
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 25.februārī                                              Nr.4
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par novada izglītības iestāžu vadītāju amata algu likmju noteikšanu.

2. Par izglītības, kultūras un sporta nodaļas izdevumu tāmi 2010.gadam.

3. Par Ilūkstes novada pašvaldības valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

4. Par Ilūkstes novada pašvaldības šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādu uzkrājumiem 
un zembilances kontu.

5. Par  izsoles  noteikumu  ''Par  Ilūkstes  novada  pašvaldības  Dvietes  pagasta  pārvaldes 
īpašumā esošā traktora T -150K, traktora piekabes MMZ - 771B, automašīnas SAZ - 3507 
atsavināšanu'' apstiprināšanu.

6. Par Dvietes pagasta pārvaldes  maksas pakalpojumiem.

7. Par  grozījumiem 2009.gada 30.septembra lēmumā Nr.456 ''Par  Ilūkstes novada Dvietes 
pagasta pārvaldes amata vienību, to darba laika un amata algu apstiprināšanu".

8. Par grozījumiem 2009.gada 30.septembra lēmumā Nr.460 ''Par Ilūkstes novada Subates 
pilsētas pārvaldes amata vienību, to darba laika un amata algu apstiprināšanu".

9. Par  grozījumiem  2009.gada  29.oktobra  lēmumā  Nr.489  ''Par  Ilūkstes  novada  centrālās 
bibliotēkas amata vienību un darba samaksas noteikšanu''.

10. Par  grozījumiem  2009.gada  29.oktobra  lēmumā  Nr.490  ''Par  Ilūkstes  novada  kultūras 
centra amata vienību un darba samaksas noteikšanu''.

11. Par  Ilūkstes  novada  pašvaldības  autoceļu  fonda  līdzekļu  sadales  plāna  2010.gadam 
apstiprināšanu.

12. Par Ilūkstes novada pašvaldības piedalīšanos Vācijas IB internacionālā izglītības centra 
projektā '' Mans reģions jauniešiem Eiropā''.

13. Par Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes funkciju izpildes nodošanu Daugavpils novada 
pašvaldībai.

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

15. Par  atteikšanos  no pirmpirkuma tiesībām uz  nekustamo īpašumu  ***,  Prodes  pagasts, 
Ilūkstes novads.

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

17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***, Eglainē, Eglaines pagastā.
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18. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.

19. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.

20. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.

21. Par zemes piešķiršanu nomā *** Pilskalnes pagastā.

22. Par pašvaldības zemes gabala ***, Šēderes pagastā atsavināšanu.

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

24. Par adreses piešķiršanu *** ēkai Šēderes pagastā.

25. Par  atļauju  zemes  ierīcības  projekta  izstrādei  nekustamajiem  īpašumiem  ''Pūpoli''  un 
''Zariņi'' Dvietes pagastā.

26. Par Ilūkstes mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu.

27. Par  atbildīgo  personu  nozīmēšanu  novada  pašdarbības  kolektīvu  koordinēšanai  un 
organizatorisko jautājumu risināšanai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

28. Par pašvaldības lietu pārvaldes vadītājas Irēnas Bogdanovas atbrīvošanu no dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas vietnieces pienākumu pildīšanas.

29. Par  dzimtsarakstu  nodaļas  vadītājas  pienākumu  uzdošanu  informācijas  un  sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītājai Ritai Butkevičai.

30. Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2010 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu'' 
apstiprināšanu.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 13 domes deputāti:

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

No plkst. 15.15. sēdē piedalās 14 domes deputāti.

Deputāts  Aivars Ancāns uz sēdi ierodas plkst.15.15  un uzsāk darbu pie 7. darba kārtības 
jautājuma izskatīšanas. 

Sēdē nepiedalās deputāts Vitolds Kveders
Bez tam domes sēdē piedalās:
pašvaldības izpilddirektore Līga Dudare
finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja Romualda Kartašova 
izglītības speciāliste Anita Kļuka
sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča
Eglaines pagasta pārvaldes vadītājs Romualds Fedorovičs
Novada dome vienojoties nolēma:

Papildināt sēdes darba kārtību un izskatīt kā pēdējo jautājumu:

31. Par  priekšfinansējuma  un  līdzfinansējuma  nodrošināšanu  projekta  ''Raudas  speciālās 
internātpamatskolas  bērniem  bāreņiem  infrastruktūras  un  aprīkojuma  uzlabošana'' 
pieteikumam.

                                                 2                       25.02.2010      Ds    sēde Nr.4 



1.& (38)
(Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības lietu pārvaldes nodaļā Brīvības ielā 7, 2.stāvā 

11.kabinetā)   

                                                      

2.& (39)
Par izglītības, kultūras un sporta nodaļas izdevumu tāmi 2010.gadam

                                                      
      Izskatot  sagatavoto  izdevumu tāmi,  kā  arī  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.  Apstiprināt  izglītības,  kultūras  un  sporta  nodaļas  sagatavoto  izdevumu  tāmi  novada 

pasākumiem izglītībā, kultūras un sporta jomā par kopējo summu Ls 19 141  (t.sk. izglītības 
pasākumiem Ls 1800, kultūras pasākumiem Ls 5900, sporta pasākumiem Ls 11441).

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

 

3.& (40)
Par Ilūkstes novada pašvaldības valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

                                                     
Izskatot Ilūkstes  novada  pašvaldības  komunālās  un  saimnieciskās   nodaļas  vadītājas 
R.Kartašovas  iesniegumu ar lūgumu norakstīt  datora komplektu SAMSUNG un iesniegumam 
klāt pievienotos dokumentus (pamatlīdzekļu norakstīšanas aktu un  SIA „LATINSOFT“ aktu )un 
izvērtējot domes  rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:
1)  Ilūkstes  novada  pašvaldības  bilancē  esošais  datora  komplekts  SAMSUNG  ir  iegādāts 
2003.gadā 11.februārī;

2) SIA „LATINSOFT“ veicot datora diagnostiku, konstatēja, ka datora remonta izmaksas ir tikpat 
lielas, kā jauna sistēmbloka iegāde.

Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par 
pašvaldībām“  21.pantu  un  Ilūkstes  novada  domes  noteikumiem  Nr.7/2007  „Kārtība,  kādā 
novada  pašvaldības  iestādes  un  kapitālsabiedrības  var  norakstīt  valdījumā  esošos 
pamatlīdzekļus“, atklāti  balsojot ar  13 balsīm PAR,  PRET -  nav,  ATTURAS -  nav,  novada 
dome nolēma: 

1. Izslēgt no Ilūkstes novada pašvaldības bilances  datora komplektu SAMSUNG ar sākotnējo 
iegādes  vērtību  Ls  528,00 (pieci  simti  divdesmit  astoņi  lati  00  santīmi)  un atlikušo bilances 
vērtību Ls 0,00 (nulle lati 00 santīmi) ar 2010.gada 15.februāri.  

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot grāmatvedei Nellijai Krimelei.

4.& (41)
Par Ilūkstes novada pašvaldības  šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādu 

uzkrājumiem un zembilances kontu
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Pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par  pašvaldībām“  21.pantu,  Ministru  Kabineta 
noteikumiem  Nr.749  „Noteikumi  par  valsts  budžeta  iestāžu  un  pašvaldību  gada  pārskatu 
sagatavošanas kārtību“ 58.5.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS 
- nav, novada dome nolēma: 
1. Atzīt par šaubīgiem debitoru parādiem, kuri radušies  līdz 2008.gadam:

1.1. Norēķinos par vecāku maksu- Ls 24.50 (divdesmit četri lati 50 santīmi):

             1.1.1. PII ''Zvaniņš'' Bebrenes filiāle-  Ls  24.50  (divdesmit četri  lati 50 santīmi).     

1.2.  Norēķinos  par  komunālajiem  pakalpojumiem  Ls  15  879.19  (piecpadsmit  tūkstoši 
astoņi  simti septiņdesmit deviņi lati 19 santīmi), t.sk.:

       1.2.1. Komunālie pakalpojumi Pilskalnē Ls 8.52 (astoņi lati 52 santīmi);
       1.2.2. Komunālie pakalpojumi Bebrenē Ls 4.20 (četri lati 20 santīmi);

1.2.3. Komunālie pakalpojumi Eglainē 9 245.30 (deviņi tūkstoši divi simti četdesmit pieci 
lati 30 santīmi);                                                          

1.2.4. Komunālie pakalpojumi Dvietē 1 493.12 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit trīs 
lati 12 santīmi);

1.2.5.  Komunālie  pakalpojumi  Subatē  5 128.05  (pieci  tūkstoši  viens  simts  divdesmit 
astoņi lati 05 santīmi).

 1.3. Norēķinos par zemes nomu  Ls 825.05 (astoņi simti  divdesmit pieci lati 05 santīmi).

2. Pamatojoties uz augstāk minēto, palielināt uzkrājumu kontu nedrošiem debitoriem par  Ls 16 
728.74 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit astoņi lati 74 santīmi) un iekļaut Ilūkstes 
novada pašvaldības  finanšu pārskatā par 2009.gadu.

3.  Samazināt   šaubīgo  debitoru  uzkrājumus  par  2009.gadā atgūtām parāda summām  Ls 
594.57 (pieci simti deviņdesmit četri lati 57 santīmi).

3.1 Norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem Ls 539.32 (pieci simti trīsdesmit deviņi lati 
32 santīmi):

        3.1.1. Komunālie pakalpojumi Pilskalnē - Ls 90.00 (deviņdesmit lati 00 santīmi), t.sk.:  
                                                         2003.gads - Ls 65.00

                                                2004.gads - Ls 12.00
                                           2005.gads - Ls 13.00

       3.1.2. Komunālie pakalpojumi Bebrenē - Ls 108.73 (viens simts astoņi lati 73 santīmi), 
                                                t.sk.: 2003.gads - Ls 20.00
                                                         2007.gads -  88.73 (SIA Stādiņi)

       3.1.3. Komunālie pakalpojumi Dvietē-Ls 340.59, t.sk.:
                                                               2003.gads -116.19

                                                                     2004.gads - Ls 4.28
                                                                     2005.gads -Ls 5.43
                                                                     2006.gads - Ls 86.30

3.2. Norēķinos par zemes nomu Ls  49.75 (četrdesmit deviņi lati 75 santīmi):

       3.2.1.  Zemes noma -Ls 49.75:          
                                                         t.sk.: 2007.gads - Ls 49.75

    3.3. Norēķinos par vecāku maksu Ls 5.50 (pieci lati 50 santīmi)
       3.3.1.  PII ''Zvaniņš'' vec.maksa - Ls 5.50, t.sk. 2004.gads - Ls 5.50. 

4.  Uzdot līdz  2010.gada 31.maijam  brīdināt   debitoru parādniekus,  ka parāda neapmaksas 
gadījumā dokumenti  tiks iesniegti tiesā:
4.1. Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai Benitai Štrausai;
4.2. Subates pilsētas pārvaldes vadītājai Sofijai Glūmānei;
4.3. Eglaines un Šēderes pagasta pārvaldes vadītājam Romualdam Fedorovičam;
4.4. Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzinei Ivetai Plonei;
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4.5. Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzinei Ludmilai Riekstiņai.

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei.

5.& (42)
Par izsoles noteikumu Nr.1/2010 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības Dvietes pagasta 

pārvaldes  īpašumā esošā traktora T – 150 K,  traktora piekabes MMZ – 771 B , 
automašīnas SAZ -3507 atsavināšanu'' apstiprināšanu

                       
Pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma “Par  pašvaldībām”  21.pantu,  kā  arī  ņemot  vērā 
finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, 
novada dome nolēma:    
1. Apstiprināt izsoles noteikumus Nr.1/2010 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības Dvietes pagasta 
pārvaldes īpašumā esošā traktora T – 150 K,  traktora piekabes MMZ – 771 B , automašīnas 
SAZ -3507 atsavināšanu''.

Izsoles noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Noteikumi

6.& (43)

Par Dvietes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem  

                                                     

Izskatot  Dvietes  pagasta  teritorijas  un komunālās  saimniecības  pārzines  Ivetas Plones 
priekšlikumu par maksas pakalpojumu noteikšanu Dvietes pagasta pārvaldes novadpētniecības 
materiālu krātuvē un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:
1) Dvietes pagastā atrodas  novadpētniecības materiālu krātuve, kurā atrodas vērtīgi vēstures 
materiāli  par Dvietes pagasta, skolas un baznīcas vēsturi,  ievērojamiem Dvietes cilvēkiem, ir 
daudz senu un vēsturisku lietu.
2)  Novadpētniecības  materiālu  krātuvi nepieciešams  pilnveidot  un  papildināt  ar  jauniem 
materiāliem.
3) Novadpētniecības materiālu krātuvē nav noteikta maksa par apmeklējumu.

Ņemot  vērā  augstāk  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  “Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu,  atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma: 
1.  Noteikt  ar  2010.gada  1.aprīli šādus  maksas  pakalpojumus  Dvietes  pagasta 

novadpētniecības  materiālu krātuvē:

1.1. Maksu par apmeklējumu:

1.1.1. Pieaugušajiem Ls 0,30 (0,25 + PVN 0,05);

1.1.2. Bērniem un pensionāriem  Ls 0,15 (0,12 + PVN 0,03).

    1.2. Bezmaksas apmeklējums:

           1.2.1. Bērniem līdz skolas vecumam;

           1.2.2. Ilūkstes novada skolēniem no 1-12.klasei.

2. Noteikt,  ka  iegūtie  līdzekļi  par  maksas  pakalpojumiem  tiek  ieskaitīti  Ilūkstes  novada 
pašvaldības bankas kontā vai iemaksāti Dvietes pagasta pārvaldes kasē.

3.  Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības 
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pārzinei.

7.& (44)
(Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības lietu pārvaldes nodaļā Brīvības ielā 7, 2.stāvā 

11.kabinetā)   

 
8.& (45)

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

9.& (46)
(Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības lietu pārvaldes nodaļā Brīvības ielā 7, 2.stāvā 

11.kabinetā)   

10.& (47)
(Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības lietu pārvaldes nodaļā Brīvības ielā 7, 2.stāvā 

11.kabinetā)   

11.& (48)

Par Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāna 2010.gadam 
apstiprināšanu

                               

Izskatot  VAS  “Latvijas  Valsts  ceļi”  finanšu  vadības  daļas  2010.gada  26.janvāra  vēstuli  Nr. 
1.3/272  “Par  mērķdotāciju  pašvaldību  autoceļiem  un  ielām  2010.gadam“  piešķirtās  valsts 
budžeta dotācijas sadalījumu un izvērtējot domes  rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka: 
1) mērķdotācija Ilūkstes novada pašvaldībai autoceļiem un ielām 2010.gadā ir Ls 142191.
2)  Ilūkstes  novada  pašvaldības  speciālajā  budžetā  ik  mēnesi  tiks  ieskaitīta  mērķdotācija  Ls 
11849 apmērā.

Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 11.03.2008. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.173 ”Valsts 
pamatbudžeta  valsts  autoceļu  fonda  programmai  piešķirto  līdzekļu  izlietošanas  kārtība”, 
24.pantu, kas nosaka pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas sadalīšanas 
principus un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un likuma 
“Par  autoceļiem”  12.panta  3.un  7.daļu,  atklāti  balsojot ar  14  balsīm  PAR,  PRET  -  nav, 
ATTURAS - nav, novada dome nolēma: 
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāna 2010.gadam 

līdzekļu izlietojumu.

2.  Uzdot  lietu  pārvaldes  vadītājai  I.Bogdanovai  lēmumu nosūtīt  VAS  „Latvijas  Valsts  ceļi” 
Finanšu vadības daļai.

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei.
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12.& (49)
Par Ilūkstes novada pašvaldības piedalīšanos Vācijas IB internacionālā izglītības 

centra projektā ''Mans reģions jauniešiem Eiropā'' 

Izskatot  Daugavpils  un  Ilūkstes  novadu  partnerības  ''Kaimiņi''  piedāvājumu  piedalīties 
Vācijas IB internacionālā izglītības centra  projektā  ''Mans reģions jauniešiem Eiropā'',  dome 
konstatēja,  ka  projektā  piedalās  Bebrenes  pagasta  jaunieši  un  projekts  paredz  jauniešu 
aktivitātes  uz  vietām  novadā  un  jauniešu  starptautisko  apmaiņu  par  tūrisma  attīstības 
jautājumiem .Projekta īstenošanai nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums EUR 1500.

Ņemot vērā augstāk minēto un finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties uz 
Latvijas  Republikas  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.pantu,  atklāti  balsojot  ar  14  balsīm PAR, 
PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:    
1.  Piedalīties projektā  „Mans  reģions  jauniešiem  Eiropā”  un  nodrošināt  pašvaldības 

līdzfinansējumu EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti eiro).               

2. Augstāk minēto summu finansēt no Ilūkstes novada domes 2010.gada budžetā plānotiem 
līdzekļiem.

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

13.& (50)
Par Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes funkciju izpildes nodošanu Daugavpils 

novada pašvaldībai
                                                         

Pamatojoties uz  Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 10.pantu,  atklāti balsojot ar 14 
balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:    
1.  Nodot Ilūkstes  novada  pašvaldības  būvvaldes  funkciju  izpildi Daugavpils  novada 

pašvaldībai.

2.  Noslēgt  ar  Daugavpils  novada  pašvaldību  rakstveida  līgumu,  paredzot  finansējumu  no 
Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

14.& (51)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu  ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

Atteikties  no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 4490 
508 0003, kas atrodas ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes novadā.

15.& (52)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu  ***, Prodes pagasts, Ilūkstes novads
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Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 4435 
008 0103, kas atrodas ***, Prodes pagasts, Ilūkstes novadā.

16.& (53)
Par zvejas tiesību nomu ***

Skuķu ezerā  Ilūkstes novadā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

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

 

17.& (54)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***, Eglainē, Eglaines pagastā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***,  Stendera ielā  6-18,  Eglainē,  Eglaines pagastā, 
Ilūkstes novadā.

18.& (55)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

1. Piešķirt ***  nomā zemes  gabalus  1,2  ha platībā  no  zemes  vienības  ar  kadastra 
apzīmējumu 4444 006 0089 un 5,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4444 006 0096, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  0101 – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

2. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai B.Štrausai viena mēneša laikā no šī lēmuma 
spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***. 

19.& (56)
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Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

 1.  Piešķirt *** nomā zemes vienību 2,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 4444 001 0064, uz 
10 gadiem ar iespēju perspektīvā to iegūt īpašumā atsavināšanas rezultātā LR likumdošanas 
noteiktā kārtībā, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 2.  Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai B.Štrausai viena mēneša laikā no šī lēmuma 
spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

20.& (57)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

Piešķirt *** nomā  zemes  gabalu  0,3  ha  platībā  no  zemes  vienības  ar  kadastra 
apzīmējumu 4444 002 0418 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

  

21.& (58)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,85 ha platībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0288, uz 
5 gadiem,  nosakot nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi  0101  – zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

22.& (59)
Par pašvaldības zemes gabala „Sventes, 26A”, Šēderes pagastā  atsavināšanu 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

1.  Atsavināt pašvaldībai piederošu  zemes gabalu 0.0627 ha platībā, kadastra Nr. 4490 009 
0106,  „Sventes,  26A”,  Šēderes  pagastā,  uz  kura  atrodas***,  piederošas  ēkas 
(zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0047 2003) pārdodot *** par nosacīto cenu Ls 124.00 
(viens  simts  divdesmit  četri  lati),  sakarā  ar  to,  ka  minētais  pašvaldības  īpašums  nav 
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nepieciešams  pašvaldībai  un  tai  pakļautajām  institūcijām  tām  noteikto  funkciju  izpildes 
nodrošināšanai.

2.  Noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma „Sventes, 26A”, Šēderes pagastā (zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.1000 0046 5501) atsavināšanu. 

3.  Atsavināšanas summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā:
Nr.LV  77  UBAL  3620  1628  6700  1,  bankas  kods  UBAL  LV2X,  A/S  „LATVIJAS 
KRĀJBANKA”.

4. Pamatlīdzekļu pieņemšanas-nodošanas komisijai 10 dienu laikā no atsavināšanas summas 
saņemšanas domes kontā sastādīt īpašuma un dokumentu pieņemšanas-nodošanas aktu.

23.& (60)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

Piešķirt *** nomā   zemes  gabalu  0,01  ha  platībā  no  zemes  vienības  ar  kadastra 
apzīmējumu 4490 002 0311 uz 10 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 
– individuālo dzīvojamo māju apbūve.

24.& (61)
Par adreses piešķiršanu *** ēkai Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1.  Piešķirt *** ēkai  adresi „Skolas iela 1A”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474, 
zemes gabala  kadastra apzīmējums 4490 002 0311.

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

25.& (62)
Par atļauju zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem 

īpašumiem ''Zariņi'' un „Pūpoli” Dvietes pagastā

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav (saskaņā ar likumu “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” lēmuma pieņemšanā un balsošanā 
nepiedalās viens deputāts), novada dome nolēma:

1. Atļaut  ***  un ***  izstrādāt  zemes ierīcības  projektu zemes- gabalu savstarpējās robežas 
pārkārtošanai nekustamajiem īpašumiem „Pūpoli”  un „Zariņi”  Dvietes pagastā, zemes vienību 
kadastra  apzīmējumi  4454  006  0006  un  4454  006  0026,  atbilstoši  grafiskajam pielikumam, 
nosakot, ka:
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1.1. zemes vienību platības jāprecizē, veicot kadastrālo uzmērīšanu;

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

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

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

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

26.& (63)
Par Ilūkstes novada pašvaldības Ilūkstes mūzikas skolas nolikuma  apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ''Par pašvaldībām''  21.panta 1.daļas 8.punktu un 
Izglītības  likuma  22.panta  pirmo  daļu,  atklāti  balsojot ar  14  balsīm  PAR,  PRET  -  nav, 
ATTURAS - nav, novada dome nolēma: 

Apstiprināt Ilūkstes  novada  pašvaldības  Ilūkstes  mūzikas  skolas nolikumu 
(reģ.Nr.4/2010).
Nolikumu skatīt:www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti

27.& (64)
Par atbildīgo personu nozīmēšanu novada pašdarbības kolektīvu koordinēšanai un 
organizatorisko jautājumu risināšanai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos 

Sakarā ar X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2010. gadā no 6. līdz 
10.jūlijam,  kuros  piedalīsies  Ilūkstes novada skolu  jaunatnes  deju  kolektīvi  un  koris,  kā arī 
izskatot  izglītības,  kultūras  un  sporta  nodaļas  vadītājas  ierosinājumu  par  atbildīgo  personu 
nozīmēšanu  pašdarbības  kolektīvu  koordinēšanai  un  organizatorisko  jautājumu  risināšanai 
dziesmu un deju svētku laikā,  ņemot vērā sociālo,  kultūras un izglītības jautājumu komitejas 
ieteikumu,  atklāti balsojot  ar 14 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome 
nolēma: 

1. Noteikt  atbildīgās  personas  Ilūkstes  novada  pašdarbības  kolektīvu  koordinēšanai  un 
organizatorisko jautājumu risināšanai X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā 
šādā sastāvā: 

1.1. Dziesmu un deju svētku koordinatore:  Ilūkstes novada interešu izglītības  iestādes 
„Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs” vadītāja Vanda Rimša;

1.2. Dziesmu un deju svētku komunikatore: pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 
Sarmīte Bogdanoviča;

1.3. Deju kolektīvu virsvadītāja: Ilūkstes 1.vidusskolas skolotāja Dace Jurjevska; 
1.4. Koru virsvadītāja: Eglaines pamatskolas mūzikas skolotāja Maija Žigajeva;
1.5. Medmāsa: Ilūkstes 1.vidusskolas medmāsa Ruta Krapāne;
1.6. Ideju karšu izveidotājs un noformētājs: pašvaldības datorspeciālists Andrejs Vizulis.
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2. Kontroli  par  lēmuma izpildi  uzdot  izglītības,  kultūras  un  sporta  nodaļas  vadītājai Ilonai 
Linardei

28.& (65)
Par pašvaldības lietu pārvaldes vadītājas Irēnas Bogdanovas atbrīvošanu no 

dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces pienākumu pildīšanas

                                                     

Saskaņā ar Civilstāvokļa aktu likuma 3.panta 4.daļu un Irēnas Bogdanovas iesniegumu,  atklāti 
balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET - nav,  ATTURAS - nav, novada dome nolēma:  

1.  Atbrīvot uz  pašas  vēlēšanos  pašvaldības  lietu  pārvaldes  vadītāju  Irēnu  Bogdanovu  no 
dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces  pienākumu pildīšanas ar 2010. gada 1.martu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu 21.12.2005. lēmumu Nr.547 „Par Ilūkstes novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu”.  

29.& (66)
Par Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu uzdošanu informācijas 

un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Ritai Butkevičai

                                                     

Saskaņā ar  Civilstāvokļa  aktu likuma 3.panta 5.daļu,  kurā noteikts,  ka pašvaldība var uzdot 
dzimtsarakstu  nodaļas  vadītāja  pienākumus  veikt  kādam no  pašvaldības  darbiniekiem,  kurš 
atbilst  3.panta otrās daļas prasībām un pamatojoties uz Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas 
nolikuma 3.daļas 3.5.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET - nav,  ATTURAS - nav, 
novada dome nolēma:  

Uzdot  Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai  Ritai Butkevičai  no 2010.gada 
1.marta  veikt  dzimtsarakstu  nodaļas  vadītājas  pienākumus,   saskaņā  ar  Civilstāvokļa  aktu 
likuma 3.panta 4.daļas prasībām. 

30.& (67)
Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2010 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 

budžetu '' apstiprināšanu
                                                   

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 46.pantu 

un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET - nav, 
ATTURAS - nav, novada dome nolēma:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 
budžetu”:

1.1. pamatbudžeta ieņēmumu daļu Ls 4 633 489 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada 
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sākumā Ls 620 865, ieņēmumi Ls 3 986 960, aizdevums kapitālsabiedrībām Ls 25 664);

1.2. pamatbudžeta izdevumu daļu  Ls 4 633 489 (t.sk. budžeta   līdzekļu atlikums gada 
beigās Ls 52 272, izdevumi Ls 4 483 025, aizņēmumu atmaksa Ls 98 192);

1.3. speciālā budžeta ieņēmumu daļu Ls 281 359 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada 
sākumā Ls 132 358, ieņēmumi Ls 149 001);

1.4. speciālā budžeta izdevumu daļu  Ls 281 359 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigās Ls 13 585, izdevumi Ls 267 774);

1.5.  ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu daļu  Ls 55  (t.sk. līdzekļu atlikums 
gada sākumā Ls 55 , ieņēmumi Ls 0);

1.6. ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu daļu Ls 55 (t.sk. līdzekļu atlikums gada 
beigās Ls 0, izdevumi Ls 55);

1.7. aizņēmuma parādu Ls 779 836,  saskaņā ar pielikumu Nr.2;

1.8. galvojumus Ls 166 932, saskaņā ar pielikumu Nr.3.

Pielikumu skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi

31.& (68)
Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta ''Raudas speciālās 

internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana'' 
pieteikumam

                                                      

Pamatojoties  uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 26.janvāra vēstuli  Nr.1-07.2/734, 
2008.gada 11.novembra Ministru kabineta noteikumiem  Nr.940, atklāti balsojot ar 14 balsīm 
PAR, PRET - nav,  ATTURAS - nav, novada dome nolēma : 

1. Atbalstīt Ilūkstes  novada  pašvaldības  izstrādāto projektu  „Raudas  speciālās 
internātpamatskolas   bērniem  bāreņiem  infrastruktūras  un  aprīkojuma  uzlabošana”  un 
iesniegt Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  darbības  programmas  “Infrastruktūra  un 
pakalpojumi”  papildinājuma  3.1.3.3.1.  apakšaktivitātes  “Speciālās  izglītības  iestāžu 
infrastruktūras  un  aprīkojuma  uzlabošana”  ierobežotas  atlases  projektu  iesniegumu 
konkursā.

2.  Granta  piešķiršanas  gadījumā,  Ilūkstes  novada  pašvaldībai  2010.gadā  nodrošināt 
projekta  priekšfinansējumu LVL 9839 (deviņi  tūkstoši  astoņi  simti  trīsdesmit  deviņi  lati) 
apmērā un   pašvaldības  līdzfinansējumu LVL 14759 (četrpadsmit  tūkstoši  septiņi  simti 
piecdesmit deviņi lati) apmērā.

3.  Iekļaut augstāk  minētās  summas   Ilūkstes  novada  pašvaldības  2010.  un  2011.gada 
budžetos.

Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs S.Rāzna
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Sēdes protokoliste I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 2.martā
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