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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.oktobrī                                                       Nr.14 
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00 
 
 
 

DARBA K ĀRTĪBA 
 

1. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm. 

2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu sociālajai palīdzībai un norēķiniem par sociālo 
pakalpojumu sniegšanu. 

3. Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.460 ''Par Subates pilsētas pārvaldes amata 
vienību, to darba laika un amata algu apstiprināšanu''. 

4. Par saistošo noteikumu Nr.9-b/2010 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 
25.februāra  saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2010 ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 
2010.gada budžetu”  apstiprināšanu. 

5. Par pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi 9 mēnešos. 

6. Par Subates pilsētas pirts maksas pakalpojumu noteikšanu. 

7. Par maksas pakalpojumu noteikšanu Ilūkstes novada centrālai bibliotēkai. 

8. Par grozījumiem 28.01.2010. lēmumā Nr.17 “Par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanu Ilūkstes novadā”. 

9. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta ”Subates pašvaldības un 
kultūras objekta Tirgus laukumā 18 rekonstrukcija” un “Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, 
Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana (apgaismojuma ierīkošana) un Eglaines 
kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” vajadzībām.  

10. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā “Atbalsts 
jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”. 

11. Par *** iesnieguma izskatīšanu. 

12. Par viendzīvokļa dzīvojamās mājas “Slokas”, Eglaines pagastā nodošanu privatizācijai. 

13. Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. 

14. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Raiņa ielā 25 -3, Ilūkstē. 
15. Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 7, Ilūkstē zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
16. Par nekustamā īpašuma nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu pašvaldības stadiona 

ēkām Ilūkstē. 
17. Par adreses piešķiršanu SIA ''Būvnieks'' ēkām un zemes gabala iznomāšanu Ilūkstē. 
18. Par adreses maiņu pašvaldības jaunbūvei un SIA ''Būvnieks'' ēkām Stadiona ielā Ilūkstē. 
19. Par SIA ''Būvnieks'' nekustamā īpašuma Stadiona ielā 7, Ilūkstē lietošanas mērķa maiņu. 
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20. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām Subates pilsētā. 
21. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ''Veckauperkalni'', Pilskalnes 

pagastā. 
22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Forma'' Pilskalnes pagastā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam. 

23. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Kalvāni'' Pilskalnes pagastā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam. 

24. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Vecšēdere'' Šēderes pagastā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam. 

25. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu *** Bebrenes pagastā. 
26. Par zemes  nomas pirmtiesību izbeigšanu *** Pilskalnes pagastā. 
27. Par zemes piešķiršanu nomā ***  Šēderes pagastā. 
28. Par zemes piešķiršanu nomā *** Pilskalnes  pagastā. 
29. Par zemes piešķiršanu nomā *** Eglaines  pagastā. 
30. Par zemes piešķiršanu nomā *** Dvietes  pagastā. 
31. Par zemes piešķiršanu nomā *** Dvietes  pagastā. 
32. Par telpu un zemes nomu ražošanas vajadzībām SIA ''VEF UN KO'' Pašulienē, Šēderes 

pagastā. 
33. Par atteikumu nomainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi īpašumā ''Uzkalni'' Pilskalnes 

pagastā. 
34. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam pašvaldības pirmpirkuma tiesību realizēšanā. 
35. Par lietvedības nodaļas reglamenta apstiprināšanu. 

36. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA ''Veselības centrs ''Ilūkste'''' projektu 
konkursam ''Ģimenes ārstu tīkla attīstība''. 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna 

34.darba kārtības jautājumā sēdi vada novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns 

Sēdi protokolē pašvaldības  lietvedības nodaļas  vadītāja Irēna Bogdanova 

Sēdē piedalās 13 domes deputāti: 

Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns, Staņislavs 
Mežnieks, Gunta Okmane, Lenvija Rāzna, Stefans Rāzna, Imants Rubļevskis,  Ingūna 
Svarāne, Ērika Šaršune, Inese Vuškāne un Maija Žigajeva  

Sēdē nepiedalās deputāti :Vitolds Kveders un Agris Elerts  

Bez tam domes sēdē piedalās: 
- finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe 
- izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona Linarde 
- nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme  
- nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas vietniece Dagnija Dāvidsone 
- sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča 
- pagastu pārvalžu vadītāji: Sofija Glūmāne un Romualds Fedorovičs 
- pagastu teritorijas un labiekārtošanas darbu pārzine  Iveta Plone 
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Domes priekšsēdētājs S.Rāzna lūdz domes deputātus pieņemt lēmumu par darba kārtības 
papildināšanu ar papildjautājumiem: ‘’Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 
''Pilskalni'' Eglaines pagastā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma 
piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam’’, ‘’Par pašvaldības zemes gabala ‘’Oši 3’’, Šēderes 
pagastā atsavināšanu’’, ‘’Par pašvaldības zemes gabala ‘’Ieviņas 1’’, Šēderes pagastā 
atsavināšanu’’, ‘’Par pašvaldības zemes gabala ‘’Omberga’’, Šēderes pagastā atsavināšanu’’, 
‘’Par adreses piešķiršanu Jāņa Zviedrāna ēkām Dvietes pagastā’’, ‘’Par atļauju valsts 
amatpersonas amatu savienošanai’’, ‘’Par rudens brīvdienu pagarināšanu Raudas speciālajā 
internātpamatskolā bērniem bāreņiem’’. 
 
Novada dome vienojoties nolēma: 

Papildināt domes sēdes darba kārtību un izskatīt kā pēdējos šādus jautājumus: 
 
37. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Pilskalni'' Eglaines pagastā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam. 

38. Par pašvaldības zemes gabala ‘’Oši 3’’, Šēderes pagastā atsavināšanu. 

39. Par pašvaldības zemes gabala ‘’Ieviņas 1’’, Šēderes pagastā atsavināšanu. 

40. Par pašvaldības zemes gabala ‘’Omberga’’, Šēderes pagastā atsavināšanu. 

41. Par adreses piešķiršanu Jāņa Zviedrāna ēkām Dvietes pagastā. 

42. Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai. 

43. Par rudens brīvdienu pagarināšanu Raudas speciālajā internātpamatskolā bērniem 
bāreņiem. 

 

 

1.& (327) 
Par papildus l īdzek ļu pieš ķiršanu pašvald ības iest ādēm un p ārvald ēm 

. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu 
komitejas atzinumu jautājumā par papildus līdzekļu piešķiršanu iestādēm un pārvaldēm, atklāti 
balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt papildus finansējumu  no 2010.gada budžeta domes algas fonda ekonomijas: 

1.1. Dvietes pagasta pārvaldei - apkurei Ls 1 575,00, pasta pakalpojumiem Ls 30,00, biroja 
precēm Ls 20,00, elektroenerģijai Ls 70,00, aparatūras remontam Ls 26,00, degvielai Ls 
100,00. 

1.2. Dvietes lauku ambulancei, apkurei Ls 300,00. 

1.3. Ilūkstes novada kultūras centra Pilskalnes vokālajam ansamblim „Lilija” 10.gadu jubilejai 
Ls 100,00. 

1.4. Šēderes pagasta pārvaldei - elektroenerģijai Ls 100,00, kurināmā iegādei Ls 800,00. 

1.5. Šēderes pagasta komunālai nodaļai - elektroenerģijai Ls 250,00, apkurei Ls 2 200,00, 
kapu mājiņas remontam Grīnvaldes kapos Ls 592,00. 

1.6. Subates pilsētas komunālam dienestam - kurināmā iegādei Ls 1900,00. 

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“. 
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3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei. 

 

 

2.& (328) 
Par papildus l īdzek ļu pieš ķiršanu soci ālajai pal īdzībai un 

nor ēķiniem par soci ālo pakalpojumu sniegšanu  

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 
21.panta 1.daļas 27.punktu un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt Ilūkstes novada sociālā dienesta budžetā papildus finanšu līdzekļus no 2010.gada 
budžeta domes algas fonda ekonomijas: 

1.1. sociālajiem pabalstiem - Ls 23 000 apmērā;  

1.2. sociālās aprūpes pakalpojumiem – Ls  3 000 apmērā. 

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 Ludmilai Tvintiķei. 
 
 
 

3.& (329) 
Par groz ījumiem  30.09.2009. l ēmum ā Nr.460 „Par Subates pils ētas pārvaldes amata 

vien ību, to darba laika un amata algu apstiprin āšanu” 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Ar 2010.gada 1.novembri līdz 2010.gada 31.decembrim apstiprināt amata vienību – kurinātājs 
uz nepilnu darba  laiku līdz 20 stundām nedēļā. 

2. Izdarīt grozījumus 30.09.2009. domes lēmumā  Nr. 460  „Par Ilūkstes novada Subates 
pilsētas pārvaldes amata vienību, to darba laiku un amata algu apstiprināšanu”  4.punkta 
13.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 

N.p.k.  Amats    Algas likme mēnesī Štata 
vienību 
skaits     

Darba alga mēnesī 

13. kurinātājs Saskaņā ar MK noteikto 
minimālo stundas tarifa likmi 
(summētais darba laiks) 

4,5 Saskaņā ar MK noteikto 
minimālo stundas tarifa likmi 
(summētais darba laiks) 

 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājai. 
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4.& (330) 
Par saistošo noteikumu Nr.9-b/2010  

''Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2010.gada 25.febru āra saistošajos noteikumos 
Nr.1-b/2010 "Par Il ūkstes novada pašvald ības 2010.gada budžetu"" apstiprin āšanu 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem” un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu 
dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav,  novada dome 
nolēma: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8-b/2010 ''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada 
pašvaldības 2010.gada budžetu”"saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot lietvedības  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 
 

 

 

5.& (331) 
Par pašvald ības 2010.gada budžeta izpildi 9 m ēnešos 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 2.punktu 
un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta izpildi 9 mēnešos saskaņā 
ar pielikumu Nr.1: 

       1.1. Ieņēmumu daļā Ls 4 450 784 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 620 865;  
ieņēmumi Ls 3 595 315, aizdevums Ls 15 777, aizņēmums 218 827). 
      1.2. Izdevumu daļā  Ls 4 450 784 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 844 450; 
izdevumi Ls 3 482 652; aizņēmumu atmaksa Ls 123 682). 

2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada speciālā budžeta izpildi 9 mēnešos 
saskaņā ar pielikumu Nr.2:  

       2.1. Ieņēmumu daļā Ls 245 447 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 132 358;  
               ieņēmumi Ls 113 089). 
       2.2. Izdevumu daļā  Ls 245 447 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 72 825; 
              izdevumi Ls 172 622).   

3.  Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada ziedojumus un dāvinājumus 9 mēnešos 
saskaņā ar pielikumu Nr.3: 

        3.1.Ieņēmumu daļā Ls 1 476 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 55;  
               ieņēmumi Ls 1 421). 
        3.2. Izdevumu daļā  Ls 1 476 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 1 296; 
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               izdevumi Ls 180).   

4. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmuma parādu uz 2010.gada 1.oktobri Ls 787 
244 . 

5. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības galvojumus uz 2010.gada 1.oktobri Ls 166 932.  

                   
Pielikumus skatīt: 
www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ budžets 
 
 
 

6.& (332) 
              Par Subates pils ētas pirts maksas pakalpojumu noteikšanu 

 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un  ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, 
novada dome nolēma: 

1. Noteikt maksu par Subates pilsētas pirts izmantošanu Ls 2,00 (bez PVN Ls 1,65 un  PVN   Ls 
0,35). 

2. Noteikt  bērniem vecumā līdz 16 gadiem 50% atlaidi par 1.punktā minētā pakalpojuma 
izmantošanu. 

3. Veikt grozījumus Subates pilsētas domes 26.03.2008. lēmumā Nr.35 „Subates pilsētas  
domes komunālā dienesta sniegto pakalpojumu tarifi”, izslēdzot punktu „Pirts pakalpojumi”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2010. gada 1. novembri. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājai 
Sofijai Glūmanei. 

 
 
 
 

7.& (333) 
Par maksas pakalpojumu noteikšanu  Il ūkstes novada centr ālai bibliot ēkai 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un likuma „Par 
pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 8.punkta „c” apakšpunktu, kā arī ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā,  atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Apstiprināt ar 2010.gada 1.novembri Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā un tās 
struktūrvienībās šādus maksas pakalpojumus:      

 
N.p.k. Publiskais pakalpojums Mērvienība Izcenojums 

(latos) 
PVN (latos) Cena (latos) 

 
No Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienības krājuma materiāliem 

1.1 Kopēšana : Melnbaltais formāts    

1.1.1 Skolēniem un     
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studentiem : 
    par vienu A4 lapu  
    par abām pusēm 
    par vienu A3 lapu 
    par abām pusēm   

 
1A4 formāta 
lapa 
1A3 formāta 
lapa  
 

 
0.02 
0.05 
0.05 
0.10 
 

 
nepiemēro 
nepiemēro 
nepiemēro 
nepiemēro 

 
0.02 
0.05 
0.05 
0.10 
 

1.1.2 Pārējiem : 
       par vienu A4 lapu  
       par abām pusēm 
       par vienu A3 lapu 
       par abām pusēm   

 
1A4 formāta 
lapa 
1A3 formāta 
lapa  
 

 
0.05 
0.07 
0.10 
0.12 

 
nepiemēro 
nepiemēro 
nepiemēro 
nepiemēro 

 
0.05 
0.07 
0.10 
0.12 

1.2 Kopēšana: Krāsainais formāts    

1.2.1 Skolēniem un 
studentiem : 
     par vienu A4 lapu  
      par abām pusēm 
 

 
1A4 formāta 
lapa 
 

 
 
0.21 
0.25 

 
 
nepiemēro 
nepiemēro 
 

 
 
0.21 
0.25 

1.2.2 Pārējiem  : 
     par vienu A4 lapu  
     par abām pusēm 
 

 
1A4 formāta 
lapa 
 

 
0.30 
0.45 

 
nepiemēro 
nepiemēro 
 

 
0.30 
0.45 

1.3. 
INFORMĀCIJAS IZDRUKA NO DATORA 

1.3.1. Melnbaltais A4 formāts 1A4 formāta 
lapa 
 

0.06 nepiemēro 
 

0.06 

1.3.2 Krāsainais A4 formāts 1A4 formāta 
lapa 
 

0.15 nepiemēro 
 

0.15 

1.4. 
FAKSA PAKALPOJUMI 

1.4.1. Rajona robežās 1A4 formāta 
lapa 
 

0.15 nepiemēro 
 

0.15 

1.4.2. Republikas robežās 1A4 formāta 
lapa 
 

0.30 nepiemēro 
 

0.30 

1.4.3 Uz ārzemēm 1A4 formāta 
lapa 
 

1.50 nepiemēro 
 

1.50 

1.4.4 Faksa saņemšana pēc 
lietotāja pieprasījuma 
1A4 lapa 

1A4 formāta 
lapa 
 

0.15 nepiemēro 
 

0.15 

 
  
2. Ar 01.11.2010. atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 26.novembra lēmumu Nr.526 ”Par 

maksas pakalpojumu noteikšanu Ilūkstes novada centrālai bibliotēkai”. 

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

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktorei. 
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8.& (334) 
Par groz ījumiem 28.01.2010. l ēmum ā Nr.17 „Par pašvald ības dz īvojamo  telpu īres maksas 

noteikšanu Il ūkstes novad ā” 
 

Izvērtējot  Bebrenes pagastā noteikto dzīvojamo telpu īres maksu, dome konstatēja, ka: 

1) Bebrenes pagasta Pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamajām mājām, 
dzīvokļiem, dzīvojamajām telpām un ēkām pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic biedrība 
„Bebrenes nami”; 

2) dzīvokļu īpašnieku 08.09.2010. kopsapulces lēmumā (protokols Nr.2CG), par 
apsaimniekojamo māju uzturēšanu biedrība „Bebrenes nami” ir noteikusi maksu Ls 0,35 par 
1m2; 

3) Pašvaldības īpašumā ir dzīvokļi Nr.6 un Nr.15 dzīvojamā mājā „Cīrulīši” un dzīvokļi Nr.4, 
Nr.12 un  Nr.13 dzīvojamā mājā „Gundegas”. 

Ņemot vērā augstāk minēto un biedrības “Bebrenes nami” iesniegto  dzīvojamo  māju 
„Cīrulīši” un „Gundegas”, Bebrenē, dzīvokļu īpašnieku 08.09.2010. kopsapulces lēmumu 
(protokols Nr.2CG), par apsaimniekojamo māju uzturēšanas izmaksām un izmaksu sadalījumu,  
pamatojoties uz  likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 11.pantu, 111.pantu, 13.pantu, likuma „Par dzīvokļa īpašumu’’ 271., 272. 
pantiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Ar 2010.gada 1.decembri izdarīt grozījumus 28.01.2010. domes lēmumā Nr.17 „Par 
pašvaldības dzīvojamo  telpu īres maksas noteikšanu Ilūkstes novadā”, un izteikt  lēmuma 1. 
punkta 1.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

‘’1.1.3. Bebrenes pagastā  - Ls 0,35 par par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības 
kvadrātmetru mēnesī’’. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai benitai Štrausai. 

 

9.& (335) 
Par priekšfinans ējuma un l īdzfinans ējuma nodrošin āšanu projekta  “Subates 

pašvald ības un kult ūras objekta Tirgus laukum ā 18 rekonstrukcija ”  un „Il ūkstes 
novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Do ļnajas) infrastrukt ūras uzlabošana 

(apgaismojuma ier īkošana) un Eglaines kult ūras nama vienk āršot ā rekonstrukcija”  
vajadz ībām 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu“ un ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1.  Piešķirt līdzekļus izpildīto darbu apmaksai projektiem: 

1.1. “Subates pašvaldības un kultūras objekta Tirgus laukumā 18 rekonstrukcija” Ls 5929,00 
no Ilūkstes novada pašvaldības līdzekļiem; 

1.2. „Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana 
(apgaismojuma ierīkošana) un Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija “Ls 907,55 
no Ilūkstes novada pašvaldības līdzekļiem. 

2. Piešķirtos finanšu līdzekļus ieskaitīt Valsts kases kontā projekta (LAD)  “Subates pašvaldības 
un kultūras objekta Tirgus laukumā 18 rekonstrukcija” un „Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, 
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Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana (apgaismojuma ierīkošana) un Eglaines 
kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija”. 

3. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes 
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. 

  

10.& (336) 
Par piedal īšanos Izgl ītības un zin ātnes ministrijas atkl ātā projektu konkurs ā  

"Atbalsts jauniešu centru darb ības nodrošin āšanai pašvald ībā” 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu 
un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piedalīties  Izglītības un zinātnes ministrijas atklātā projektu konkursā  "Atbalsts jauniešu 
centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Natālijai 
Formanickai. 

 

  

11.& (337) 
Par *** iesnieguma izskat īšanu 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Noteikt ***, apkures sezonas mēnešos (no oktobra līdz aprīlim ieskaitot), klienta dalības 
maksu dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” 50 % 
apmērā no pašvaldībā noteiktās. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot dienas aprūpes centra „Fēnikss” vadītājai Leontīnai 
Tamanei. 

 

 

12.& (338) 
Par viendz īvok ļa dzīvojam ās mājas  

„Slokas”, Eglaines pagast ā nodošanu privatiz ācijai 
 

Ņemot vērā finanšu komitejas ierosinājumu par viendzīvokļa dzīvojamās mājas “Slokas” 
Eglaines pagstā privatizāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un 
pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju” 8.1 pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- 
nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

Nodot privatizācijai pašvaldībai piederošu viendzīvokļa dzīvojamo māju „Slokas”, Eglaines 
pagastā.  
 
 

13.& (339) 
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Par pašvald ības vald ījum ā esošo zemes gabalu iznom āšanu *** Il ūkstes pils ētā 
 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 500 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0178, ar 2011.gada 1.janvāri. 

2. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 50 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-001-0133, ar 2011.gada 1.janvāri. 

3. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 400 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011.gada 1.janvāri. 

4. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 450 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0121, ar 2011.gada 1.janvāri. 

5. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalus mazdārziņam kopplatībā 140 m2 no zemes vienībām, 
kadastra apzīmējums 4407-002-0035 un 4407-002-152 ar 2011.gada 1.janvāri. 

6. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 100 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0121, ar 2011.gada 1.janvāri. 

7. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 250 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0181, ar 2011.gada 1.janvāri. 

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

9. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ilūkstes novada domes 29.12.2009. saistošajiem 
noteikumiem Nr.28/2009 „Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā”. 

.  

 
 
 

14.& (340) 
Par deklar ētās dz īvesvietas zi ņu anul ēšanu *** Rai ņa ielā 25-3, Ilūkst ē 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 3 personām Raiņa ielā  25-3, Ilūkstē, Ilūkstes 
novadā. 
 
 

15.& (341) 
Par nekustam ā īpašuma Br īvības iel ā 7, Ilūkstē zemes ier īcības projekta apstiprin āšanu  

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Apstiprināt  nekustamā īpašuma Brīvības ielā 7, Ilūkstē zemes ierīcības projektu, saskaņā ar 
tā grafisko pielikumu, kadastra apzīmējums 4407 002 0091. 

2. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 2521 m2 kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi - 0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve un piešķirt adresi: Brīvības  
ielā 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447. 
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3. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 1276 m2 kopplatībā  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un piešķirt adresi: Brīvības 
ielā 7A, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447.  

4. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 2236 m2 kopplatībā  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – 0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes apbūve un piešķirt adresi: Upes ielā 3, 
Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447. 

5. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 1111 m2 kopplatībā  nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – 0702 – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve un piešķirt adresi: Upes 
ielā 5, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447. 

6. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam 1660 m2 kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – 1001– rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve un piešķirt adresi: Jelgavas ielā 
22A, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447. 

7. Noteikt atdalāmajam zemes gabalam  6669 m2 kopplatībā nekustamā  īpašuma lietošanas 
mērķi – 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve un piešķirt adresi: Jelgavas ielā 24, 
Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447. 

  
 
 

16.& (342) 
Par   nekustam ā īpašuma nosaukuma mai ņu un adreses pieš ķiršanu pašvald ības 

stadiona ēkām  Ilūkst ē 

 

 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, Ministru kabineta 22.08.2002. noteikumu Nr.294 „Noteikumi par vietu nosaukumu, 
iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu 
veidošanu un lietošanu” 2. daļas 3. punktu, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 10. un 11.punktiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- 
nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Nomainīt pašvaldības nekustamā īpašuma nosaukumu no Pilskalnes iela 24A uz Stadiona 
iela 2, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 001 0164. 

2. Piešķirt pašvaldības  stadiona ēkām adresi Stadiona iela 2, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 4407 001 0164. 

3. Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā  īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un Valsts Adrešu reģistra informācijas sistēmā. 

 

 

17.& (343) 
Par adreses pieš ķiršanu SIA „B ūvnieks” ēkām  un zemes gabala iznom āšanu Il ūkstes 

pils ētā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt SIA „Būvnieks” ēkām adresi Stadiona ielā 5, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447, kadastra 
Nr. 4407 001 0018. 
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2. Iznomāt  SIA „Būvnieks”  zemes gabalu 1450 m2 platībā  uz 10 gadiem no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407 001 0018, saskaņā ar shēmu. 

3. Noteikt iznomātajam zemes gabalam mērķi - 1001- rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve. 

4. Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un Valsts Adrešu reģistra informācijas sistēmā. 

 
 

18.& (344) 
Par adrešu mai ņu pašvald ības jaunb ūvei un SIA „B ūvnieks” ēkām Stadiona iel ā, 

Ilūkst ē 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Nomainīt pašvaldības jaunbūvei adresi no Stadiona iela 2B uz Stadiona iela 3, Ilūkste, 
Ilūkstes nov., LV-5447, adreses klasifikatora kods 105281255. 

2.  Nomainīt SIA „Būvnieks” apbūves gabalam un uz tā esošām ēkām adresi no Stadiona iela 2A 
uz Stadiona iela 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV-5447, zemes vienības kadastra apzīmējums 
4407 001  0177. 

3. Lūgt VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā un Valsts Adrešu reģistra informācijas sistēmā. 

 
 
 

19.& (345) 
Par   SIA „B ūvnieks” nekustam ā īpašuma Stadiona iela 7, Il ūkst ē lietošanas m ērķa 

maiņu    

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1.Nomainīt SIA „Būvnieks” zemes vienības Stadiona ielā 7, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 4407 
001 0177, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no komercdarbības objektu apbūve (no 
kopplatības 6805 m2)  uz lietošanas mērķi:  

                   - 5105 m2 platībā – 1002 - noliktavu apbūve, 
                   - 1700 m2 platībā – 0801- komercdarbības objektu apbūve. 

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

20.& (346) 
Par nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķu noteikšanu zemes vien ībām Subates 

pils ētā 

 

 Izskatot Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils biroja  



                                                 13                       28.10.2010      Ds    sēde Nr.14                                      

10.09.2010. vēstuli Nr. 2-04-L/1218 par  zemes lietošanas mērķiem zemes vienībām Subates 
pilsētā un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 
27.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpasuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3. 
daļas 16.2. un 18. punktu,1. un 2. pielikumiem, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi sekojošām zemes vienībām Subates pilsētā: 

Zemes vienības 
kadastra apzīmējums 

Adrese Zemes vienības 
platība NĪVK IS 
(ha) 

Zemes lietošanas 
mērķis NĪVK IS 

4415 001 0008 Miera iela 3 0,6427 0601- 0,16 ha, 

0101- 0,4827 ha 

4415 001 0021  0,12 0101 

4415 001 0022  10,5 0101 

4415 001 0043  3,2804 0101 

4415 002 0001  0,7416 0101 

4415 002 0002  0,5558 0101 

4415 002 0003  0,3293 0101 

4415 001 0001  5,1969 0101 

4415 002 0004  1,8794 0101 

4415 002 0008  1,693 0101 

4415 002 0011  5,904 0101 

4415 002 0063  0,1852 0101 

4415 001 0055  7,5657 0101 

4415 002 0074  0,45 0501- 0,078 ha 

0101- 0,372 ha 

4415 002 0023  0,2041 0101 

4415 002 0114  0,3786 0101 

4415 001 0013  0,3279 0101 

4415 002 0230 Mazā Smilšu 
iela 7 

0,6153 0101 

4415 002 0273  27,4991 0101 

4415 002 0300  0,5 0101 

4415 002 0319  0,2571 0101 

4415 003 0003 Jelgavas iela 
13 

0,178 0601 

4415 003 0021  3,0479 0101 

4415 003 0043  0,6064 0101 

4415 003 0140  3,8 0101 
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4415 003 0055 Ilūkstes iela 14 0,0727 0101 

4415 003 0063 Krasta iela 17 0,1363 0101 

4415 003 0064 Pētera iela 3  1,6928 0905 

4415 003 0070  7,4347 0101 

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

 

 

21.& (347) 
Par  zemes ier īcības projekta izstr ādi nekustamajam īpašumam 

„Veckauperkalni”, Pilskalnes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Veckauperkalni”, 
Pilskalnes pagastā saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu, kadastra apzīmējums 4480 009 
0025, nosakot nepieciešamos nosacījumus projekta izstrādei: 
1.1. jāizstrādā zemesgabalu sadales projekts: 
- atdalāmajam zemes gabalam platībā 19,5 ha, piekļūšanu nodrošinot no lielceļa Eglaine - 

Ilūkste, 
- atdalāmajam zemes gabalam platībā 10.5 ha, piekļūšanu nodrošinot no lielceļa Eglaine - 

Ilūkste; 
     1.2. projektā jāuzrāda visas atdalāmo zemes gabalu esošās aizsargjoslas un apgrūtinājumi;  
     1.3. zemes ierīcības projekts jāizstrādā, saskaņā ar Ilūkstes novada spēkā esošo teritorijas 

plānojumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā 28.03.1996. 
reģistrēto zemes robežu plānu. 

2. Zemes gabalu platības tiks precizētas, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu. 
 

22.& (348) 
Par  zemes vien ības atdal īšanu no nekustam ā īpašuma „Forma” Pilskalnes pagast ā, 

nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķa noteikšanu un nosaukuma pieš ķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam  

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Forma”, Pilskalnes pagasts, kadastra Nr.4480 005 0339, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 009 0073   13,31 ha kopplatībā, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Geķeļi-1”, Pilskalnes 
pagasts. 

2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 
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23.& (349) 
Par  zemes vien ības atdal īšanu no nekustam ā īpašuma „Kalv āni” Pilskalnes pagast ā, 

nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķa noteikšanu un nosaukuma pieš ķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam  

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalvāni”, Pilskalnes pagasts, kadastra Nr.4480 002 0111, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 002 0152 5,60 ha kopplatībā, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Rūķi”, Pilskalnes 
pagasts. 

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

 

 

24.& (350) 
Par  zemes vien ības atdal īšanu no nekustam ā īpašuma „Vecš ēdere” Š ēderes pagast ā, 

nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķa noteikšanu un nosaukuma pieš ķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam  

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecšēdere”, Šēderes pagasts, kadastra Nr. 4490 002 0058, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4490 002 0059 18,5 ha kopplatībā, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Zālītes-1”, Šēderes 
pagasts. 

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

 
 

25.& (351) 
Par  zemes lietošanas ties ību izbeigšanu  *** Bebrenes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Izbeigt pastāvīgās zemes lietošanas tiesības *** uz mantojamās zemes vienību 0,83 ha 
kopplatībā „Caunes-2” Bebrenes pagastā, kadastra apzīmējums 4444 005 0087. 

2. Neapbūvēto zemes vienību, kadastra apzīmējums 4444 005 0087, ieskaitīt rezerves zemes 
fondā. 

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

 

  



                                                 16                       28.10.2010      Ds    sēde Nr.14                                      

26.& (352) 
Par  zemes nomas pirmties ību izbeigšanu *** Pilskalnes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Izbeigt *** zemes nomas pirmtiesības uz zemi 1,0 ha  kopplatībā, nekustamajā īpašumā 
„Mežrozītes” Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 008 0312. 

2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektorei noslēgt vienošanos par 10.07.2010. Lauku apvidus 
neizpirktās zemes nomas līguma Nr.13-1/5 laušanu. 

  

27.& (353) 
Par  zemes pieš ķiršanu nom ā *** Šēderes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,0537 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0192, uz  
10  gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. 

2. Uzdot Šēderes pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 

 
 

 

28.& (354) 
Par  zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā  zemes gabalu 0,7 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 005 0342 uz  5  gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

 

  

29.& (355) 
Par  zemes pieš ķiršanu nom ā  *** Eglaines pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0.01 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4456 007 0092 Eglaines pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
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2. Uzdot Eglaines pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

 

 

30.& (356) 
Par  zemes pieš ķiršanu nom ā  *** Dvietes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 6,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 008 0356 Dvietes pagastā uz 5 gadiem no 01.11.2010., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

 
 

31.& (357) 
Par  zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,8 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 008 0343 Dvietes pagastā uz 5 gadiem no 01.11.2010., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

 

32.& (358) 
Par telpu un zemes nomu ražošanas vajadz ībām  
SIA „VEF UN KO” Pašulien ē, Šēderes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Iznomāt SIA „VEF UN KO” no Pašulienes kultūras un sadzīves ēkas (no telpu grupas 001) 
telpas Nr.1.-23. un Nr.43.-48. 544.2 m2 kopplatībā, ēkas kadastra apzīmējums 4490 001 
0003 013, un tām piekrītošo zemes gabalu 0.25 ha kopplatībā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4490 001 0003, Pašulienē, Šēderes pagastā uz 10 gadiem, nosakot iznomātajai 
zemes platībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 1001 – rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve. 

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

3. Noteikt telpu nomas maksu Ls 0,25 par 1 m2 mēnesī un zemes nomas maksu 1.5% gadā no 
zemes gabala kadastrālās vērtības. 
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4. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt telpu un zemes nomas līgumu ar SIA „VEF UN KO”. 

 

33.& (359) 
Par atteikumu nomain īt nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķi īpašum ā „Uzkalni” 

Pilskalnes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

Atteikt nomainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” uz mērķi „inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu 
apbūves zeme” īpašumā „Uzkalni” Pilskalnes pagastā, zemes vienības daļai ar kadastra 
apzīmējumu 4480 004 0047. 

 

. 

  

34.& (360) 
Par pilnvarojumu domes priekšs ēdētājam pašvald ības pirmpirkuma ties ību realiz ēšanā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 17.punktu, 78.pantu un saskaņā ar 
Ministru Kabineta 28.09.2010 noteikumiem Nr.919 “Par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību 
izmantošanas kārtību un termiņiem”, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
atzinumu jautājumā par pašvaldības pirmpirkuma tiesību realizēšanu, atklāti balsojot ar 12 
balsīm,  PRET – nav, ATTURAS – nav, (pildot Latvijas Republikas likuma ''Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 11.panta 1.daļā paredzētos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ''Par pašvaldībām'' 37.panta 1.daļas 
11.punktu, lēmuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts S.Rāzna), novada 
dome nolēma: 
1. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Stefanu Rāznu izskatīt pašvaldībā iesniegtos pirkuma 

līgumus un pamatojoties uz Ilūkstes novada teritoriālo vienību plānojumu un citiem attīstības 
plānošanas dokumentiem, dot atzinumu par atsavināmā nekustamā īpašuma  
nepieciešamību pašvaldības funkciju pildīšanai. 

2. Ja piedāvātais atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju 
pildīšanai, domes priekšsēdētājs, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā 
noraksta saņemšanas, izsniedz izziņu par pašvaldības atteikumu izmantot pirmpirkuma 
tiesības. 

3. Ja piedāvātais atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju 
pildīšanai, domes priekšsēdētājs, ievērojot likumdošanā noteiktos termiņus, jautājumu par 
pirmpirkuma tiesību realizēšanu  virza izskatīšanai  uz domes kārtējo vai ārkārtas sēdi. 

 

 

35.& (361) 
Par lietved ības noda ļas reglamenta apstiprin āšanu 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “21.pantu un saskaņā ar iestādes “Ilūkstes 
novada pašvaldība” 31.07.2009. nolikumu  (reģ. Nr.4/2009), atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR,  
PRET –nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
1. Apstiprināt lietvedības nodaļas reglamentu (reģ.Nr.15/2010) saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 18.12.2003. domes lēmumu Nr.75 (prot. 4., 26.&) “Par novada 
domes lietu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu”. 

3. Izdarīt grozījumus domes 12.08.2009. lēmumā Nr.361 “Par domes priekšsēdētāja, 
pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju 
amata vienību un amatalgu apstiprināšanu”  un aizstāt lēmuma 2.7.punktā amata vienības 
nosaukumu “lietu pārvaldes nodaļas vadītāja “ uz  amata vienības nosaukumu  “lietvedības 
nodaļas vadītāja” un  2.33.punktā  amata vienības nosaukumu “sekretāre – lietvede” uz  
amata vienības nosaukumu “pašvaldības administrācijas sekretāre”. 

 
Reglamentu skatīt: 

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

 

36.& (362) 

Par pašvald ības l īdzfinans ējuma nodrošin āšanu projektu konkurs ā  
"Ģimenes ārstu t īkla att īst ība” 

 

Lai pilnveidotu pašvaldības SIA “Veselības centrs Ilūkste” ārstu prakšu infrastruktūru, 
materiāli tehnisko nodrošinājumu un uzlabotu ģimenes ārstu pieejamību novadā un pamatojoties 
uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti balsojot ar 
13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Atbalstīt SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” piedalīšanos atklātā projektu konkursā "Ģimenes 
ārstu tīkla attīstība”. 

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” pašvaldības 
līdzfinansējumu Ls 10 026,37 (desmit tūkstoši divdesmit seši lati 37 santīmi) apmērā, ņemot 
aizdevumu valsts kasē.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei. 

 

  

37.& (363) 
Par  zemes vien ības atdal īšanu no nekustam ā īpašuma „Pilskalni” Eglaines pagast ā, 

nekustam ā īpašuma lietošanas m ērķa noteikšanu un nosaukuma pieš ķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam  

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Pilskalni”, Eglaines pagasts, kadastra Nr. 4456 002 0025, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4456 002 0123  5.43 ha kopplatībā, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Silmači - 2”, Eglaines 
pagasts. 

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

 

38.& (364) 
Par pašvald ības zemes gabala ‘’Oši 3’’, Š ēderes pagast ā atsavin āšanu 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1.  Atsavināt pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 0.27 ha kopplatībā, kadastra Nr. 4490 
003 0014 (zemes vienības kadastra apzīmējums 4490 003 0094) „Oši 3” ,Šēderes pag., 
Ilūkstes nov., kurš iznomāts ***, par nosacīto cenu Ls 251.00 (divi simti piecdesmit viens 
lats), 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 „Oši 3”, Šēderes pag., Ilūkstes nov. atsavināšanu.  
3. Atsavināšanas summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības 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 pašvaldības kontā, sastādīt īpašuma un dokumentu pieņemšanas-nodošanas 
aktu. 

 

39.& (365) 
Par pašvald ības zemes gabala ‘’Ievi ņas 1’’, Šēderes pagast ā atsavin āšanu 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1.   Atsavināt pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 4.36 ha kopplatībā, kadastra Nr. 4490 
002 0011 (zemes vienības kadastra apzīmējums 4490 002 0243) „Ieviņas 1” , Šēderes pag., 
Ilūkstes nov., kurš iznomāts ***, par nosacīto cenu Ls 670.00 (seši simti septiņdesmit latu), 
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 „Ieviņas 1”, Šēderes pag., Ilūkstes nov. 
atsavināšanu.  

3. Atsavināšanas summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības 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 pašvaldības kontā, sastādīt dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

 

 

40.& (366) 
Par pašvald ības zemes gabala ‘’Omberga’’, Š ēderes pagast ā atsavin āšanu 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1.  Atsavināt pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu 3.8 ha kopplatībā, kadastra Nr. 4490 
002 0308, „Omberga” , Šēderes pag., Ilūkstes nov., kurš iznomāts ***, par nosacīto cenu Ls 
400.00 (četri simti latu), sakarā ar to, ka minētais pašvaldības īpašums nav nepieciešams 
pašvaldībai un tai pakļautajām institūcijām tām noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. 
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2. Noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma „Omberga”, Šēderes pag., Ilūkstes nov. 
atsavināšanu.  

3. Atsavināšanas summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības 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 pašvaldības kontā, sastādīt dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu. 

  

 

41.& (367) 
Par adreses pieš ķiršanu *** ēkām Dvietes pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt *** ēkām adresi „Oši 1”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 4454 008 0119. 

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

42.& (368) 
Par at ļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai 

 

Dome, izskatot Alda Čamana, personas kods ***, iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot 
SIA „Eco Wind Energy” valdes locekļa amatu un Ilūkstes novada pašvaldības iepirkumu 
komisijas locekļa amatu, konstatēja: 

1) saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta  
otro daļu  iepirkumu komisijas locekļi uzskatāmi par valsts amatpersonām, jo šīm personām 
ir tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem. 

2) izvērtējot Alda Čamana  kā Ilūkstes novada pašvaldības iepirkumu komisijas locekļa tiesības 
kopsakarībā ar SIA „Eco Wind Energy” valdes locekļa amata pienākumiem nav pretrunā ar 
nospraustajiem mērķiem un tiesībām, tāpēc secināms, ka  Ilūkstes novada pašvaldības 
iepirkumu komisijas locekļa amata pienākumu savienošana neradīs interešu konfliktu, kā arī 
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 

Pamatojoties uz augstāk minēto, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET –nav, ATTURAS 
– nav, novada dome nolēma:  

        Atļaut Aldim Čamanam, personas kods ***, savienot Ilūkstes novada pašvaldības iepirkumu 
komisijas locekļa amatu ar SIA „Eco Wind Energy ” valdes locekļa amatu.  

 
 
 

43.& (369) 
Par rudens br īvdienu pagarin āšanu Raudas speci ālajā intern ātpamatskol ā bērniem 

bāreņiem 



                                                 22                       28.10.2010      Ds    sēde Nr.14                                      

 

Dome izskatīja Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem direktora 
27.10.2010. iesniegumu par rudens brīvdienu pagarināšanu līdz 2010.gada 8.novembrim sakarā 
ar uzsāktajiem renovācijas darbiem, kuru rezultātā nav iespējams nodrošināt normālus 
apstākļus mācību procesam un audzēkņu sadzīves organizāciju. 

 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.96  „Par 
2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” 10.punktu un saskaņā ar 
Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem 23.07.2009. nolikuma 4.14.punktu, 
atklāti balsojot ar 13 balsīm, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

1. Atļaut Raudas speciālai internātpamatskolai bērniem bāreņiem pagarināt rudens brīvdienas 
līdz 2010.gada 8.novembrim. 

2. Uzdot Raudas speciālas internātpamatskolas bērniem bāreņiem direktoram organizēt mācību 
procesu atbilstoši iestādes nolikumam, iekavētā mācību procesa apgūšanai sestdienās. 

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

 

 
Sēde slēgta plkst.17.00 
 
 
Sēdes vadītājs      S.Rāzna 
 
 
Sēdes protokoliste      I.Bogdanova 

 

Protokols parakstīts 2010.gada 4.novembrī 


