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 29.jūlijā
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

Nr.11

DARBA KĀRTĪBA
1. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Šēderes pagasta komunālajai saimniecībai.
2. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada rokdarbnieču klubiņam ''Namiņš''.
3. Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2010 ”Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada
budžetu”” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.8/2010 ”Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada
pašvaldībā” apstiprināšanu.
5. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu Šēderes pagasta pārvaldes valdījumā esošam
traktoram Husqvarna LTH171.
6. Par izmaiņām izglītības iestāžu vadītāju amata vienībās.
7. Par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.
8. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzekļiem līdzfinansētā, Bebrenes Profesionālās vidusskolas iesniegtā projekta ''Kompleksi
risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās'' īstenošanai.
9. Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
"Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" projektā
„Siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa un katlu māju rekonstrukcija Subates pilsētā
Ilūkstes novadā”.
10. Par piedalīšanos projektā 1.5.3.1.''Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem'' un projektā noteiktās jaunas amata vienības izveidošanu.
11. Par piedalīšanos projektā "Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija"
ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitātē
"Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai".
12. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošinājumu Valsts pamatbudžeta programmas
''Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros 2010.gada skolēnu pārvadājumu
nodrošināšana'' piešķirtā autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai.
13. Par speciālās piemaksas noteikšanu SIA ''Veselības centrs "Ilūkste"'' valdes loceklei.
14. Par izglītības, kultūras un sporta nodaļas reglamenta apstiprināšanu.
15. Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2010.-2015.gadam
apstiprināšanu.
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16. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 43, Ilūkstes
pilsētā.
17. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Raudas ielā 10, Subates
pilsētā.
18. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''26A'', Svente, Šēderes
pagastā.
19. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem ''Zelta kalni'' un
''Zelta bedres'' Pilskalnes pagastā.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Druvēni'' Bebrenes pagastā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam
īpašumam.
21. Par zemes platības un robežu precizēšanu nekustamajā īpašumā ''Irbītes'' Dvietes pagastā.
22. Par ''zemes reformas pabeigšanai'' zemes vienību platību precizēšanu Bebrenes pagastā.
23. Par ''zemes reformas pabeigšanai'' zemes vienību platību precizēšanu Prodes pagastā.
24. Par ''zemes reformas pabeigšanai'' zemes vienību platību precizēšanu Pilskalnes pagastā.
25. Par ''zemes reformas pabeigšanai'' zemes vienību platību precizēšanu Šēderes pagastā.
26. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu ***, izpērkot lauku apvidus zemi Prodes pagastā.
27. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Dzintari'' Šēderes pagastā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam
īpašumam.
28. Par uzturēšanas izdevumu nodrošināšanu no pašvaldības budžeta 2011.gadā, pārņemot
Bebrenes Profesionālo vidusskolu.
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Līdz plkst.15.30 sēdē piedalās 11 domes deputāti:
Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Agris Elerts, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns,
Vitolds Kveders, Lenvija Rāzna, Stefans Rāzna, Ingūna Svarāne, Inese Vuškāne un
Maija Žigajeva
No plkst.15.30 sēdē piedalās 12 domes deputāti.
Deputāts Staņislavs Mežnieks uz sēdi ierodas plkst.15.30 un uzsāk darbu pie 19. darba kārtības
jautājuma izskatīšanas.
Sēdē nepiedalās 3 deputāti : Ērika Šaršune, Imants Rubļevskis un Gunta Okmane
Bez tam domes sēdē piedalās:
- finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
- nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
- juridiskās nodaļas vadītāja Biruta Višņevska
-izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona Linarde

1.& (223)
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Šēderes pagasta
komunālajai saimniecībai
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Izskatot Šēderes pagasta pārvaldes vadītāja iesniegumu jautājumā par papildus finansējumu
piešķiršanu, dome konstatēja, ka:
1) šī gada maija mēnesī tika veikti labiekārtošanas darbi pie Šēderes ciema katlu mājas, kurus
veica SIA „Šēderes pakalpojumi”, izmaksas pēc piestādītā rēķina sastāda Ls 965.88;
2) 2010.gada budžetā nebija paredzēti izdevumi augstāk minētajiem mērķiem.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā , atklāti balsojot ar 11
balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt papildus finansējumu 2010.gada budžeta no neparedzētiem izdevumiem Šēderes
komunālajai saimniecībai Ls 966 (deviņi simti sešdesmit seši lati 00 santīmi), labiekārtošanas
darbu apmaksai.
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

2.& (224)
Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada rokdarbnieču klubiņam „Namiņš”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu
komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET – nav,
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Nodrošināt Ilūkstes novada rokdarbnieču klubiņu „Namiņš” 2010.gada 21.augustā ar
transportu braucienam uz Rīgas svētkiem, lai piedalītos amatnieku un prasmju skolas
paraugdemonstrējumos Vērmanes dārzā.
2. Sniegt finansiālu atbalstu, apmaksājot dalības maksu Ls 15.00 no Ilūkstes novada
pašvaldības 2010. gada budžeta pārējiem izdevumiem.
3. Nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus
Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada
pašvaldības 2010.gada budžetu “.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļas vadītājas
vietniecei.

3.& (225)
Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2010
''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1-b/2010 "Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu"" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET - nav,
ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6-b/2010 ''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības
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2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010
pašvaldības 2010.gada budžetu”"saskaņā ar pielikumu.

“Par

Ilūkstes

novada

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.
Saistošos noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi

4.& (226)
Par saistošo noteikumu Nr. 8/2010
"Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada pašvaldībā" apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma ''Par
nodokļiem un nodevām'' 12.panta pirmās daļas 10.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR,
PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2010 "Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes
novada pašvaldībā “.
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

5.& (227)
Par degvielas patēriņa normas noteikšanu Šēderes pagasta pārvaldes valdījumā
esošajam traktoram Husqvarna LTH171

Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „ Par pašvaldībām ” 21.panta 1.daļas 14.punkta b) apakšpunktu, atklāti
balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Noteikt Šēderes pagasta pārvaldes valdījumā esošajam traktoram Husqvarna LTH171
degvielas
(benzīna 95) summēto patēriņa normu zāliena pļaušanai 2.2.litri vienā
motorstundā.
2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot grāmatvedei N.Slabkovskai.
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6.& (228)
Par izmaiņām izglītības iestāžu vadītāju amata vienībās
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā Ilūkstes
novada domes 2010.gada 22.jūnijā pieņemto lēmumu Nr.189 (protokols Nr.10., 1.&) “Par
Ilūkstes 2.vidusskolas un Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas reorganizēšanu un novada
vispārējās izglītības iestādes „Ilūkstes Sadraudzības vidusskola” izveidošanu”, atklāti balsojot ar
11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Ar 2010.gada 31.jūliju likvidēt šādas amata vienības:
1.1. Ilūkstes 2.vidusskolas direktors;
1.2. Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas direktors.
2. Ar 2010.gada 1.augustu izveidot jaunu amata vienību: Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas
direktors ar noteiktu normālu darba laiku (40 stundas nedēļā) un darba samaksu saskaņā ar
MK noteikto algu izglītības iestāžu vadītājiem.
3. Ar 2010.gada 1.augustu izdarīt grozījumus 12.08.2009. lēmumā Nr.361 „Par Ilūkstes
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku,
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju amata vienību un amata algu
apstiprināšanu”, izslēdzot 2.punkta 60.apakšpunktu - Ilūkstes novada neklātienes
vidusskolas direktors un aizstāt 2.punkta 57.apakšpunktu - Ilūkstes 2.vidusskolas direktors ar
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktors.

7.& (229)
Par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 6 mēnešos

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti
balsojot ar 11 balsīm PAR , PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta izpildi 6 mēnešos
saskaņā ar pielikumu Nr.1:
1.1. Ieņēmumu daļā Ls 3 347 219 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 620 865;
ieņēmumi Ls 2 563 568, aizdevums Ls 15 164, aizņēmums 147 622).
1.2. Izdevumu daļā Ls 3 347 219 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 662 374;
izdevumi Ls 2 616 077; aizņēmumu atmaksa Ls 68 768).
2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada speciālā budžeta izpildi 6 mēnešos
saskaņā ar pielikumu Nr.2:
2.1. Ieņēmumu daļā Ls 209 126 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 132 358;
ieņēmumi Ls 76 768).
2.2. Izdevumu daļā Ls 209 126 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 82 154;
izdevumi Ls 126 972).
3. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada ziedojumus un dāvinājumus 6 mēnešos
saskaņā ar pielikumu Nr.3:
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3.1. Ieņēmumu daļā Ls 1 246 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 55; ieņēmumi Ls
1 191).
3.2. Izdevumu daļā Ls 1 246 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 1 166; izdevumi
Ls 80).
4. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmuma parādu uz 2010.gada 1.jūliju Ls 834
027.
5. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības galvojumus uz 2010.gada 1.jūliju Ls 166 932.
Pielikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ budžeta izpilde

8.& (230)
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
līdzekļiem līdzfinansētā, Bebrenes Profesionālās vidusskolas iesniegtā projekta
''Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas
ēkās'' īstenošanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti
balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem līdzfinansētajam, Bebrenes
Profesionālās vidusskolas iesniegtajam projektam ''Kompleksi risinājumi SEG emisiju
samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās'' īstenošanai 233427,78 LVL (divi
simti trīsdesmit trīs tūkstoši četri simti divdesmit septiņi lati un 78 santīmi), no kuriem
98100,00 LVL ( deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi) ir attiecināmās
izmaksas un
135327,78
LVL (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši trīs simti divdesmit
septiņi lati un 78 santīmi) ir neattiecināmās izmaksas.
2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem ņemot
aizņēmumu Valsts kasē.
3. Nodrošināt projekta īstenošanu un projekta iesniegumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai
skaitā par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu.
4. Noteikt, ka Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkām, kurās plānotas augstāk minētā
projekta aktivitātes, t.i.:
- ''Tehnikums'' (galvenais mācību korpuss), adrese Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads, LV 5439, kadastra Nr.4444- 002-0370-003,
- ''Sporta zāle'' (ar ēdnīcu), adrese Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV 5439,
kadastra Nr.4444- 002- 0370-004,
- ''Mācību korpuss'', adrese Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV 5439, kadastra
Nr.4444- 002- 0370-005,
vismaz 5 (piecus) gadus pēc projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids un tās netiks
demontētas.

9.& (231)
Par piedalīšanos Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā "Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem"
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projektā „Siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa un katlu māju rekonstrukcija
Subates pilsētā Ilūkstes novadā”
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti
balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā
"Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem" projektā
„Siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa un katlu māju rekonstrukcija Subates pilsētā
Ilūkstes novadā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas Ls 342 678 (trīs simti četrdesmit
divi tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi lati un 00 santīmi) un pašvaldības līdzfinansējums
Ls 85 669 (astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit deviņi lati un 00 santīmi).
2. Projekta „Siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa un katlu māju rekonstrukcija
Subates pilsētā Ilūkstes novadā” apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta
līdzfinansējumu par summu Ls 85 669 (astoņdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit
deviņi lati un 00 santīmi), ņemot aizdevumu Valsts kasē uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu
uz 3 gadiem.
3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības enerģētiķim.

10.& (232)
Par piedalīšanos projektā 1.5.3.1.''Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām
un novadiem'' un projektā noteiktās jaunas amata vienības izveidošanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti
balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Piedalīties projektā 1.5.3.1. ''Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem''.
2. Izveidot jaunu amata vienību un noteikt ar 2011.gada 3.janvāri projekta ietvaros amatalgu:
Nr.p.k.

Amata vienība

Darba laiks

Būvinženieris

Normāls darba laiks

Mēneša algas likme
620,52

(40h nedēļā)

11.& (233)
Par piedalīšanos projektā "Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija"
ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma
3.1.3.2.aktivitātē "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai"
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Sakarā ar Bebrenes Profesionālās vidusskolas pārņemšanu, kā arī, lai veicinātu abu izglītības
iestāžu attīstības iespēju, plānojot Bebrenes vidusskolas apvienošanu ar Bebrenes Profesionālo
vidusskolu izveidojot integrētu izglītības iestādi, kura īstenos vispārīgās izglītības programmas
un profesionālās izglītības programmas, ir nepieciešams uzlabot abu skolu infrastruktūru,
renovēt ēkas un telpas, kā arī būtiski uzlabot materiāltehnisko aprīkojumu kvalitatīva mācību
procesa nodrošināšanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, kā arī
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti
balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Piedalīties projektā "Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija" ERAF
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2. aktivitātē "Atbalsts
vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai" par kopējo summu 557 300 lati.
2. Projekta izdevumi 100% apmērā tiks segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
3. Pēc projekta apstiprināšanas, nodrošināt projekta priekšfinansēšanu gadījumā, ja Valsts
izglītības attīstības aģentūrai nebūs pieejami valsts budžeta līdzekļi avansa maksājuma
veikšanai.
4. Lai nodrošinātu projekta rezultātu sasniegšanu plānotajā apjomā, gadījumā, ja iepirkuma
rezultātā līguma cena būs augstāka par projekta budžetā pieejamo, segt radušos starpību no
pašvaldībai pieejamajiem līdzekļiem.
5. Nodrošināt projektā sasniegto rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc
projekta īstenošanas.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei.

12.& (234)
Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Valsts pamatbudžeta programmas
„Sociālās drošības tīkla pasākumu īstenošanas ietvaros 2010.gada skolēnu pārvadājumu
nodrošināšana” piešķirtā autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai

.Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un LR Ministru
kabineta rīkojumu “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novada pašvaldībām Sociālās drošības tīkla
pasākumu īstenošanas ietvaros 2010.gadā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai" un finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada
dome nolēma:
2.1. Iegādāties autobusu skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.
2.2. Nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no autobusa iegādes cenas, kas noteikta
iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos un nodrošināt nepieciešamos papildus finanšu
līdzekļus, ja autobusa iegādes izmaksas pārsniegs Ls 35 000.
2.3. Nepieciešamības gadījumā lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi atļaut ņemt 2010. gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē
uz izdevīgākiem noteikumiem Ls 5 000 vai EUR 7 114 apmērā uz 10 gadiem ar atlikto
maksājumu uz 3 gadiem.
3. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu “.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājas
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vietniecei.

13.& (235)

Par speciālās piemaksas noteikšanu SIA ''Veselības centrs ''Ilūkste'''' valdes loceklei
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 29.06.2010.
Ministru kabineta noteikumiem Nr.595 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu
ārstniecības personām”un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti
balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Ar 2010.gada 1.augustu noteikt SIA “Veselības centrs “Ilūkste”” valdes loceklei Anitai
Ločmelei piemaksu 25% apmērā no ārstniecības iestādes vadītāju amatu kvalifikācijas 3.
kategorijai noteiktās zemākās mēnešalgas.

14.& (236)
Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta nodaļas reglamenta
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu un saskaņā ar
iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība” 2009.gada 31.jūlija nolikuma 7.un 8.punktu un ņemot
vērā Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas atzinumu par izstrādāto Ilūkstes novada
pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas reglamentu (22.07.2010. lēmums Nr.37),
atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta nodaļas reglamentu
saskaņā ar pielikumu.
Pielikumu skatīt:

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

15.& (237)
Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepcijas 2010.- 2015.gadam
apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā
Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas atzinumu par izstrādāto Ilūkstes novada
izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2010.-2015.gadam (22.07.2010. lēmums Nr.40),
atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Ilūkstes novada izglītības iestāžu tīkla attīstības koncepciju 2010. –
2015.gadam.
2. Uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļai
saskaņā ar koncepciju organizēt
nepieciešamos pasākumus novada izglītības iestāžu tīkla optimizēšanai un attīstībai.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei.
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16.& (238)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 43,
Ilūkstes pilsētā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 43,
Ilūkstes pilsētā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 003 0089.

17.& (239)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Raudas ielā 10,
Subates pilsētā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Raudas ielā 10,
Subates pilsētā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4415 002 0113.

18.& (240)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''26A'', Svente, Šēderes
pagastā

Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „26A”, Svente,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, kadastra Nr. 4490 009 0106.

19.& (241)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem ''Zelta kalni'' un
''Zelta bedres'' Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Zelta kalni”,
Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4480 004 0081.
2. Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Zelta bedres”,
Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4480 007 0182.

20.& (242)
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Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Druvēni” Bebrenes pagastā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotam īpašumam
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atdalīt no nekustamā īpašuma „Druvēni”, Bebrenes pagasts, kadastra Nr. 4444 002
0056, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4444 003 0137 57,82 ha kopplatībā, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Mazie Druvēni”,
Bebrenes pagasts.

21.& (243)
Par zemes platības un robežu precizēšanu nekustamajā īpašumā ''Irbītes'' Dvietes
pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt zemes vienības, kadastra apzīmējums 4454 009 0131, platību no 0,5 ha līdz 0,64 ha
un robežas, saskaņā ar shēmu, nekustamajā īpašumā „Irbītes” Dvietes pagastā.
2. Anulēt pašvaldības zemes vienību, kadastra apzīmējums 4454 009 0168.

22.& (244)
Par ''zemes reformas pabeigšanai'' zemes vienību platību precizēšanu Bebrenes pagastā

Izskatot Valsts Zemes Dienesta (VZD) Latgales reģionālās nodaļas 15.06.2010. vēstuli Nr.2-04L/938 „Par informācijas sniegšanu”, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, dome konstatēja, ka „zemes reformas pabeigšanai” VZD atlasīto zemes vienību
Bebrenes pagastā, kadastra apzīmējumi 4444 002 0293, 4444 003 0161, 4444 007 0092, 4444
007 0096, 4444 007 0133, platības neatbilst platībām kadastra kartē; starpība pārsniedz
pieļaujamās nesaistes robežas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt „zemes reformas pabeigšanai” zemes vienību platības Bebrenes pagastā:
- no 4.2 ha līdz 5.9 ha, kadastra apzīmējums 4444 002 0293,
- no 3.4 ha līdz 3.8 ha, kadastra apzīmējums 4444 003 0161,
- no 7.4 ha līdz 6.2 ha, kadastra apzīmējums 4444 007 0092,
- no 3.0 ha līdz 4.6 ha, kadastra apzīmējums 4444 007 0096,
- no 5.0 ha līdz 5.7 ha, kadastra apzīmējums 4444 007 0133.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastrā
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informācijas sistēmā.

23.& (245)
Par ''zemes reformas pabeigšanai'' zemes vienību platību precizēšanu Prodes pagastā
Izskatot Valsts Zemes Dienesta (VZD) Latgales reģionālās nodaļas 15.06.2010. vēstuli
Nr.2-04-L/938 „Par informācijas sniegšanu”, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka „zemes reformas pabeigšanai” VZD atlasīto zemes
vienību Prodes pagastā, kadastra apzīmējumi 4435 004 0180, 4435 004 0186, 4435 006 0011,
4435 008 0068, 4435 008 0086, platības neatbilst platībām kadastra kartē; starpība pārsniedz
pieļaujamās nesaistes robežas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt „zemes reformas pabeigšanai” zemes vienību platības Prodes pagastā:
no 4,3 ha līdz 3,6 ha, kadastra apzīmējums 4435 004 0180,
no 1,0 ha līdz 0,75 ha, kadastra apzīmējums 4435 004 0186,
no 9,3 ha līdz 10,5 ha, kadastra apzīmējums 4435 006 0011,
no 0,9 ha līdz

1,4 ha, kadastra apzīmējums 4435 008 0068,

no 4,7 ha līdz

5,2 ha, kadastra apzīmējums 4435 008 0086.

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

24.& (246)
Par ''zemes reformas pabeigšanai'' zemes vienību platību precizēšanu Pilskalnes pagastā
Izskatot Valsts Zemes Dienesta (VZD) Latgales reģionālās nodaļas 15.06.2010. vēstuli Nr.2-04L/938 „Par informācijas sniegšanu”, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, dome konstatēja, ka „zemes reformas pabeigšanai” VZD atlasīto zemes vienību
platības Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējumi 4480 001 0225, 4480 002 0099, 4480 007
0068, 4480 008 0351, 4480 008 0404 un 4480 009 0139, neatbilst platībām kadastra kartē;
starpība pārsniedz pieļaujamās nesaistes robežas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt „zemes reformas pabeigšanai” zemes vienību platības Pilskalnes pagastā:
- no 1,5 ha līdz 1,1 ha, kadastra apzīmējums 4480 001 0225,
- no 5,1 ha līdz 7,9 ha, kadastra apzīmējums 4480 002 0099,
- no 1,7 ha līdz 3,9 ha, kadastra apzīmējums 4480 007 0068,
- no 1,0 ha līdz 1,1 ha, kadastra apzīmējums 4480 008 0351,
- no 0,5 ha līdz 0,4 ha, kadastra apzīmējums 4480 008 0404,
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- no 0,4 ha līdz 0,5 ha, kadastra apzīmējums 4480 009 0139.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastrā
informācijas sistēmā.

25.& (247)
Par ''zemes reformas pabeigšanai'' zemes vienību platību precizēšanu Šēderes pagastā
Izskatot Valsts Zemes Dienesta (VZD) Latgales reģionālās nodaļas 15.06.2010. vēstuli Nr.2-04L/938 „Par informācijas sniegšanu”, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, dome konstatēja, ka „zemes reformas pabeigšanai” VZD atlasīto zemes vienību
platības Šēderes pagastā, kadastra apzīmējumi 4490 003 0101, 4490 006 0163, 4490 008 0164,
4490 008 0173, 4490 008 0175, 4490 008 0194 un 4490 009 0023, neatbilst platībām kadastra
kartē; starpība pārsniedz pieļaujamās nesaistes robežas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt zemes reformas pabeigšanai zemes vienību platības Šēderes pagastā:
- no 1,9 ha līdz 0,9 ha, kadastra apzīmējums 4490 003 0101,
- no 5,4 ha līdz 5,9 ha, kadastra apzīmējums 4490 006 0163,
- no 4,6 ha līdz 4,1 ha, kadastra apzīmējums 4490 008 0164,
- no 11,87 ha līdz 10,0 ha, kadastra apzīmējums 4490 008 0173,
- no 1,9 ha līdz 2,3 ha, kadastra apzīmējums 4490 008 0175,
- no 1,4 ha līdz 0,8 ha, kadastra apzīmējums 4490 008 0194,
- no 0,8 ha līdz 0,5 ha, kadastra apzīmējums 4490 009 0023.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastrā
informācijas sistēmā.

26.& (248)
Par aprēķinātās samaksas samazināšanu ***,
izpērkot lauku apvidus zemi Prodes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Samazināt aprēķināto samaksu, izpērkot lauku apvidus zemi 18,4 ha kopplatībā nekustamajā
īpašumā “Bekas”, Prodes pagasts, kadastra apzīmējums 4435 001 0050, par 42,5 %.

27.& (249)
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Dzintari” Šēderes pagastā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotajam īpašumam

13

29.07.2010

Ds

sēde Nr.11

Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atdalīt no nekustamā īpašuma „Dzintari”, Šēderes pagasts, kadastra Nr. 4490 003 0024,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4490 003 0127 9.9 ha kopplatībā, nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Dzintari 2”, Šēderes
pagasts.

28.& (250)
Par uzturēšanas izdevumu nodrošināšanu no pašvaldības budžeta 2011.gadā, pārņemot
Bebrenes Profesionālo vidusskolu

Izskatot 2010.gada 28.jūlija LR Izglītības un Zinātnes ministrijas vēstuli Nr.1-14/5003 par
informācijas sniegšanu sakarā ar Bebrenes Profesionālās vidusskolas pārņemšanu, dome
konstatēja, ka:
1) Bebrenes Profesionālo vidusskolu reorganizēs un nodos pašvaldības pārziņā ar 2011.gada
1.janvāri;
2) pašvaldības izglītības iestādes uzturēšanas izdevumus jāfinansē pašvaldībai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta pirmo daļu un
likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS
– nav, novada dome nolēma:
1. Nodrošināt Bebrenes Profesionālās vidusskolas uzturēšanas izdevumus, iekļaujot tos
pašvaldības 2011.gada budžetā.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļas vadītājas
vietniecei.

Sēde slēgta plkst.16.00

Sēdes vadītājs

S.Rāzna

Sēdes protokoliste

I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 3.augustā
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