 6,94 par vienu dienu ar
inventāru.
1.2.2. pārējām juridiskām un fiziskām personām:
1.2.2.1. sanāksmēm, apmācībai -3,00 Ls+ PVN Ls 0,63 stundā;
1.2.2.2. saviesīgiem pasākumiem, bērēm, tirdzniecībai – 28,93 Ls + PVN Ls 6,07
par 1 dienu bez inventāra; 37,19 Ls + PVN Ls 7,81 par vienu dienu ar
inventāru.
1.3. Kultūras centra lekciju zāles izmantošana: - 3,00 Ls+ PVN Ls 0,63 / stundā.
1.4. Kultūras centra apskaņojošās aparatūras noma:
1.4.1. Ilūkstes novada teritorijā esošajām juridiskajām un fiziskajām personām – 5,00Ls
/stundā +PVN Ls 1,05, par katru nākamo stundu Ls 3,00 + PVN Ls 0,63;
1.4.2. pārējām juridiskām personām 10,00 Ls + PVN Ls 2,10 / stundā par katru nākamo
stundu Ls 3,00 + PVN Ls 0,63.
1.4.3. apskaņojošo aparatūru apkalpo tikai Ilūkstes KC skaņu operators.
1.5. Telpu īre pasākumiem ar rīkotāja biļetēm:
1.5.1. kultūras centra lielā zāle:
1.5.1.1. 20,66Ls+ PVN Ls 4,34 bez apskaņošanas vai 10%-15% no pārdoto
biļešu skaita;
1.5.1.2. 41,32 Ls + PVN Ls 8,68 ar apskaņošanu vai 10%-15% no pārdoto biļešu
skaita;
1.5.2. kultūras centra mazā zāle:
1.5.2.1. 12,40 Ls + PVN Ls 2,60 bez apskaņošanas vai 10%-15% no pārdoto
biļešu skaita;
1.5.2.2. 28,93 Ls + PVN Ls 6,07 ar apskaņošanu vai 10%-15% no pārdoto biļešu
skaita.
1.6. Kultūras centra kafejnīcas izmantošana:
1.6.1. Ilūkstes novada teritorijā esošajām juridiskajām un fiziskajām personām:
1.6.1.1. viena stunda bez inventāra -3,50 Ls+ PVN Ls 0,74 ;
1.6.1.2. viena stunda ar inventāru – 5,00 Ls+ PVN Ls 1,05;
1.6.1.3. viena stunda bez inventāra ar kamīnu - 4,50Ls+ PVN Ls 0,95;
1.6.1.4. viena stunda ar inventāru un kamīnu -6,00 Ls+ PVN Ls 1,26.
1.6.2. pārējām juridiskajām un fiziskajām personām:
1.6.2.1. viena stunda bez inventāra – 4,00 Ls + PVN Ls 0,84 ;
1.6.2.2. viena stunda ar inventāru – 5,50 Ls + PVN Ls 1,16;
1.6.2.3. viena stunda bez inventāra ar kamīnu -5,00 Ls+ PVN Ls 1,05;
1.6.2.4. viena stunda ar inventāru un kamīnu -6,00 Ls + PVN Ls 1,26.
1.7. No maksas par kultūras centra pakalpojumiem atbrīvoti :
1.7.1. labdarības pasākumu rīkotāji;
1.7.2. Ilūkstes novada izglītības un Ilūkstes novada budžeta iestādes;
1.7.3. Latvijas Sarkanā Krusta un invalīdu biedrības.
2. Tiesības noteikt maksu par kultūras centra pakalpojumiem šajā lēmumā noteiktajās robežās
ir kultūras centra direktoram.
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3. Atcelt Ilūkstes pilsētas domes 2007.gada 31.maijā lēmumu Nr.252 (prot.Nr.8, 4.&) „Par
Ilūkstes kultūras centra maksas pakalpojumiem” .

6.& (214)
Par Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
2.punktu un 72.pantu, Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par gada publisko pārskatu
saturu un to sagatavošanas kārtību” 16. punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas
ieteikumus, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret - nav, atturas - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2008. gada publisko pārskatu.
2. Līdz 2009.gada 1.jūlijam publicēt informāciju par publiskā pārskata pieņemšanu laikrakstā
„Latvijas Vēstnesis”, Ilūkstes novada informatīvajā biļetenā „Ilūkstes Novada Vēstis” un
ievietot Ilūkstes novada mājas lapā.
3. Iesniegt Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijā.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot lietu pārvaldes vadītājai Irēnai Bogdanovai.

7.& (215)
Par *** uzturēšanās Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera
nams” izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta

Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā 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 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Atzīt, ka *** 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 ***.

8.& (216)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Pilskalnes ielā 65, Ilūkstē

6

28.05.2009

Ds sēde Nr.8

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu *** Pilskalnes ielā 65, Ilūkstē.

9.& (217)
Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu *** Ilūkstes pilsētā
Ņemot vērā zemes komisijas ieteikumu un 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 11 balsīm par, pret - nav,
atturas- nav, novada dome nolēma:
1. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu 100 m2 platībā no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4407-001-0133, ar 2009.gada 1.jūniju.
2. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu 100 m2 platībā no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4407-001-0137, ar 2009.gada 1.jūniju.
3. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu 100 m2 platībā no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4407-003-0110, ar 2009.gada 1.jūniju.
4. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu 200 m2 platībā no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4407-001-0117, ar 2009.gada 1.jūniju.
5. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu 80 m2 platībā no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4407-003-0118, ar 2009.gada 1.jūniju.
6. Noteikt iznomātajiem zemes gabaliem zemes izmantošanas mērķi 0502 – pagaidu atļautā
zemes izmantošana sakņu dārziem.
7. 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.
8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
9. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes Tiesu namā, Atbrīvošanas
alejā 88, Rēzeknē, LV-4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

10.& (218)
Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** apsaimniekošanas tiesības uz mirušās *** nekustamo īpašumu - zemi 9.1 ha
platībā *** Bebrenes pagastā, kadastra Nr.44440050076 līdz mantinieku apstiprināšanai
mantojuma tiesībās.

11.& (219)
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Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** apsaimniekošanas tiesības uz mirušā *** nekustamo īpašumu -zemi 20.1 ha
platībā *** Bebrenes pagastā, kadastra Nr. 44440030005 līdz mantinieku apstiprināšanai
mantojuma tiesībās.

12.& (220)
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma *** Bebrenes pagastā, nosaukuma,
adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunizveidotajam
īpašumam
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma *** Bebrenes pagastā, kadastra Nr.4444 002 0099, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0099 0.2 ha kopplatībā, nosakot
jaunizveidotajam īpašumam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirot nosaukumu ***, Bebrenes
pagasts.
2. Piešķirt apbūves zemes gabalam kopā ar ēkām adresi: ***, Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads, Daugavpils rajons, LV-5439, kadastra apzīmējums 4444 002 0099.

13.& (221)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un zemes nomas līguma noslēgšanu ar
*** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Nomainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 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,
zemes gabalam zem pašvaldības būvēm 50 m2 platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4444 002 0002 saimniecībā *** Bebrenes pagastā.
2. Noslēgt līgumu ar *** par zemes gabala nomu 50 m2 platībā zem pašvaldības būvēm no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0002 uz 10 gadiem un noteikt nomas
maksu 5% gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības.

14.& (222)
Par nosaukuma piešķiršanu *** nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nekustamajam īpašumam nosaukumu ***, Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads, kadastra Nr. 44440040037.
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15.& (223)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 10,3 ha platībā - no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 001 0125 saimniecībā *** Pilskalnes
pagastā, iekļaujot zemes gabalu pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma *** Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 001 0125, zemes
gabalu 10,3 ha platībā - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 001 0125,
piešķirt tam nosaukumu *** 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 10,3 ha
platībā - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 001 0125, saimniecībā ***
Pilskalnes pagastā.
4. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

16.& (224)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 7,0 ha platībā - no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 006 0027, un 2,0 ha platībā - no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 006 0028, saimniecībā *** Pilskalnes pagastā,
iekļaujot zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma *** Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 006 0027, zemes
gabalus 7,0 ha platībā - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 006 0027, un 2,0
ha platībā - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 006 0028, piešķirt tiem
nosaukumu ***, 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 7,0 ha
platībā - no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 006 0027, un 2,0 ha platībā - no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 006 0028, saimniecībā ***, 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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17.& (225)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu SIA ''Zemgale ltd'' Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt SIA „Zemgale ltd” zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi:
18,8 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 003 0113;
6,3 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 005 0063;
11,8 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 005 0064;
24,1 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 005 0065
61,7 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 005 0066;
0,5 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 005 0181;
9,2 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 005 0426;
7,5 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 006 0147;
12,5 ha platībā- kadastra apzīmējums 4480 006 0148;
9,2 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0149;
3,8 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0155;
6,2 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0180;
1,5 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0185,
saimniecībā SIA „Zemgale ltd” Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes vienības pašvaldībai
piekritīgās zemēs.
2. Piešķirt SIA „Zemgale ltd” zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz tās lietošanā bijušo
zemi:
18,8 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 003 0113;
6,3 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 005 0063;
11,8 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 005 0064;
24,1 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 005 0065;
61,7 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 005 0066;
0,5 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 005 0181;
9,2 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 005 0426;
7,5 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0147;
12,5 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0148;
9,2 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0149;
3,8 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0155;
6,2 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0180;
1,5 ha platība- kadastra apzīmējums 4480 006 0185,
saimniecībā SIA „Zemgale ltd” Pilskalnes pagastā.
3. Uzdot SIA „Zemgale ltd” divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt
zemes nomas līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

18.& (226)
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma *** un *** Pilskalnes pagastā,
nosaukuma, adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu
jaunizveidotajam īpašumam

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma *** Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 002 0074, zemes
vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4480 002 0074.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma *** Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 002 0072 zemes
vienību 0,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4480 002 0071.
3. Apvienot atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4480 002 0074 un 4480
002 0071 vienā, izveidojot jaunu kopīpašumu ar nosaukumu *** un nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
4. Piešķirt jaunizveidotajam apbūves gabalam un uz tā esošām ēkām adresi ***, Pilskalnes
pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447.

19.& (227)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu *** Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu *** ar kadastra
Nr.4480 006 0116 7,49 hektāru kopplatībā, kas atrodas Ilūkstes novada Pilskalnes pagastā.

20.& (228)
Par *** nekustamo īpašumu apvienošanu Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Apvienot *** divus blakus esošos nekustamos īpašumus *** 14,78 ha platībā, kadastra
Nr. 4490-009-0005 un ***, 14,76 ha platībā, kadastra Nr. 4490-009-0350, izveidojot vienu
īpašumu ar nosaukumu ***, Šēderes pagasts, 29,54 ha kopplatībā, nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0201 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.

21.& (229)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 9,2 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-005-0024, 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 9,2 ha platībā, saimniecībā ***, Šēderes pagastā, kadastra
apzīmējums 4490-005-0024.

11

28.05.2009

Ds sēde Nr.8

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

22.& (230)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,1 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-005-0014, un 3,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-0050107, 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 3,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-005-0014, un 3,3
ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-005-0107, saimniecībā ***, Šēderes pagastā.
3. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

23.& (231)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,3 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-008-0191, un 1,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-0080197, 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 3,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-008-0191, un 1,9
ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-008-0197, saimniecībā ***, Šēderes pagastā.
3. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.
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24.& (232)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu Ilonai Dumbra - Dumbrovskai Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 5,9 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-008-0136, saimniecībā *** Šēderes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt zemes vienību 5,9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4490-008-0136 no
nekustamā īpašuma *** Šēderes pagastā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt
nosaukumu ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons.
3. Piešķirt *** zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu
plānu uz lietošanā bijušo zemi 5,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-008-0136,
saimniecībā ***, Šēderes pagastā.
4. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

25.& (233)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 4,9 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-006-0343, 6,8 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-0080223 un 0,10 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-008-0227, 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 4,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-006-0343, 6,8 ha
platībā, kadastra apzīmējums 4490-008-0223, un 0,10 ha platībā, kadastra apzīmējums
4490-008-0227, saimniecībā ***, Šēderes pagastā.
3. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

26.& (234)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā
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Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,1 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-005-0026, saimniecībā ***, Šēderes pagastā, iekļaujot zemes
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Atdalīt zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4490-005-0026 no
nekustamā īpašuma ***, Šēderes pagastā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un piešķirt
nosaukumu ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons.
3. Piešķirt *** zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu
plānu uz lietošanā bijušo zemi 3,1 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-005-0026,
saimniecībā ***, Šēderes pagastā.
4. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

27.& (235)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 5,2 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-008-0019, 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 5,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-008-0019,
saimniecībā ***, Šēderes pagastā.
3. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

28.& (236)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,0736 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-009-0061, uz ½ domājamo daļu katrai, saimniecībā ***
Šēderes pagastā, iekļaujot zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
2. Piešķirt *** zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu
plānu uz koplietošanā bijušo zemi 0,0736 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-009-0061,
½ domājamo daļu katrai, saimniecībā *** Šēderes pagastā.
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3. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

29.& (237)
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību
piešķiršanu *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,0543 ha platībā,
kadastra apzīmējums 4490-009-0106, 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 0,0543 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-009-0106,
saimniecībā ***, Šēderes pagastā.
3. Uzdot *** divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

30.& (238)
Par *** ēku un būvju īpašuma tiesību nostiprināšanai Zemesgrāmatā nepieciešamā
zemesgabala robežu un platības noteikšanu Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 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 0,0543 ha, saimniecībā ***
Šēderes pagastā, kadastra apzīmējums 4490-009-0106.

31.& (239)
Par zemes gabala piekritību un tā iznomāšanu *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm par , pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Noteikt, ka zemes gabals 0,0543 ha platībā piekrīt pašvaldībai, kadastra apzīmējums 4490
009 0077.
2. Piešķirt *** zemi nomā 0.0543 ha platībā saimniecībā *** Šēderes pagastā uz 10 gadiem,
nosakot zemes lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, kadastra
apzīmējums 4490 009 0077.

32.& (240)
Par Ilūkstes novada pašvaldības viedokli jautājumā par Daugavpils novada ģerboņa
noteikšanu
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Izskatot Daugavpils rajona padomes lūgumu Ilūkstes novada domei izteikt savu viedokli
par Daugavpils novada ģerboņa noteikšanu, jo Daugavpils novadu veidojošās pašvaldības grib
noteikt pastāvošo Daugavpils rajona ģerboni par Daugavpils novada ģerboni, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret - nav, atturas – nav,
novada dome nolēma:
Neiebilst, ka pastāvošais Daugavpils rajona ģerbonis tiks noteikts par Daugavpils novada
ģerboni.

33.& (241)
Par Bebrenes profesionālās vidusskolas pārņemšanu

Izskatot LR Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu (15.05.2009. Nr.1-14/3880) par
profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānu un iepazīstoties ar 26.02.2009. domes
lēmumu Nr.47 izveidotās darba grupas slēdzienu dotajā jautājumā, kā arī noklausoties uz sēdi
ieradušos skolu direktorus un domes speciālistu ziņojumu dotajā jautājumā un sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas atzinumu, dome konstatēja, ka:
1) LR Izglītības ministrija ir izstrādājusi profesionālo izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānu,
kurā ir paredzēta Bebrenes Profesionālā vidusskolas reorganizācija;
2) lai saglabātu Ilūkstes novadā Bebrenes Profesionālo vidusskolu un profesionālās izglītības
iegūšanas iespēju, ir lietderīgi pārņemt Bebrenes Profesionālo vidusskolu no LR Izglītības
ministrijas, jo pārņemšanas gadījumā ministrija nodrošinātu finansējumu Bebrenes
Profesionālās vidusskolas uzturēšanai (mērķdotācijas pedagogu algām, audzēkņu
stipendijām, kā arī finansējumu audzēkņu uzturēšanas izdevumiem).
Ņemot vērā augstāk minēto un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 3.daļu, kā arī
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.
apakšpunktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome
nolēma:
Piekrist Bebrenes Profesionālās vidusskolas pārņemšanai no LR Izglītības un
zinātnes ministrijas ar nosacījumu, ka Ilūkstes novada pašvaldība par profesionālo izglītības
programmu īstenošanu saņems mērķdotācijas pedagogu algām, audzēkņu stipendijām, kā arī
finansējumu audzēkņu uzturēšanas izdevumiem.

Sēde slēgta plkst.16.00
Sēdes vadītājs

S.Rāzna

Sēdes protokoliste

I.Bogdanova
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