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

 DOMES  SĒDES 
PROTOKOLS

Ilūkstē
2010.gada 28.janvārī                                              Nr.2
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada budžeta izpildi.

2. Par  Ilūkstes novada pašvaldības  2009.gada budžeta rezerves fonda līdzekļu  izlietojuma 
apstiprināšanu.

3. Par  Ilūkstes  novada  pašvaldības  īpašumā  esošo  ēku  un  būvju  bilances  vērtības 
palielināšanu un jaunas ēkas un būvju iekļaušanu bilancē.

4. Par privatizēto dzīvokļu izslēgšanu no domes bilances.

5. Par valsts budžeta līdzekļu sadali  mācību literatūras iegādei novada vispārējās izglītības 
iestādēm 2010.gadam.

6. Par nolikuma (reģ.Nr.1/2010) ''Par Ilūkstes novada politiski represēto personu godināšanu'' 
apstiprināšanu.

7. Par  nolikuma (reģ.Nr.2/2010)  ''Par  Ilūkstes  novada  gados veco iedzīvotāju  godināšanu'' 
apstiprināšanu.

8. Par Ilūkstes novada skolēnu dalības izmaksām X Latvijas Skolēnu un jauniešu dziesmu un 
deju svētkos.

9. Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību maksas pakalpojumiem.

10. Par Ilūkstes novada sporta skolas amata vienību un amata algu apstiprināšanu.

11. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā esošajam 
mikroautobusam OPEL Vivaro.

12. Par Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā esošo nolietoto transportlīdzekļu norakstīšanu 
vai pārdošanu izsolē.

13. Par  finanšu  līdzekļu  piešķiršanu  Dvietes  pagasta  pārvaldei  jauna  elektroniskā  kases 
aparāta iegādei.

14. Par  saistošo  noteikumu  Nr.1/2010  ''Par  Subates  pilsētas  domes  26.03.2008.  saistošo 
noteikumu  Nr.2  ''Par  atvieglojumu  piešķiršanu  nekustamā  īpašuma  nodokļa  par  zemi 
maksātājiem'' atzīšanu par spēku zaudējušiem'' apstiprināšanu.

15. Par kases skaidrās naudas atlikuma limita noteikšanu Ilūkstes novada domes, Bebrenes, 
Pilskalnes,  Šēderes, Eglaines,  Dvietes pagastu pārvalžu un Subates pilsētas pārvaldes 
kasēs.
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16. Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ilūkstes novadā.

17. Par  ilgtermiņa  aizņēmumu  pašvaldības  līdzfinansējuma  un  priekšfinansējuma 
nodrošināšanai atbalstītajiem projektiem.

18. Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā *** ģimenei.

19. Par zvejas tiesību nomu *** Skuķu ezerā Ilūkstes novadā.

20. Par zvejas tiesību nomu *** Skuķu ezerā Ilūkstes novadā.

21. Par pašvaldības zemes gabala Brīvības ielā 55, Ilūkstē atsavināšanu.

22. Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā.

23. Par  nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķa  maiņu  pašvaldības  zemes  vienībai  Dvietes 
pagastā.

24. Par  nekustamā  īpašuma  ''Puncuļi''  zemes  ierīcības  projekta  apstiprināšanu  Subates 
pilsētas lauku teritorijā.

25. Par Ilūkstes novada sociāli  ekonomiskās attīstības programmas izstrādes darba grupas 
izveidošanu.

26. Par  saistošo  noteikumu  Nr.2/2010  ''Kārtība,  kādā  Ilūkstes  novada  pašvaldība  sniedz 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā'' apstiprināšanu.

27. Par dzīvokļu komisijas nolikuma (reģ.Nr.3/2010) apstiprināšanu.

28. Par  pagaidu  dzīvojamo  telpu  statusa  piešķiršanu  dzīvojamām  telpām  ''Gundegas''  13, 
Bebrenes pagastā.

29. Par adreses piešķiršanu ēkām Eglaines pagastā.

30. Par  atļauju  zemes ierīcības  projekta  izstrādei  nekustamajā  īpašumā ''Zemzari''  Dvietes 
pagastā.

31. Par  dalību  biedrības  ''Daugavas  Savienība''  kopsapulcē  un  Jāņa  Silova  kandidatūras 
izvirzīšanu biedrības valdes locekļa amatam.

32. Par  sabiedriskās  apspriešanas  ierosināšanu  jautājumā  par Ilūkstes  novada  teritorijas 
pasludināšanu brīvu no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO)

33. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu *** Šēderes pagastā.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Līdz plkst.15.30 sēdē piedalās 14 domes deputāti:

Aivars  Ancāns,  Artūrs  Bogdanovičs,  Agris  Elerts,  Maigurs  Krievāns,  Vitolds 
Kveders, Staņislavs Mežnieks, Lenvija Rāzna, Stefans Rāzna, Imants Rubļevskis, 
Gunta  Semjonova,  Ingūna  Svarāne,  Ērika  Šaršune,  Inese  Vuškāne  un   Maija 
Žigajeva 

No plkst. 15.30. sēdē piedalās 15 domes deputāti. Uz sēdi ierodas deputāts Jānis Krievāns  un 
uzsāk darbu pie 9. darba kārtības jautājuma izskatīšanas. 

Bez tam domes sēdē piedalās:
pašvaldības izpilddirektore Līga Dudare
finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
attīstības  plānošanas nodaļas vadītājas v.i. Indra Madarniece
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juridiskās nodaļas vadītāja Evita Ivdra - Jankovska
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona Linarde
sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča
Subates pilsētas pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne
SIA ''ORNAMENTS'' valdes locekle Lilija Kovaļčuka

1.& (2)
Par Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada budžeta izpildi 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav,  novada dome  nolēma:
1.  Apstiprināt Ilūkstes  novada  pašvaldības  2009.gada  pamatbudžeta  izpildi  saskaņā  ar 
pielikumu Nr. 1:

1.1. Ieņēmumu daļā  Ls 5 883 589  (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 1 089 
138; ieņēmumi Ls 4 584 204; aizdevums Ls 20 699; aizņēmums Ls 189 548).

1.2. Izdevumu daļā  Ls 5 883 589 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 620 865; 
izdevumi Ls 5 161 431; aizņēmumu atmaksa Ls 101 293).

2.  Apstiprināt Ilūkstes  novada  pašvaldības  2009.gada  speciālā  budžeta  izpildi  saskaņā  ar 
pielikumu Nr. 2: 

2.1. Ieņēmumu daļā  Ls 319 543  (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 94 045; 
ieņēmumi Ls 225 498).

2.2. Izdevumu daļā  Ls 319 543 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 132 358; 
izdevumi Ls 187 185).  

3.  Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada ziedojumus un dāvinājumus saskaņā ar 
pielikumu Nr. 3:

3.1.Ieņēmumu  daļā  Ls 4  049  (t.sk.  budžeta  līdzekļu  atlikums  gada  sākumā  Ls  1  360; 
ieņēmumi Ls 2 689).

3.2. Izdevumu daļā  Ls 4 049 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 55; izdevumi 
Ls 3 994).  

4.   Apstiprināt Ilūkstes  novada  pašvaldības  aizņēmuma  parādu  uz  2010.gada  1.janvāri 
Ls 779 836, saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

5.  Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības  galvojumus  uz  2010.gada 1.janvāri  Ls  166 482 
saskaņā ar pielikumu Nr. 5. 
Pielikumā: 1. Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta izpilde 2009.gadā uz 6 lapām.
                 2. Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta izpilde 2009.gadā uz 2 lapām.

      3.  Ilūkstes  novada  pašvaldības  ziedojumu  un  dāvinājumu  ieņēmumi  un  izdevumi  
2009.gadā uz  1 lapas.

4.  Ilūkstes  novada  pašvaldības  aizņēmumu saraksts  uz  2010.gada  1.janvāri  uz  2  
lapām.

      5. Ilūkstes novada pašvaldības galvojumu  saraksts uz 2010.gada 1.janvāri uz 1 lapas. 

Pielikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ budžeta izpilde
2.& (3)
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Par Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 
budžeta rezerves fonda līdzekļu izlietojuma apstiprināšanu 

                                                         

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma  „Par pašvaldībām“ 21.pantu un likumu „Par 
pašvaldību  budžetiem“, atklāti  balsojot ar  14  balsīm PAR,  PRET -  nav,  ATTURAS  -  nav, 
novada dome  nolēma:

Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada pamatbudžeta rezerves fonda Ls 20 
000 (divdesmit tūkstoši latu 00 santīmi) apmērā izlietojumu saskaņā ar pievienoto sarakstu.

Pielikumā: Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta rezerves fonda izlietojuma saraksts uz 1 
lapas. 

Pielikumu skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ budžeta izpilde

3.& (4)
Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju bilances vērtības 

palielināšanu un jaunas ēkas un būvju iekļaušanu bilancē
                                                    

1.  Izskatot  jautājumu  par  veiktajiem  remontdarbiem  Ilūkstes  novada  pašvaldības  īpašumā 
esošajās  ēkās  un  būvēs  un  jauna  objekta  celtniecību  un  nepieciešamību  jauno  objektu 
iekļaut bilancē un palielināt bilances vērtību, un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju tika 
konstatēts, ka:

1.1.  2009.gada  20.aprīlī  Ilūkstes  novada  domē  noslēgts  Darbuzņēmuma  līgums 
„Sabiedriskās  tualetes  būvniecībai  un  apkārtnes  labiekārtošanai  tehniskā  projekta 
izstrādei Sporta ielā 7, Ilūkstē,” ar SIA “Būtība”;
1.2. 2009. gada 5. martā noslēgts līgums Nr. 1.-08/12/8 „Bērnu rotaļu atrakciju celiņu 
ierīkošanai, PII „Zvaniņš”, Jēkabpils ielā 10a, Ilūkstē”, ar SIA „Ornaments”;
1.3. 2009. gada 12.augustā noslēgts līgums Nr.1.-08./IZ/14.1 „Elektrolīnijas  0,4kV GVL 
L-6 no TP-1365 rekonstrukcijai Pilskalnes ielā Ilūkstē”, ar SIA „Ornaments”;
1.4.  2009.  gada 20.  jūlijā  Ilūkstes novada domē noslēgts  Būvdarbu līgums „Sociālās 
dzīvojamās mājas siltumnoturības uzlabošanas pasākumi Brīvības ielā 17, Ilūkstē”,  ar 
SIA „Būtība”; 
1.5.  2009.gada  1.oktobrī  noslēgts  līgums  Nr.  1.08./IZ/17  „Dzīvojamās  mājas  Ilūkstē, 
Strēlnieku ielā 47 jumta remontdarbi”, ar SIA „Ornaments”;
1.6.  2009.gada  16.aprīlī   būvdarbu  līgums  Nr.  2009/73  un  2009.  gada  12.  maijā 
noslēgtais būvdarbu  līgums Nr.2009/76 „Satiksmes uzlabošana Raiņa ielā, Ilūkstē”  ar 
SIA “LCB”;
1.7. 2009.gada 5.augustā noslēgts līgums Nr.2009/101 „Ielu asfalta seguma atjaunošanu 
Pļavu ielā, Ilūkstē”, ar SIA „Krustpils”;
1.8.  2009.gada 21.aprīlī  Dvietes  pagasta padomē noslēgts   līgums „Dvietes pagasta 
autoceļa „Mednieki-Liepziedi-Centrs” km 0.000-2.050 rekonstrukciju", ar SIA “Sau”;
1.9. 2009. gada 12. augustā noslēgts līgumu Nr. 2009/74 „Bruģēta gājēju celiņa izbūvi 
Brīvības ielā, Ilūkstē", ar SIA ‘’Ornaments’’.

1.  Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par 
pašvaldībām“  21.pantu,  atklāti  balsojot  ar  14 balsīm PAR,  PRET – nav,  ATTURAS  -  nav, 
novada dome nolēma:

2.1. IEKĻAUT pašvaldības bilancē esošās ēkas un būves uz 2009. gada 31.decembri:

2.1.1.  2009.gadā jaunuzcelto  sabiedrisko tualeti,  Sporta ielā  7,  Ilūkstē  par  Ls 
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20 000.00 (divdesmit tūkstoši lati 00 santīmi);

2.1.2.  2009.gadā  ierīkotais  celiņš  PII  „Zvaniņš”  par   Ls  20  482.57  (divdesmit 
tūkstoši četri simti astoņdesmit divi lati 57 santīmi);

2.1.3. Bruģēta gājēju celiņa izbūve Brīvības ielā, Ilūkstē par Ls 9 792.42 (deviņi 
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit divi lati 42 santīmi).

2.2.  PALIELINĀT īpašumā  esošo  ēku  un  būvju  uzskaites  vērtību  uz  2009.gada 
31.decembri:

2.2.1. Sociālā dzīvojamā māja Ilūkstē, Brīvības ielā -17 par Ls 51 324.49 (piecdesmit 
viens tūkstotis trīs simti  divdesmit  četri  lati  49 santīmi)  un palielināt  lietderīgās 
lietošanas laiku par 25 gadiem;

2.2.2. Dzīvojamā māja Ilūkstē, Strēlnieku ielā 47  par Ls 3 000.00 (trīs tūkstoši lati 00 
santīmi);

2.2.3.  Raiņa  iela,  Ilūkstē  par  Ls  49  974.89  (četrdesmit  deviņi  tūkstoši  deviņi  simti 
septiņdesmit četri lati 89 santīmi);

2.2.4.  Pļavu iela,  ielu  asfalta seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā  par Ls 51 984.26 
(piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri lati 26 santīmi);

2.2.5.  Dvietes  pagasta  autoceļa  „Mednieki-Liepziedi-Centrs”  km  0.000-2.050 
rekonstrukciju Ilūkstes  novada  pašvaldības  autoceļu  uzskaites vērtību  par  Ls 
100 563.40 (viens simts tūkstotis pieci simti sešdesmit trīs lati 40 santīmi);

2.2.6. Elektrolīnijas 0,4kV GVL L-6 no TP-1365 rekonstrukciju Pilskalnes ielā, Ilūkstē par 
Ls 5 950.77 (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit lati 77 santīmi).

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot grāmatvedei N. Krimelei.

4.& (5)
Par privatizēto dzīvokļu izslēgšanu no domes bilances 

                                                        

     Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 14 
balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1.  Līdz  2009.gada  Ilūkstes  novada  pašvaldības  finanšu  pārskata  sastādīšanai izslēgt no 

Ilūkstes novada pašvaldības bilances ar 2009.gada 31.decembri Ilūkstes novada pašvaldībā 
esošos  privatizētos dzīvokļus:

1.1. Kastaņu ielā 40, dzīvoklis Nr.6, bilances vērtībā Ls 1495,65 (viens tūkstotis četri simti 
deviņdesmit pieci  lati 65 santīmi);

1.2.  Pašulienē - 6, dzīvoklis Nr.33, bilances vērtībā Ls 1450,75 (viens tūkstotis četri simti 
piecdesmit lati 75 santīmi).

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

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

4.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei.
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5.& (6)
Par valsts budžeta līdzekļu sadali mācību literatūras iegādei novada vispārējās izglītības 

iestādēm
                                                        

Saskaņā ar  Ministru Kabineta noteikumiem Nr.  97 „Kārtība,  kādā valsts organizē un finansē 
mācību līdzekļu izdošanu un iegādi” un ņemot vērā Ilūkstes novadā esošo vispārizglītojošo skolu 
specifiku  un vajadzības,  kā arī  sociālo,  izglītības  un kultūras jautājumu komitejas ieteikumu, 
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav,  novada dome  nolēma:
1. Sadalīt Ilūkstes novadam piešķirto  finansējumu mācību literatūras iegādei  Ls 829  (astoņi 

simti divdesmit deviņi latu, 00 santīmu) apmērā šādi:

Izglītības iestāde
Skolēnu 

skaits (uz 
01.01.2010.)

Finansējums 
Ls 0.72 uz 1 

bērnu

(Neklātienes 
vsk. 67%)

Eglaines pamatskola 105 76.00

Subates pamatskola 80 59.00

Ilūkstes 1.vidusskola 462 334.00

Ilūkstes 2.vidusskola 186 135.00

Bebrenes vidusskola 174 125.00

Neklātienes vidusskola 208 100.00
KOPĀ: 1215 829.00

2. Uzdot Ilūkstes novada pamata un vispārējo izglītības iestāžu vadītājiem 2010.gadā izlietot 
piešķirto LR IZM dotāciju mācību literatūras iegādei.

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

6.& (7)
    Par nolikuma "Par Ilūkstes novada politiski represēto personu godināšanu" 

apstiprināšanu
                                                        

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti 
balsojot ar 14 balsīm PAR,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:

Apstiprināt nolikumu "Par Ilūkstes novada politiski represēto personu godināšanu" 
(reģ.Nr.1/2010).
Nolikumu skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti
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7.& (8)
    Par nolikuma "Par Ilūkstes novada gados veco iedzīvotāju godināšanu" 

apstiprināšanu
                                                        

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā 
sociālo,  izglītības  un  kultūras  jautājumu  komitejas  un  finanšu  komitejas  atzinumu  dotajā 
jautājumā, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR ,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma:

Apstiprināt nolikumu  "Par  Ilūkstes  novada  gados  veco  iedzīvotāju  godināšanu" 
(reģ.Nr.2/2010).

Nolikumu skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti 

8.& (9)
    Par Ilūkstes novada skolēnu dalības izmaksām X Latvijas Skolēnu un jauniešu 

dziesmu un deju svētkos
                                                       

Izskatot   sagatavoto  izdevumu  tāmi  Ilūkstes  novada  skolēnu  dalībai  X  Latvijas  skolēnu  un 
jauniešu dziesmu un deju svētkos, kā arī ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas, un finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā,  atklāti balsojot  ar 14 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:

1.  Apstiprināt izdevumu tāmi Ilūkstes novada skolēnu dalībai X Latvijas skolēnu un jauniešu 
dziesmu un deju svētkos par kopējo summu  Ls 6416  (t.sk. transporta izdevumi Ls 4201, 
organizatoriskie izdevumi Ls 675, tautas tērpu atjaunošana Ls 1540).

2. Plānojot  2010.gada budžetu paredzēt finanšu līdzekļus minēto izdevumu segšanai.

9.& (10)
    Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību maksas pakalpojumiem  

                                                          

Ņemot  vērā  finanšu  komitejas  atzinumu  dotajā  jautājumā,  pamatojoties  uz  Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 14.punkta g) apakškpuntu, atklāti balsojot ar 15 
balsīm PAR,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt ar 2010.gada 1.februāri Ilūkstes novada kultūras centrā un tā struktūrvienībās 

šādus maksas pakalpojumus:

1.1. Ilūkstes novada kultūras centrā un tā struktūrvienībās rīkotajos pasākumos ieejas maksu 
(biļetes cenu)  no Ls 1,00 (0.83+PVN 0,17) līdz Ls 2,00 (1,65 +PVN 0,35).

1.2.  Ilūkstes  novada  kultūras  centra  struktūrvienībās  īres  maksu par  telpu  izmantošanu 
vienam pasākumam  Ls 15,00 (12,40 + PVN 2,60) vai no  10% līdz  15% no pasākuma 
rīkotāja pārdoto biļešu summas.

2. Noteikt maksu  šajā  lēmumā  noteiktajās  robežās  ir  Ilūkstes  novada  kultūras  centra 
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direktoram, izvērtējot katra pasākuma nozīmīgumu un mākslinieku reitingu.

3. Noteikt,  ka  iegūtie  līdzekļi  par  maksas  pakalpojumiem  tiek  ieskaitīti  Ilūkstes  novada 
pašvaldības bankas kontā vai iemaksāti novada vai pārvalžu kasēs.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot novada kultūras centra  direktoram.

10.& (11)***
(Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības lietu pārvaldes nodaļā Brīvības ielā 7, 2.stāvā 

11.kabinetā)   

11.& (12)
Par degvielas patēriņa normas noteikšanu Dvietes pagasta pārvaldes mikroautobusam 

OPEL - VIVARO 
                                                          

Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
likuma  „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunktu,  atklāti  balsojot  ar 15 
balsīm PAR,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Noteikt Dvietes  pagasta  pārvaldes  mikroautobusam  OPEL  –  VIVARO  degvielas 

(dīzeļdegviela) summēto patēriņa normu  9,5 litri uz  100 km noskrējiena. Ziemas mēnešos 
( no 1.oktobra līdz 31.martam ) piemērot koeficientu 1,1.

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

12.& (13)
Par Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā esošo nolietoto transportlīdzekļu 

norakstīšanu vai pārdošanu izsolē

1.  Dome  izskatīja  Dvietes  pagasta  teritorijas  un  komunālās  saimniecības  pārzines  I.Plones 
iesniegumu  ar  lūgumu  atļaut  pārdot  vai  norakstīt  Dvietes  pagasta  pārvaldes  valdījumā 
esošos transporta līdzekļus.

2.  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja, ka: 
Traktors T – 150K, traktora piekabe MMZ – 771B, izkliedētājs PRT-10 un automašīna SAZ – 
3507 ir pilnībā nolietojušies, to atlikusī vērtība ir 0,00. Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā 
esošie transporta līdzekļi netiek izmantoti.

3.  Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  finanšu  komitejas  ierosinājumu,  pamatojoties  uz  Latvijas 
Republikas  likuma “Par  pašvaldībām”  21.panta 1.daļas  17.punktu,  Valsts  un pašvaldības 
mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 1.punktu,  atklāti balsojot  ar 15 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:

3.1.  Norakstīt un  pārdot metāllūžņos  Dvietes  pagasta  pārvaldes  valdījumā  esošo 
izkliedētāju PRT-10, iegādes gads 1980, atlikusī vērtība ir 0,00.

3.2.  Organizēt izsoli  Dvietes  pagasta  pārvaldes  valdījumā  esošiem  transporta 
līdzekļiem:

Traktors T – 150K, iegādes gads 1979, atlikusī vērtība ir 0,00;
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Traktora piekabe MMZ – 771B, iegādes gads 1987, atlikusī vērtība ir 0,00;

 Automašīna SAZ – 3507, iegādes gads 1988, atlikusī vērtība ir 0,00.

3.3. Izveidot izsoles komisiju sekojošā 3 locekļu sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs: deputāts Jānis Krievāns;

komisijas locekļi:

Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzine Iveta Plone;

domes grāmatvede Leontīna Kuosa.

4. Uzdot izsoles  komisijai  atbilstoši  Valsts  un  pašvaldības  mantas  atsavināšanas  prasībām 
izstrādāt izsoles noteikumus līdz nākošajai domes sēdei.

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei.

13.& (14)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kases aparāta iegādei 

Dvietes pagasta pārvaldei
                                                        

Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā ,  atklāti balsojot  ar 15 balsīm 
PAR,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1.  2010.gada  budžetā  paredzēt līdzekļus  jauna  elektroniskā  kases aparāta  iegādei  Dvietes 

pagasta pārvaldei Ls 300,00.

2. Norakstīt elektronisko kases aparātu “SAMSUNG” pēc jauna kases aparāta iegādes.

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

14.& (15)
Par saistošo noteikumu Nr.1/2010 

''Par Subates pilsētas domes 26.03.2008. saistošo noteikumu Nr. 2 
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma  nodokļa par zemi maksātājiem” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem''  apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 16.punktu un 14.panta 3.daļu, 
atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma: 
1.  Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.1/2010  ''Par  Subates  pilsētas  domes  26.03.2008. 

saistošo  noteikumu Nr.2 „Par  atvieglojumu  piešķiršanu  nekustamā īpašuma  nodokļa par 
zemi  maksātājiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem". 

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 pašvaldības domes ēkā un pašvaldības 
pārvalžu ēkās, un saistošo noteikumu pilnu tekstu publicēt pašvaldības 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/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi

15.& (16)
Par kases skaidrās naudas atlikuma limita noteikšanu Ilūkstes novada pašvaldības 

Bebrenes, Pilskalnes, Šēderes, Eglaines, Dvietes pagastu pārvalžu un Subates pilsētas 
pārvaldes  kasēs    

                                                       

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 27.punktu un 
Ministru Kabineta noteikumu Nr.584 „Kases operāciju uzskaites noteikumi“ IV sadaļas „Atbildīgo 
amatpersonu pienākumi un atbildība kases operāciju uzskaitē“ 40. punktu, ņemot vērā finanšu 
komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada 
dome nolēma:

Ar 2010.gada 1.februāri noteikt Ilūkstes novada pašvaldības un pagastu pārvalžu kasēs 
skaidrās naudas atlikuma limitu. 

16.& (17)
Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ilūkstes novadā

                                                     
Izskatot  īres  maksas  Ilūkstes  novadā,  izvērtējot  domes  rīcībā  esošo  informāciju  un  ar  lietu 
saistītos  apstākļus,  dome  konstatēja,  ka  jānosaka  novadā  vienota  īres  maksas  sistēma 
pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem.
     Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunktu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 11.¹ 
pantu”,  atklāti  balsojot  ar  15  balsīm PAR,  PRET –  nav,  ATTURAS-  nav,  novada dome 
nolēma:
Noteikt ar 2010. gada 1. martu šādu pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksu:

1.1.   Labiekārtotiem pašvaldības dzīvokļiem:   
     1.1.1. Ilūkstes pilsētā – Ls 0,20 par 1 m²;

  1.1.2. Subates pilsētā ar lauku teritoriju– Ls 0,15 par 1 m²;
  1.1.3. Bebrenes pagastā – Ls 0,15 par 1m2;
  1.1.4. Dvietes pagastā – Ls 0,15 par 1m2; 
  1.1.5. Eglaines pagastā – Ls 0,15 par 1m2;
  1.1.6. Šederes pagastā – Ls 0,15 par 1m2;
  1.1.7. Pilskalnes pagastā - Ls 0,15 par 1m2.

1.2.   Daļēji labiekārtotiem pašvaldības dzīvokļiem  :  
1.2.1. Ilūkstes pilsētā – Ls 0,15 par 1 m²;
1.2.2. Subates pilsētā ar lauku teritoriju – Ls 0,10 par 1 m²;
1.2.3. Bebrenes pagastā – Ls 0,10 par 1m2;
1.2.4. Dvietes pagastā – Ls 0,10 par 1m2; 
1.2.5. Eglaines pagastā – Ls 0,10 par 1m2;
1.2.6. Šederes pagastā – Ls 0,10 par 1m2;
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1.2.7. Pilskalnes pagastā - Ls 0,10 par 1m2.

1.3.   Dzīvojamās mājās pašvaldības dzīvokļiem bez ērtībām  :  
1.3.1. Ilūkstes pilsētā – Ls 0,10 par 1 m²;
1.3.2. Subates pilsētā ar lauku teritoriju – Ls 0,05 par 1 m²;
1.3.3. Bebrenes pagastā – Ls 0,05 par 1m2;
1.3.4. Dvietes pagastā – Ls 0,05 par 1m2; 
1.3.5. Eglaines pagastā – Ls 0,05 par 1m2;
1.3.6. Šederes pagastā – Ls 0,05 par 1m2;
1.3.7. Pilskalnes pagastā - Ls 0,05 par 1m2.

2. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi par dzīvojamo  telpu īri tiek ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības 
bankas kontā vai iemaksāti novada vai pārvalžu kasēs.

3.  Uzdot brīdināt pašvaldības dzīvojamo telpu īrniekus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai 
kārtībai:
3.1. Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai Benitai Štrausai;
3.2. Subates pilsētas pārvaldes vadītājai Sofijai Glūmānei;
3.3. Eglaines un Šēderes pagasta pārvaldes vadītājam Romualdam Fedorovičam;
3.4. Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzinei Ivetai Plonei;
3.5. Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzinei Ludmilai Riekstiņai;
3.6. Ilūkstes novada komunālās nodaļas vadītājai Romualdai Kartašovai.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei.

17.& (18)
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 

nodrošināšanai atbalstāmajiem projektiem 

                                                    

1. Izskatot jautājumu  par  ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu,  lai  nodrošinātu  pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstāmajiem projektiem, dome konstatēja, ka:

1.1. Atbalstīti  Latvijas  Republikas  Zemkopības  ministrijas  Lauku  atbalsta  dienesta 
Dienvidlatgales reģionālās pārvaldes (LAD) projekti:

1.1.1.“Subates pašvaldības sporta un kultūras objekta Tirgus laukumā 18 rekonstrukcija”, 
projekta  kopējais  finansējums  Ls  160 250,85,  pašvaldības  līdzfinansējums  un 
priekšfinansējums Ls 140 385,04;

1.1.2.“Dvietes  pagasta  autoceļa  “Rudeņi-Sodišķi-Izgāztuve”  0,000-1,650  km 
rekonstrukcija”,  projekta  kopējais  finansējums  Ls  69758,09,  pašvaldības 
līdzfinansējums  un priekšfinansējums Ls 61 300,48.

1.2. Atbalstīti Latvijas Republikas Vides ministrijas KPFI projekti:

1.2.1. ”Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā, Bērnu 
un  jauniešu  centrā”,  projekta  kopējais  finansējums  Ls  239 238,96,  pašvaldības 
līdzfinansējums  un priekšfinansējums Ls155 208,74;

1.2.2.  ”Energoefektivitātes  paaugstināšana  Ilūkstes  novada  Bebrenes  profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš””, projekta 
kopējais  finansējums  Ls  435 755,03,  pašvaldības  līdzfinansējums   un 
priekšfinansējums Ls 282 700,58;
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1.3. Projektu realizācija uzsākta 2009. gadā un tā turpmākai darbībai nepieciešams:

1.3.1.  „Kvalitatīvai  dabaszinātņu  apguvei  atbilstošas  materiālās  bāzes  nodrošināšana 
Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā” kopējās izmaksas sastāda Ls 228 
933,00, pašvaldības priekšfinansējums Ls 162 405,44;

1.3.2.  Eiropas  Ekonomikas  zonas  (EZZ)  finanšu  instrumenta  un  Norvēģijas  valdības 
divpusējā finanšu prioritātes „Veselība” projekts „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko 
un  profesionālo  spēju  uzlabošana  veselības  aprūpes  pakalpojumu  kvalitātes, 
efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai”, kopējās izmaksas EUR 657 618,00 
pašvaldības priekšfinansējums EUR 625 181,00;

2. Ņemot  vērā  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par  pašvaldībām“ 
21.pantu,  likuma  „Par  pašvaldību  budžetiem“  22.  pantu  un  Ministru  kabineta  2008.gada 
25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem“, 
atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
2.1.  Ņemt  ilgtermiņa aizņēmumu,  lai  nodrošinātu  pašvaldības  līdzfinansējumu  un 

priekšfinansējumu atbalstāmajiem projektiem.

2.2.  Lūgt  Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt 
spēju ņemt 2010. gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem 
noteikumiem Ls 1 241 379,99 vai EUR 1 766 324,59 apmērā uz 15 gadiem ar  atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem.

3.  Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt ar Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

4.  Kontroli par  lēmuma  izpildi  uzdot Ilūkstes  novada  domes  finanšu  nodaļas  vadītājas 
vietniecei.

18.& (19)
Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā *** ģimenei

                                                       
Ņemot  vērā  sociālā  dienesta  un  finanšu  komitejas  atzinumu,  pamatojoties  uz  Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot  ar 15 balsīm par, pret – nav, 
atturas- nav, novada dome nolēma:
Paredzēt 2010.g. Ilūkstes novada sociālā dienesta budžetā Ls 300 ārkārtas situācijā nonākušai 
Ilūkstes novadā dzīvojošai ***ģimenei. 

19.& (20)
Par zvejas tiesību nomu *** Skuķu ezerā  Ilūkstes novadā

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

1. Iznomāt *** rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai  Skuķu ezerā Ilūkstes novadā 
līdz 2010.gada 31.decembrim ar zvejas tīklu līdz 30 m (trīsdesmit metri) garumā un murdu, 
nosakot gada zvejas tiesību nomas maksu Ls 0,20 (divdesmit santīmi) par vienu metru tīkla 
un Ls 7,00 par vienu murdu.

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

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

20.& (21)
Par zvejas tiesību nomu ***  Skuķu ezerā  Ilūkstes novadā

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

1. Iznomāt *** rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Skuķu ezerā Ilūkstes novadā līdz 
2010.gada  31.decembrim ar  zvejas  tīklu  līdz  30  m (trīsdesmit  metri)  garumā un  murdu, 
nosakot gada zvejas tiesību nomas maksu Ls 0,20 (divdesmit santīmi) par vienu metru tīkla 
un Ls 7,00 par vienu murdu.

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

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

21.& (22)
Par pašvaldības zemes gabala ***, Ilūkstē atsavināšanu

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

1.  Atsavināt pašvaldībai piederošu zemes gabalu 1001 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4407-005-
0108, ***, Ilūkstē, uz kura atrodas *** piederošas ēkas (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 
0046 3519) pārdodot *** par nosacīto cenu Ls 540.00 (pieci simti četrdesmit lati), sakarā ar 
to,  ka  minētais  pašvaldības  īpašums  nav  nepieciešams  pašvaldībai  un  tai  pakļautajām 
institūcijām tām noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.

2.  Noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma ***, Ilūkstē atsavināšanu. 
3.  Atsavināšanas  summu  ieskaitīt Ilūkstes  novada  domes  bankas  kontā  Nr.LV  05  UNLA 

0005011130034, bankas kods UNLA LV2X, A/S SEB Daugavpils filiāle.
4. Pamatlīdzekļu pieņemšanas-nodošanas komisijai 10 dienu laikā no atsavināšanas summas 

saņemšanas domes kontā sastādīt īpašuma un dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu.

22.& (23)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā

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

Piešķirt *** nomā zemes gabalu  2,0 ha platībā  no zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 
4490 003 0104 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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23.& (24)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

pašvaldības zemes vienībai Dvietes pagastā

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

1. Nomainīt  nekustamā  īpašuma lietošanas  mērķi  pašvaldības  zemes  vienībai Dvietes 
pagastā 1.1 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0474, no 1003 – lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmumu apbūve  uz mērķi   0101 –   zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība.

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

24.& (25)
Par nekustamā īpašuma ''Puncuļi'' zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu Subates pilsētas lauku teritorijā

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

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Puncuļi”, Subates pilsētas lauku teritorijā, zemes ierīcības 
projektu, saskaņā ar tā grafisko pielikumu, kadastra apzīmējums 4435 002 0023,  nosakot 
atdalāmajam zemes gabalam  21,1 ha kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi - 
0201 –  zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir  mežsaimniecība, un  piešķirot 
nosaukumu „Birzgaļi”, Subates pilsētas lauku teritorija, Ilūkstes novads.

2. Precizēt nekustamajam īpašumam „Puncuļi”, Subates pilsētas lauku teritorijā, 18,5 ha platībā 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība  
ir mežsaimniecība.

25.& (26)
Par Ilūkstes novada sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrādes darba 

grupas izveidošanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 
15 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:    
1.  Apstiprināt darba grupu šādā sastāvā: 

Stefans Rāzna, domes priekšsēdētājs
Aivars Ancāns, domes deputāts
Artūrs Bogdanovičs,  domes deputāts
Agris Elerts,  domes deputāts
Maigurs Krievāns,  domes deputāts
Jānis Krievāns,  domes deputāts
Vitolds Kveders, domes deputāts
Staņislavs Mežnieks, domes deputāts
Inese Vuškāne, domes deputāte
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Lenvija Rāzna, domes deputāte
Imants Rubļevskis, domes deputāts
Gunta Semjonova, domes deputāte
Ingūna Svarāne, domes deputāte
Ērika Šaršune, domes deputāte
Maija Žigajeva, domes deputāte
Līga Dudare, pašvaldības izpilddirektore
Indra Madarniece, attīstības plānošanas nodaļas vadītāja p.i.
Ilona Linarde, izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja  
Zigfrīda Plepe,  finanšu nodaļas vadītāja
Evita Ivdra-Jankovska, juridiskās nodaļas vadītāja
Janīna Kurme,  nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova,  lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
Rita Butkeviča, informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Romualds Fedorovičs, Eglaines pagasta pārvaldes vadītājs
Sofija Glūmāne,  Subates pilsētas pārvaldes vadītāja
Benita Štrausa,  Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
Inta Vaitkuna, Dvietes pagasta pārvaldes lietvedības speciāliste
Līvija Tamane, tūrisma informācijas centra speciāliste
Jurijs Altāns,  SIA „Šēderes pakalpojumi” rīkotājdirektors
Lilija Kovaļčuka,  SIA „Ornaments” rīkotājdirektore
Pjotrs Rončs, SIA ”Ilta-D” vadītājs

2. Noteikt „Sociāli ekonomiskās attīstības programmas” izstrādes darba grupas darbības laiku 
no 04.02.2010. līdz 04.05.2010.

3.  Uzdot  attīstības plānošanas nodaļas vadītājas p.i.  Indrai  Madarniecei  organizēt  un plānot 
darba grupas darbu.

26.& (27)
Par saistošo noteikumu Nr.2/2010 

"Kārtība, kādā Ilūkstes  novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā" apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 16.punktu, atklāti balsojot ar 
15 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma: 
1.  Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.2/2010 ‘’Kārtība,  kādā Ilūkstes novada pašvaldība 

sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’. 

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 pašvaldības domes ēkā un pašvaldības 
pārvalžu ēkās, un saistošo noteikumu pilnu tekstu publicēt pašvaldības 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/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi
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27.& (28)
Par dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un 61.panta 3.daļu un ņemot vērā 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR , 
PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma: 

Apstiprināt Ilūkstes novada domes dzīvokļu komisijas nolikumu (reģ.Nr.3/2010).

Nolikumu skatīt:   www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti

28.& (29)
Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa piešķiršanu pašvaldības īpašumā esošajam 

dzīvoklim Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Gundegas, dz.13

Saskaņā ar  saistošo noteikumu Nr.  8/2009 „Kārtība,  kādā tiek izīrētas Ilūkstes novada 
pašvaldības pagaidu dzīvojamās telpas” (Ilūkstes novada domes 30.04.2009. lēmums Nr.158) 
1.2. punktu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām”  15.panta 1.daļas 7. 
un 9.punktiem, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome 
nolēma: 

Noteikt Ilūkstes novada domes pagaidu dzīvojamās telpas statusu labiekārtotam 3 istabu 
dzīvoklim (kopējā platība 73,90 m2) Gundegas, dz.13, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

29.& (30)
Par adreses piešķiršanu ēkai Eglaines pagastā

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

Piešķirt galdniecības  ceha  ēkai  adresi  „Mazkraukļi”,  Eglaines  pagasts,  Ilūkstes 
novads, LV-5444, ēkas kadastra apzīmējums 4456 005 0061 018.

30.& (31)
Par atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajā 

īpašumā ''Zemzari'' Dvietes pagastā

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

1.  Atļaut  *** izstrādāt  zemes ierīcības  sadales  projektu  nekustamajā  īpašumā,  „Zemzari”, 
Dvietes  pagasts,  kadastra  Nr.  4454  008  0072,  atdalot  meža  zemes  gabalu  5,5  ha  platībā 

                                                 16                       28.01.2010      Ds    sēde Nr.2 

http://www.ilukste.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=421


atbilstoši grafiskajam pielikumam, nosakot, ka:

1.1. atdalītā zemes gabala nekustamā īpašuma lietošanas mērķis -  0201 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;

1.2. projektā jāparedz piekļuve katrai jaunizveidotajai zemes vienībai;

1.3. zemes vienību platības tiks precizētas, veicot kadastrālo uzmērīšanu;

1.4.  zemes  ierīcības  projekts  jāveic  saskaņā  ar  Ilūkstes  novada  spēkā  esošo 
teritoriālplānojumu;

1.5.  projekts  jāizstrādā sertificētam zemes ierīcības  darbu veicējam,  saskaņā ar  Ministru 
Kabineta  11.12.2007.  noteikumiem  Nr.867  „Zemes  ierīcības  projekta  izstrādes 
noteikumi”;

1.6. projekts, pirms tā apstiprināšanas domē, jāsaskaņo ar Valsts Zemes dienestu;

1.7.  izstrādātais  zemes  ierīcības  sadales  projekts  stāsies  spēkā  pēc  tā  apstiprināšanas 
Ilūkstes novada domē.

31.& (32)
Par dalību biedrības ''Daugavas Savienība'' kopsapulcē un Jāņa Silova kandidatūras 

izvirzīšanu biedrības valdes locekļa amatam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu 
un „Biedrību nodibinājuma likumu”, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - 
nav, novada dome nolēma: 
Piedalīties  biedrības  ''Daugavas  Savienība''  kopsapulcē  un  izvirzīt  biedrības  ''Daugavas 
Savienība'' valdes locekļa amatam no Ilūkstes novada pašvaldības  biedrības ''Daugavas loki'' 
direktoru Jāni Silovu. 

32.& (33)
Par sabiedriskās apspriešanas ierosināšanu jautājumā par Ilūkstes novada teritorijas 

pasludināšanu brīvu no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO)

Izskatot   2010.gada 25.janvārī  Ilūkstes novada pašvaldībā saņemto Bebrenes pagasta 
iedzīvotāju  ierosinājumu apstiprināt  Ilūkstes  novadu  par  teritoriju,  kas  brīva  no  ģenētiski 
modificētiem organismiem (ĢMO) un ar lūgumu to paredzēt Ilūkstes novada attīstības plānā, kā 
arī  izvērtējot  domes rīcībā esošo informāciju  un ar  lietu  saistītos apstākļus,  pamatojoties  uz 
Latvijas  Republikas  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.pantu  un  Ģenētiski  modificēto  organismu 
aprites likumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome 
nolēma:    
1. Ierosināt  sabiedrisko  apspriešanu  par Ilūkstes  novada  teritorijas  pasludināšanu  kā 

brīvu no ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO). 

2. Sabiedriskās  apspriešanas  laikā iedzīvotāji  ar  rakstiskiem  ierosinājumiem  var  griezties 
Ilūkstes  novada  pašvaldības  Attīstības  plānošanas  nodaļā,  Bebrenes,  Eglaines,  Dvietes, 
Šēderes, Pilskalnes pagastu pārvaldēs un Subates pilsētas pārvaldē. 

3. Noteikt  2010. gada 31.martu par sabiedriskās apspriešanas noslēguma dienu.

4. Uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājas v.i. Indrai Madarniecei organizēt sabiedrisko 
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apspriešanu un apkopot sabiedriskās apspriešanas rezultātus  un informēt domi  par tās 
rezultātiem.

5. Informāciju par domes pieņemto lēmumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem ievietot 
Ilūkstes  novada  mājas  lapā  www.ilukste.lv,  pašvaldības  informatīvajā  izdevumā  „Ilūkstes 
Novada Vēstis”, reģionālajā laikrakstā „Latgales laiks”.

          
33.& (34)

Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

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

Atteikties  no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.4490 
009 0031, kas atrodas ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes novadā.

Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs S.Rāzna

Sēdes protokoliste I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 2.februārī
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