
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.martā                                                                  Nr.6
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Ilūkstes 1.vidusskolas valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.

2. Par papildus finansējuma piešķiršanu.

3. Par Ilūkstes novada pašvaldības līdzdalību Latvijas piļu un muižu asociācijā.

4. Par sekretāres - lietvedes amata vienības izveidošanu Ilūkstes novada sociālajā dienestā.

5. Par  saistošo  noteikumu  Nr.2-b/2010  ''Par  grozījumiem  Ilūkstes  novada  pašvaldības 
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos ''Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 
budžetu'''' apstiprināšanu.

6. Par telpu nomas maksas noteikšanu Eglaines pamatskolā.

7. Par maksas pakalpojumu noteikšanu naktsmītnēm Ilūkstē, Jēkabpils ielā 10A.

8. Par maksas pakalpojumiem Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā.

9. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2010 “Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem 
oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām” apstiprināšanu.

10.Par  Ilūkstes  novada  pašvaldības  izglītības  iestāžu  uzturēšanas  izdevumu  tāmju 
apstiprināšanu 2010.gadam.

11.Par  pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību.

12.Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novadā dzīvojošām politiski represētām personām.

13.Par  piedalīšanos  projektā  “Tūrisma  attīstības  veicināšana  Latgales  –Utenas  -Vitebskas 
pārrobežu reģionos”, akronīms BELLA DVINA-2.

14.Par piedalīšanos projektā “Izglītības, veselības un sociālās attīstības uzlabošana Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionu mērķu grupu iedzīvotājiem” akronīms HEALTH 
IS WELTH.

15.Par  piedalīšanos  projektā  “Atbalsts  jaunatnes  politikas  attīstībai  attālos  vai  mazattīstītos 
Latvijas reģionos” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēra nodrošināšanu 
projekta pieteikumam.

16.Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu *** Bebrenes pagastā.

17.Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu *** Pilskalnes pagastā.

18.Par  atļauju  Ilūkstes  novada  kultūras  centra  direktoram  A.Ķīsim  veikt  individuālo 
komercdarbību.

19.Par  Ilūkstes novada Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldi.
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20.Par  saistošo  noteikumu  Nr.  4/2010  ''Grozījumi  Ilūkstes  novada  pašvaldības  28.01.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.2/2010 ''Kārtība, kādā Ilūkstes novada pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā''" apstiprināšanu.

21.Par  piedāvājumu  iegādāties  pašvaldības  īpašumā  nekustamo  īpašuma  Raiņa  ielā  17, 
Ilūkstē. 

22.Par zemes apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** Bebrenes pagastā.

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

24.Par adrešu piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkām Bebrenes pagastā.

25.Par Ilūkstes novada domes 25.10.2007. lēmuma Nr.690 ''Par zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesību  izbeigšanu  un  zemes  nomas  pirmtiesību  piešķiršanu  ***  Pilskalnes  pagastā'' 
grozīšanu.

26.Par pašvaldības zemes vienību platību precizēšanu Šēderes pagastā.

27.Par pašvaldības zemes vienības platības precizēšanu Dvietes pagastā.

28.Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Dvietes pagastā.

29.Par pašvaldības zemes vienības platības un robežu precizēšanu Eglaines pagastā.

30.Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Eglaines pagastā.

31.Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu *** Prodes pagastā un pašvaldības zemes vienību 
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

32.Par Vides komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. 

33.Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Ilūkstes pilsētā.

34.Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdes locekles iecelšanu.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova.
Sēdē piedalās 14 domes deputāti:

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

Sēdē nepiedalās deputāteInese Vuškāne
Bez tam domes sēdē piedalās:
finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
grāmatvede - iepirkumu sekretāre Ruta Buldure
izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona Linarde
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas vietniece Dagnija Dāvidsone
attīstības plānošanas nodaļas vadītājas p.i. Indra Madarniece
sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča
SIA ''Veselības centrs Ilūkste'' valdes locekle Anita Ločmele
zemes Ilūkstē, Raiņa ielā 17 īpašnieces Alicija Majevska un Vanda Ņina Majevska
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1.& (71)
        Par Ilūkstes 1.vidusskolas valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances

Ņemot  vērā  finanšu  komitejas  atzinumu  dotajā  jautājumā,   pamatojoties  uz  Latvijas 
Republikas  likuma „Par  pašvaldībām“  21.pantu  un  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.7/2007 
„Kārtība,  kādā  novada  pašvaldības  iestādes  un  kapitālsabiedrības  var  norakstīt  valdījumā 
esošos pamatlīdzekļus, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada 
dome nolēma: 
1.  Izslēgt no  Ilūkstes  novada  pašvaldības  bilances  Ilūkstes  1.vidusskolas  valdījumā   esošo 

datora  komplektu  “Celeron  466” ar  sākotnējo  iegādes  vērtību  Ls  554,24  (pieci  simti 
piecdesmit četri lati, 24 santīmi) un atlikušo bilances vērtību Ls 0,00 (nulle lati 00 santīmi) ar 
2010.gada 23.februāri.  

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

2.& (72)
        Par papildus finansējuma piešķiršanu

Izskatot Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumus, jautājumā par papildus 
līdzekļu piešķiršanas nepieciešamību,  dome konstatēja, ka:
1) Ilūkstes novada PII  „Zvaniņš” vadītāja  lūdz piešķirt  papildus finansējumu 80 jaunu krēslu 

iegādei,  jo  iestādē  regulāri  notiek  pasākumi  ar  vecāku  piedalīšanos  un  esošie  krēsli  ir 
nolietojušies.

2) Ilūkstes 1.vidusskolas direktore lūdz piešķirt  papildus finansējumu Ls 1150 skolas mēbeļu 
iegādei  un   papildus  finansējumu  Ls  3500  remontmateriālu  iegādei  remonta  veikšanai 
kabinetos.

3)  Ilūkstes  novada  komunālās  un  saimniecības  nodaļas  vadītāja  lūdz  piešķirt  papildus 
finansējumu Ls 213.43 Subates pilsētas komunālajam dienestam sakarā ar ūdens apgādes 
avāriju (plīsumu) un tās atjaunošanu Subates pilsētas Brīvības ielas dzīvojamiem namiem 
Nr.10 un 12;

4) Sociālā dienesta vadītāja lūdz rast iespēju Ilūkstes novada sociālajā dienestā jaunas amata 
vienības  sekretāre-  lietvede izveidošanai,  līdz ar  to nepieciešamie papildus līdzekļi  algas 
fondam un darba devēja  valsts sociālas  apdrošināšanas  obligātajām  iemaksām.

5) 2010.gada  iestāžu  budžeta plānā nebija paredzēti izdevumi augstāk minētajiem mērķiem.
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. Piešķirt līdzekļus no plānotiem 2010.g. budžetā neparedzētiem izdevumiem:

 1.1. PII  „Zvaniņš”  papildus  finansējumu   Ls  720 (septiņi  simti  divdesmit  lati  00  santīmi) 
apmērā krēslu iegadei;
 1.2. Ilūkstes  1.vidusskolai   papildus  finansējumu   Ls  1  150 (viens  tūkstotis  viens  simts 
piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā mēbeļu iegādei,  Ls 3 500 (trīs tūkstoši pieci simti lati 00 
santīmi) apmērā remontmateriālu iegādei;
 1.3. Subates  pilsētas  komunālajam  dienestam  papildus  finansējumu  Ls 214 (divi  simti 
četrpadsmit lati 00 santīmi) apmērā ūdens apgādes avārijas izdevumu segšanai;
 1.4. Sociālajam dienestam  papildus  finansējumu   Ls 2  010 (divi  tūkstoši  desmit  lati  00 
santīmi) apmērā algas fondam.

2. Pamatojoties uz augstāk minēto  veikt  atbilstošus  grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
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25.02.2010.  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.

3.& (73)
        Par Ilūkstes novada pašvaldības līdzdalību Latvijas piļu un muižu asociācijā
Ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras komitejas 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. Turpināt līdzdalību  Latvijas  piļu  un  muižu  asociācijā,  kas  bija  uzsākta  līdz  teritoriālajai 
reformai  Bebrenes  pagasta  padomē, un  segt  dalības  maksas  parādu  no  2008.gada  līdz 
2010.gadam Ls 180 apmērā no rezerves fonda.

2.  Pilnvarot  Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāju Benitu Štrausu,  pārstāvēt Ilūkstes novada 
pašvaldību Latvijas piļu un muižu asociācijā.

3.  Nepieciešamības  gadījumā  veikt  grozījumus  Ilūkstes  novada  pašvaldības  2010.gada 
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 
budžetu''.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei.

4.& (74)
        Par sekretāres - lietvedes amata vienības izveidošanu Ilūkstes novada sociālajā 

dienestā
                                                        

Ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, kā arī  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. Izveidot ar  2010.gada 1.aprīli  Ilūkstes novada sociālajā  dienestā jaunu amata vienību – 
sekretāre- lietvede.
2. Noteikt sekretārei – lietvedei darba algu vienas MK noteikumos noteiktās minimālās algas 
apmērā.
3. Līdzekļus darba samaksai piešķirt no 2010.gada budžeta rezerves fonda.
4. Izdarīt grozījumus Ilūkstes novada sociālā dienesta 29.01.2004. darba samaksas nolikumā, 
papildinot  Nolikuma  4.5.  punktu  pamatalgas  noteikšana  ar  10.1  apakšpunktu  „sekretāre-
lietvede/ MK noteiktā minimālā alga''. 

5.& (75)
Par saistošo noteikumu Nr.2-b/2010 

''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.1-b/2010 "Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu"" apstiprināšanu

 

Ņemot  vērā  finanšu  komitejas  atzinumu  dotajā  jautājumā, pamatojoties  uz  Latvijas 
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Republikas  likuma  „Par  pašvaldībām”  21.panta  1.daļas  2.punktu,  46.pantu  un  likumu  „Par 
pašvaldību  budžetiem”,  atklāti  balsojot  ar  14  balsīm PAR,  PRET -  nav,  ATTURAS  -  nav, 
novada dome nolēma:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.2-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 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.

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

6.& (76)
              Par telpu nomas maksas noteikšanu Eglaines pamatskolā

                                                     
Ņemot  vērā  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. Noteikt ar  2010.gada 1.aprīli Eglaines pamatskolā šādu nedzīvojamo telpu nomas maksu 

mēnesī:
1.1. juridiskām personām -  Ls 0,50 par 1m2;
1.2. fiziskām personām -  Ls 0,40 par 1m2.

2. Uzdot Eglaines pamatskolas direktorei noslēgt līgumu par nedzīvojamo telpu nomu.
3. Atsevišķi no nomas maksas nomniekam jāveic maksa par patērēto elektroenerģiju  saskaņā 

ar skaitītāja rādījumiem.
4.  Noteikt,  ka  iegūtie  līdzekļi  par  nedzīvojamo  telpu  nomu tiek  ieskaitīti  Ilūkstes  novada 

pašvaldības bankas kontā vai iemaksāti Eglaines pagasta pārvaldes kasē.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Eglaines pagasta pārvaldes vadītājam.

7.& (77)
              Par maksas pakalpojumu noteikšanu naktsmītnēm Ilūkstē, Jēkabpils ielā 10a

                                                      

Ņemot  vērā  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.  Noteikt  ar  2010.gada 1.aprīli  viesu uzņemšanai Jēkabpils ielā 10a, Ilūkstes pilsētā šādus 

naktsmītņu maksas pakalpojumus:

1.1. Par naktsmītni pieaugušajiem vienai personai  Ls 6,05 (seši lati 05 santīmi), tai skaitā 
pamatsumma Ls 5,00 (pieci lati 00 santīmi) un PVN 21% Ls 1,05 (viens lats 05 santīmi);

1.2. Par naktsmītnes viesu grupām (ne mazāk kā 10 personas) vienai personai Ls 3,03 (trīs 
lati 03 santīmi), tai skaitā pamatsumma Ls 2,50 (divi lati 50 santīmi) un PVN 21% Ls 0,53 
(nulle lati 53 santīmi);
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1.2.1. Ar brokastīm vai vakariņām vienai personai Ls 4,84 (četri lati 84 santīmi), tai 
skaitā pamatsumma Ls 4,00 (četri lati 00 santīmi) un PVN 21% Ls 0,84 (nulle lati 
84 santīmi);

1.2.2. Ar  brokastīm un pusdienām vienai personai Ls 7,26 (septiņi lati 26 santīmi), 
tai skaitā pamatsumma Ls 6,00 (seši lati 00 santīmi) un PVN 21% Ls 1,26 (viens 
lats 26 santīmi).

1.3. Par naktsmītni 1-vietīgā un 2-vietīgā numurā ar ērtībām vienai personai:

1.3.1.  Ar  brokastīm  vienai  personai  Ls 7,87 (septiņi  lati  87  santīmi),  tai  skaitā 
pamatsumma Ls 6,50 (seši lati 50 santīmi) un PVN 21% Ls 1,37 (viens lats 37 
santīmi);

1.3.2. Ar  brokastīm un vakariņām vienai personai Ls 9,68 (deviņi lati 68 santīmi), 
tai skaitā pamatsumma Ls 8,00 (astoņi lati 00 santīmi) un PVN 21% Ls 1,68 (viens 
lats 68 santīmi).

1.4. Par naktsmītni novadā dzīvojošiem jauniešu un skolēnu grupām (ne mazāk kā 10 
personas) vienai personai  Ls 1,82 (viens lats 82 santīmi), tai skaitā pamatsumma Ls 
1,50 (viens lats 50 santīmi) un PVN 21% Ls 0,32 (nulle lati 32 santīmi).

1.4.1. Ar brokastīm, pusdienām un vakariņām vienai personai  Ls 7,87 (septiņi lati 
87 santīmi), tai skaitā pamatsumma Ls 6,50 (seši lati 50 santīmi) un PVN 21% Ls 
1,37 (viens lats 37 santīmi). 

2. Noteikt,  ka  iegūtie  līdzekļi  par  sniegtajiem  pakalpojumiem  tiek  ieskaitīti  Ilūkstes  novada 
pašvaldības bankas kontā.

3. 60% no ieņēmumiem izlietot naktsmītņu apkalpojošā personāla darba samaksai (t.sk. darba 
devēja sociālā nodokļa maksājumiem).

4.  Pašvaldības  izpilddirektorei uzdot  noslēgt  uzņēmuma līgumus  ar  naktsmītņu  apkalpojošo 
personālu.

5. Atzīt par spēku zaudējušu 27.03. 2008. Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.139  “Par maksas 
pakalpojumu noteikšanu naktsmītnēm Ilūkstē, Jēkabpils ielā 10a”.  

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot vecākai grāmatvedei.

8.& (78)
Par maksas pakalpojumiem Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā

Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta (g) apakšpunktu,  atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, 
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

1. Ar  2010.gada 1.aprīli  noteikt šādus maksas pakalpojumus Ilūkstes novada dzimtsarakstu 
nodaļā : 
N.p.
k.

Pakalpojums Maksa
( Ls ) 

PVN 21%
( Ls ) 

Maksa ar
 PVN kopā ( Ls ) 

1.1. Reģistrācija bez viesu klātbūtnes:
- novada iedzīvotājiem;
- citu pašvaldību iedzīvotājiem;
- ar ārzemju pilsoni

5,00
10,00
15,00

1.05
2.10
3.15

6.05
12.10
18.15

1.2. Svinīga laulību reģistrācija ar viesu 
klātbūtni:
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- novada iedzīvotājiem;
- citu pašvaldību iedzīvotājiem;

     - ar ārzemju pilsoni.

10,00
20,00
30,00

2.10
4.20
6.30

12.10
24.20
36.30

1.3. Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinoša 
izziņa vai izraksts no reģistra 

1,00 0,21 1,21

1.4. Atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
apliecības sagatavošana
un izsniegšana

1,00 0,21 1,21

1.5. Lietas sagatavošana civilstāvokļa reģistru 
atjaunošanai, papildināšanai, labošanai un 
anulēšanai

1,00 0,21 1,21

1.6. Lietas sagatavošana vārda, uzvārda un 
tautības ieraksta maiņai 

3,00 0,63 3,63

2.  Atbrīvot  no maksas pakalpojumiem 100% apmērā novadā  dzīvojošos 1. un 2. grupas 
invalīdus, trūcīgās un politiski represētās personas.
3.  Atbrīvot no maksas pakalpojumiem 50% apmērā 1.1. un 1.2.punktā minētajos maksas 
pakalpojumos,  ja  viens  no  laulības  pieteicējiem  ir  novadā   dzīvojošais  1.  un  2.  grupas 
invalīds, trūcīgā un politiski represētā persona.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 2006.gada 30.novembra lēmumu Nr.497 
„Par Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu noteikšanu”.  

9.& (79)
Par saistošo noteikumu Nr.3/2010

''Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un 
apliecinātām to kopijām'' apstiprināšanu

                                                        

Ņemot  vērā  finanšu  komitejas  atzinumu,  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par 
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma 
''Par nodokļiem un nodevām'' 12.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, 
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:  

Apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.3/2010  ''Nodeva  par  Ilūkstes  novada  pašvaldības 
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām''.  

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

10.& (80)
          Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju 

apstiprināšanu 2010.gadam 
                                                     

Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu Nr.250 
“Kārtība,  kādā  veicami  pašvaldību  savstarpējie  norēķini  par  izglītības  iestāžu  vai  sociālās 
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem“ 20. un 21. punktiem, atklāti balsojot ar 14 balsīm 
PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:   
1.  Apstiprināt  Ilūkstes  novada  vispārējās  izglītības  iestādēs izmaksas  (gadā/mēnesī)  uz 
vienu audzēkni no 2010.gada 1.janvāra:

1.1. Ilūkstes 1. vidusskola – Ls 295,39 /  24,62;
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1.2. Ilūkstes 2. vidusskola – Ls 363,14 / 30,26;
1.3. Bebrenes vidusskola – Ls 393,29 / 32,77.

2.  Apstiprināt Ilūkstes novada  pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas (gadā/mēnesī)  uz 
vienu audzēkni no 2010.gada 1.janvāra:

2.1. Pirmsskolas izglītības iestāde ''Zvaniņš'' – Ls 1085,68 / 90,47;
2.2. Pirmsskolas izglītības iestāde ''Zvaniņš'' (5-6 gadi) – Ls 509,66 / 42,47.

3.  Apstiprināt Ilūkstes  novada  neklātienes  vispārējās  izglītības  iestādēs izmaksas 
(gadā/mēnesī) uz vienu audzēkni no 2010.gada 1.janvāra:

3.1. Ilūkstes novada neklātienes vidusskola – Ls 182,15 / 15,18.
4.  Apstiprināt Ilūkstes novada  pamatskolas izglītības iestādēs izmaksas (gadā/mēnesī) uz 
vienu audzēkni no 2010.gada 1.janvāra:

4.1. Eglaines pamatskola – Ls 583,20 / 48,60;   
4.2. Subates pamatskola – Ls 497,73 / 41,48.

11.& (81)
Par pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību

Ņemot  vērā  finanšu  komitejas  atzinumu,  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par 
pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, 
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 
1. Noteikt Ilūkstes  novada  2009.gada  publiskā  pārskata  projekta  sagatavošanas  laiku  no 
2010.gada 1.aprīļa līdz 2010.gada 10.maijam.
2. Publiskā pārskatā ietveramo informāciju sagatavo:

2.1. Divos iepriekšējos gados izpildītais un kārtējam gadam pieņemtais budžets, tajā skaitā 
saistību garantiju apjomi – Finanšu nodaļa;

2.2. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados –  Nekustamo 
īpašumu nodaļa;

2.3. Pašvaldības kapitāla vērtību un paredzētajām  izmaiņām – Finanšu nodaļa;

2.4.  Iepriekšējos  divos  gados  veiktajiem,  kā  arī  kārtējā  gadā  plānotajiem  pasākumiem 
teritorijas attīstības plāna īstenošanā – Attīstības plānošanas nodaļa, tai skaitā par:

2.4.1. publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.4.2. privātajām   investīcijām pašvaldības  administratīvajā teritorijā;

2.4.3. iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības  teritorijas attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā.

2.5. Zvērināta revidenta atzinums par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības 
iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu – Finanšu nodaļa;

2.6. Domes lēmums par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu – Finanšu nodaļa;

2.7.  Valsts  kontroles  revīzijas  atzinumi  un  pašvaldības  veiktie  pasākumi  atklāto  trūkumu 
novēršanai – Finanšu nodaļa;

2.8. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos – Attīstības plānošanas nodaļa;

2.9. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai – Izpilddirektore;
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2.10.  Pasākumi,  lai  veicinātu  iedzīvotāju  informētību  par  pašvaldības  darbību  un  viņu 
iespējām lēmumu pieņemšanā – Informācijas un sabiedrisko attiecību  nodaļa;

2.11. Cita informācija:

2.11.1. Izglītība, kultūra, sports, reliģija –  Izglītības, kultūras un sporta nodaļa;

2.11.2. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi – Sociālais dienests;

2.11.3. Demogrāfiskie rādītāji – Dzimtsarakstu nodaļa; 
2.11.4. Domes lēmējinstitūciju darbs – Lietu pārvaldes nodaļa.

3. Noteikt atbildīgās personas:

3.1. Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja – koordinē un vada publiskā 
pārskata sastādīšanu,  kā arī atbild par saturisko vienotību un  pārskata publicēšanu Ilūkstes 
novada vēstīs un mājas lapā; 

3.2.  Juridiskās  nodaļas  vadītāja -  izvērtē  publiskā  pārskata  atbilstību  normatīvo  aktu 
prasībām;

3.3. Lietu pārvaldes nodaļas vadītāja – sniedz informāciju RAPLM un Latvijas Vēstnesim.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 
M.Krievānam.

12.& (82)
Par piemiņas velšu piešķiršanu Ilūkstes novadā dzīvojošām politiski represētām 

personām
                                                          

Saskaņā  ar  Ilūkstes  novada  domes  28.01.2010.  nolikuma  ''Par  Ilūkstes  novada  politiski 
represēto  personu  godināšanu''  4.punktu,  kurš  paredz,  ka  ''Komunistiskā  genocīda  upuru 
piemiņas dienā var tikt  piešķirtas Ilūkstes novadā dzīvojošām politiski  represētām personām 
piemiņas  veltes'',  pamatojoties  uz  likuma „Par  pašvaldībām”  21.pantu,  atklāti  balsojot ar  14 
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:  

 
1. Piešķirt Ilūkstes novadā dzīvojošām politiski represētām personām piemiņas veltes Ls 10,00 

apmērā katram.

2. Finansējumu Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu) politiski represēto personu godināšanai piešķirt 
no rezerves fonda.

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

13.& (83)
Par piedalīšanos projektā 

''Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos'', 
akronīms BELLA DVINA-2

                                                      
Pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013.gadam izstrādāto projekta „Tūrisma attīstības veicināšana 
Latgales-Utenas-Vitebskas  pārrobežu  reģionos”,  akronīms  BELLA  DVINA  -  2  (Fostering 
Capacity  for  Tourism Development  in  Latgale-Utena-Vitebsk  Cross  Border  Region,  acronym 
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BELLA  DVINA -  2) koncepciju  un  likuma  „Par  pašvaldībām”  15.pantu  un  21.pantu,   atklāti 
balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:  

1.  Piedalīties Latgales  plānošanas  reģiona  un  Latgales  reģiona  attīstības  aģentūras 
sagatavotajā  Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas  pārrobežu sadarbības  programmas 2007.-
2013.gadam projektā  „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu 
reģionos”,  akronīms  BELLA DVINA -  2  (Fostering  Capacity  for  Tourism Development  in  
Latgale-Utena-Vitebsk  Cross  Border  Region,  acronym  BELLA  DVINA  -  2) uzņemoties 
projekta  apakšpartnera  lomu, projekta  idejas  „Ilūkstes  novada  Bebrenes  pagasta 
Amatniecības un vēstures centra izveide” īstenošanai.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales reģiona attīstības 
aģentūru  par  projekta  ieviešanu,  nodrošinot  pašvaldības  līdzfinansējumu 4217 LVL (6000 
EUR) apmērā jeb 10% no kopējā projekta partnera budžeta, un nepieciešamības gadījumā 
priekšfinansējumu 42168 LVL (60 000 EUR) apmērā.

3.  Projekta  apstiprināšanas  gadījumā  noslēgt ar  Latgales  reģiona  attīstības  aģentūru 
zemes/telpu  („Dzirnavas”,  Bebrenes pagasts,  Ilūkstes  novads,  kadastra apzīmējums 4444 
002 0066) nomas līgumu projekta investīciju sadaļas realizēšanai ar būvniecības tiesībām uz 
8 gadiem.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei. 

14.& (84)
Par piedalīšanos projektā

„Izglītības, veselības un sociālās attīstības uzlabošana
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionu mērķu grupu

iedzīvotājiem”, akronīms HEALTH IS WEALTH
                                                             

Pamatojoties  uz  Latgales  plānošanas  reģiona  Latvijas  –  Lietuvas  –  Baltkrievijas  pārrobežu 
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam izstrādāto projekta „Izglītības, veselības un sociālās 
attīstības  uzlabošana  Latvijas,  Lietuvas  un  Baltkrievijas  pārrobežu  reģionu  mērķu  grupu 
iedzīvotājiem”, akronīms HEALTH IS WEALTH („Enhancement of Education, Health and Social  
Development for Joint Community Target Groups in Cross Border Region of Latvia, Lithuania  
and Belarus”, acronym Health IS WEALTH) koncepciju un likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu 
un 21.pantu,   atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome 
nolēma:  

 
1.  Piedalīties Latgales  plānošanas  reģiona  un  Latgales  reģiona  attīstības  aģentūras 

sagatavotajā  Latvijas  – Lietuvas – Baltkrievijas  pārrobežu sadarbības  programmas 2007.-
2013.gadam  projektā  „Izglītības,  veselības  un  sociālās  attīstības  uzlabošana  Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu reģionu mērķu grupu iedzīvotājiem”, akronīms HEALTH IS 
WEALTH („Enhancement of Education, Health and Social Development for Joint Community  
Target Groups in Cross Border Region of Latvia, Lithuania and Belarus”, acronym Health IS 
WEALTH) uzņemoties  projekta  apakšpartnera  lomu, projekta  idejas  „Ilūkstes  novada 
Bebrenes ciema daudzfunkcionālā sporta laukuma ierīkošana” īstenošanai.

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales reģiona attīstības 
aģentūru  par  projekta  ieviešanu,  nodrošinot  pašvaldības  līdzfinansējumu 4217 LVL (6000 
EUR) apmērā jeb 10% no kopējā projekta partnera budžeta, un nepieciešamības gadījumā 
priekšfinansējumu 42168 LVL (60 000 EUR) apmērā.

3.  Projekta  apstiprināšanas  gadījumā  noslēgt ar  Latgales  reģiona  attīstības  aģentūru 
zemes/telpu  („Bebrenes  tehnikums”,  Bebrenes  pagasts,  Ilūkstes  novads,  kadastra 
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apzīmējums  4444-002-0370)  nomas  līgumu  projekta  investīciju  sadaļas  realizēšanai  ar 
būvniecības tiesībām uz 8 gadiem.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei. 

15.& (85)
Par piedalīšanos projektā „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos 

Latvijas reģionos” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēra 
nodrošināšanu projekta pieteikumam

Sakarā  ar  nepieciešamību  atbalstīt  Ilūkstes  novada  jauniešu  darbošanos  balstītu  uz  viņu 
iniciatīvām  un  iespēju  izveidot  jauniešu  iniciatīvu  centru,  kā  arī pamatojoties  uz  Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,   atklāti balsojot ar 14 balsīm 
PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 
1. Atbalstīt  dalību Latvijas  – Šveices  sadarbības  programmas projektā „Atbalsts  jaunatnes 
politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” par kopējo summu 156 862.80 CHF 
(Šveices franks) (pēc kursa 0.46 Ls, tas ir 72 156.89 LVL).

2. Projekta līdzfinansējums 15% apmērā tiks segts no valsts budžeta,  bet  nepieciešamības 
gadījumā to nodrošinās Ilūkstes novada pašvaldība.

3. Iekļaut augstāk minētās summas  Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetā.

4. Kontroli par  lēmuma izpildi  uzdot attīstības un plānošanas nodaļas  vadītājas  p.i.  Indrai 
Madarniecei.

 

16.& (86)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu  ***, Bebrenes 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. 
4444 006 0037, kas atrodas ***, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

17.& (87)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu  ***, Pilskalnes 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. 
4480 004 0132, kas atrodas ***, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novadā.

18.& (88)
Par atļauju Ilūkstes novada kultūras centra direktoram Andim Ķīsim veikt individuālo 
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komercdarbību

Pamatojoties uz Darba likuma 92.pantu,  atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 

Atļaut Ilūkstes novada kultūras centra direktoram Andim Ķīsim veikt saimniecisku darbību 
kā  individuālajam  komersantam  sniedzot  mūzikas  pakalpojumus  ar  nosacījumu,  ka  minētā 
darbošanās notiks ārpus darba laika un netraucēs darba līgumā minēto pienākumu veikšanai.

19.& (89)
Par Ilūkstes novada Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldi

Saskaņā ar  Administratīvo teritoriju  un apdzīvoto vietu likumu Subates pilsēta ar  lauku 
teritoriju ir sadalīta divās administratīvi  teritoriālās vienībās - Subates pilsēta un Prodes pagasts.

Prodes pagasta teritorija ir  9500 ha,  tur dzīvo nepilni 300 iedzīvotāju. Prodes pagastam 
nav izteikta administratīva centra.  Infrastruktūras objekti: izglītības, kultūras, veselības aprūpes 
iestādes, pasts, veikali atrodas Subates pilsētā. 

Subates pilsētas pārvalde sniedz pašvaldības pakalpojumus gan Subates pilsētas,  gan 
Prodes pagasta iedzīvotājiem.
     Izvērtējot augstāk minēto un  pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 
69.1pantu,  atklāti  balsojot ar  14 balsīm PAR,  PRET-  nav,  ATTURAS-  nav,  novada  dome 
nolēma: 

Lūgt Reģionālās  attīstības  un  pašvaldību  lietu  ministru  atļaut  izveidot  Ilūkstes  novada 
pašvaldībā  kopīgu pašvaldības struktūrvienību  „Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldi”, 
adrese: 1.Maija iela -1 , Subate, Ilūkstes novads, LV 5471. 

20.& (90)
Par saistošo noteikumu Nr.4/2010

''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2/2010 
"Kārtība, kādā Ilūkstes  novada pašvaldība sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā"'' apstiprināšanu
                                                         

 Ņemot  vērā  attīstības  un  uzņēmējdarbības  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:  

Apstiprināt  saistošos  noteikumus  Nr.4/2010  ''Grozījumi  Ilūkstes  novada  pašvaldības 
28.01.2010.  saistošajos  noteikumos  Nr.2/2010  "Kārtība,  kādā  Ilūkstes   novada  pašvaldība 
sniedz  palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"''.  

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

21.& (91)
         Par  piedāvājumu iegādāties pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu Raiņa ielā 17, 

Ilūkstē
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.
Ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties uz 
likuma „Par valsts  un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54.panta 3.daļu, kurā noteikts, 
ka pirmpirkuma tiesības uz zemes gabalu, ja to pārdod zemes īpašnieks ir privatizētā objekta  
īpašniekiem  un likuma „Par  pašvaldībām”  21.panta  1.daļas  17.punktu,  atklāti  balsojot ar  14 
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma: 
1. Pieņemt zināšanai Alicijas Majevskas un Vandas Ņinas Majevskas piedāvājumu pašvaldībai 

iegādāties īpašumā zemes gabalu 1445 kv.m. platībā zem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Ilūkstē, Raiņa ielā 17.  

2. Ieteikt  Alicijai  Majevskai  un  Vandai  Ņinai  Majevskai  piedāvāt daudzdzīvokļu  dzīvojamās 
mājas Ilūkstē, Raiņa ielā 17   privatizēto dzīvokļu īpašniekiem izmantot  pirmpirkuma tiesības 
un  iegādāties  īpašumā  zemes  gabala  domājamo  daļu atbilstoši  īpašumā  esošā  dzīvokļa 
domājamai daļai.

22.& (92)
Par zemes apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** Bebrenes pagastā

 

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

Piešķirt *** apsaimniekošanas tiesības uz mirušā ***, nekustamo īpašumu Bebrenes pagastā, 
kadastra Nr.4444 007 0018, līdz mantinieku apstiprināšanai mantojuma tiesībās.

23.& (93)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā

 
Izskatot jautājumu par zemes gabala (kadastra apzīmējums 4444 002 0195) Bebrenes 

pagastā  piešķiršanu  nomā ***,  tika  konstatēts,  ka  minēto  zemes gabalu  vēlas  nomāt  divas 
personas.

Sakarā ar augstāk minēto, vienojoties dome nolēma:

Atlikt  jautājuma  izskatīšanu  par  zemes  gabala  (kadastra  apzīmējums  4444  002  0195) 
iznomāšanu Bebrenes pagastā. 

24.& (94)
Par adrešu piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkām Bebrenes pagastā

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

1. Piešķirt AS  „Latvenergo”  ēkai,  adresi „Centra  transformators”, Bebrenes  pagasts, 
Ilūkstes novads, LV-5439, zemes gabala kadastra apzīmējums 4444 002 0395.

2. Piešķirt AS  „Latvenergo”  ēkai  adresi  „Ozolu  transformators”,  Bebrenes  pagasts, 
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Ilūkstes novads, LV-5439, zemes gabala kadastra apzīmējums 4444 002 0104.

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

25.& (95)
Par novada domes 25.10.2007. lēmuma Nr.690 „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu *** Pilskalnes pagastā” grozīšanu

Ņemot  vērā  attīstības  un  uzņēmējdarbības  komitejas  atzinumu, atklāti  balsojot  ar  14 
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Grozīt novada domes 25.10.2007. lēmuma Nr.690 „Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu *** Pilskalnes pagastā”  lemjošās daļas 
3.1. un 3.2. punktus un izteikt tos jaunā redakcijā:

3.1. „Izbeigt *** ar 2006.gada 1.septembri zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā 
bijušo  zemi  4.8 ha platībā,  kadastra  apzīmējums  4480  003 0012,  nekustamajā  īpašumā  
„Padomnieki” Pilskalnes pagastā, iekļaujot zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.”

3.2. „Piešķirt *** zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz viņa lietošanā bijušo zemi 4.8 
ha  platībā,  kadastra  apzīmējums  4480  003  0012,  nekustamajā  īpašumā  „Padomnieki”  
Pilskalnes pagastā”.

 

26.& (96)
Par pašvaldības zemes vienību platību precizēšanu Šēderes pagastā

.
Ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu, pamatojoties  uz Latvijas 

Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm 
PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:  

1. Precizēt pašvaldības zemes vienību platības Šēderes pagastā:

1.1. no 0,0543 ha līdz 0,0830 ha, kadastra apzīmējums 4490 009 0080,

1.2. no 0,06 ha līdz 0,10 ha, kadastra apzīmējums 4490 009 0167,

1.3. no 0,60 ha līdz 0,50 ha, kadastra apzīmējums 4490 004 0030,

1.4. no 0,50 ha līdz 0,40 ha, kadastra apzīmējums 4490 002 0305.

2.  Uzdot Šēderes pagasta pārvaldes vadītājam R.Fedorovičam noslēgt vienošanos ar zemes 
gabalu nomniekiem par iznomāto platību precizēšanu.

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

27.& (97)
Par pašvaldības zemes vienības platības precizēšanu Dvietes pagastā
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Ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu, pamatojoties  uz Latvijas 
Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,  atklāti balsojot ar 14 balsīm 
PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:  
1. Precizēt pašvaldības zemes vienības platību no 2,0 ha līdz 1,4 ha, Dvietes pagasts, kadastra 

apzīmējums 4454 008 0236.

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

28.& (98)
Par adreses piešķiršanu  akciju sabiedrības „Latvenergo” ēkai Dvietes pagastā

Ņemot  vērā  attīstības  un  uzņēmējdarbības  komitejas  atzinumu,  atklāti  balsojot ar  14 
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

1. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai adresi „Krasti 3”, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441, 
zemes gabala  kadastra apzīmējums 4454 009 0008.

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

 

29.& (99)
     Par pašvaldības zemes vienības platības un robežu precizēšanu Eglaines pagastā

 
Ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu, pamatojoties  uz Latvijas 

Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, Ministru Kabineta 03.11.2009. 
noteikumu  Nr.1269  „Adresācijas  sistēmas  noteikumi”  10.,  11.,  18.1.,  31.2.  punktiem, atklāti 
balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:  
1. Precizēt pašvaldības zemes vienības platību no 3,1 ha līdz 3,6 ha un robežas saskaņā ar 

shēmu, Eglaines pagasts, kadastra apzīmējums 4456 004 0149. 

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

30.& (100)
Par adreses piešķiršanu  akciju sabiedrības „Latvenergo” ēkai Eglaines pagastā

 

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

1. Piešķirt AS ”Latvenergo” ēkai adresi „Riekstiņi 2”, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-
5444, zemes gabala  kadastra apzīmējums 4456 005 0178.

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

  

                                                 15                       25.03.2010      Ds    sēde Nr.6 



31.& (101)
Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu *** 

Prodes pagastā un pašvaldībai piekritīgo zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes 
fondā 

 

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

1. Izbeigt *** zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienībām: kadastra apzīmējumi 4435 004 
0175 – 2.5 ha, 4435 005 0075 – 4.7 ha, 4435 005 0087 – 2.3 ha, 4435 007 0099 – 1.7 ha, 
4435 008 0109 – 0.4 ha, Prodes pagastā.

2.  Ieskaitīt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Prodes pagastā: kadastra apzīmējumi 4435 
004 0175 – 2.5 ha, 4435 005 0075 – 4.7 ha, 4435 005 0087 – 2.3 ha, 4435 007 0099 – 1.7 
ha, 4435 008 0109 – 0.4 ha (11.6 ha kopplatībā) rezerves zemes fondā.

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

32.& (102)
Par vides komisijas izveidošanu

Sakarā ar nepieciešamību Ilūkstes novadā risināt ar vidi saistītus jautājumus, kā arī  sniegt 
atzinumus un priekšlikumus par teritorijas sakopšanu, labiekārtošanu, vides aizsardzību, dabas 
pieminekļu saglabāšanu un citos radniecīgos jautājumos, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
likuma ''Par pašvaldībām'' 61.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- 
nav, novada dome nolēma:  
1. Izveidot  Vides komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: 
      Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna;

Komisijas locekļi:
Ilūkstes novada domes deputāts un A/S „Latvijas Meži” darbinieks Agris Elerts;
Ilūkstes  novada  domes  deputāte  un  pašvaldības  darba  aizsardzības  speciāliste  Gunta 
Okmane; 
Dienvidlatgales virsmežniecības Ilūkstes mežniecības mežzine Sandra Surgovte;
Dvietes pagasta iedzīvotājs Guntis Lazdovskis;
Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa;
Eglaines pamatskolas direktore Elita Skrimble;
Ilūkstes  novada  pašvaldības  attīstības  un  plānošanas  nodaļas  vadītājas  vietniece  Ineta 
Zībārte;
Ilūkstes  novada  pašvaldības  komunālās  un  saimniecības  nodaļas  vadītāja  Romualda 
Kartašova.

2.  Apstiprināt vides komisijas darbības nolikumu.

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

33.& (103)
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Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz 
nekustamo īpašumu  ***, Ilūkstes pilsētā

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 

4407 004 0050, kas atrodas ***, Ilūkstē,  Ilūkstes novadā.

34.& (104)
Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” valdes locekles iecelšanu

 

Izskatot  pašvaldības  SIA  ”Veselības  centrs  Ilūkste”  valdes  locekles  Anitas  Ločmeles 
iesniegumu, kurā viņa lūdz domi izskatīt  jautājumu par SIA ”Veselības centrs Ilūkste” valdes 
locekļa iecelšanu, jo  2010.gada 26.martā izbeidzas viņas  pilnvarojums SIA ”Veselības centrs 
Ilūkste” valdes locekles amatā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta  1.daļas  9.punktu,  likuma  “Par  valsts  un  pašvaldību  kapitāla  daļām  un 
kapitālsabiedrībām”  47.pantu,   48.panta   pirmās  daļas  3.  punktu,   Komerclikuma 210.panta 
1.daļas  4.punktu,  224.panta  1.un  3.daļu,  Ministru  kabineta  16.12.2003.  noteikumiem  Nr.704 
“Noteikumi  par  valsts  un  pašvaldību  kapitālsabiedrību  padomes  un  valdes  locekļu  skaitu, 
padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un 
atbildīgā darbinieka atlīdzību”,  atklāti balsojot ar kapitāldaļu turētāja 100% balsīm PAR, PRET- 
nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1.  Iecelt ar  2010.gada  27.martu par  sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  ”Veselības  centrs 

Ilūkste” valdes locekli Anitu Ločmeli, personas kods ***, dzīvo ***, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, 
LV- 5447, uz 3 gadiem.

2.  Pilnvarot Anitu Ločmeli iesniegt Komercreģistram (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra) 
visus  dokumentus,  kas  saistīti  ar  SIA  “Veselības  centrs  Ilūkste”  valdes  sastāva  izmaiņu 
reģistrāciju komercreģistrā, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties dalībnieka (dibinātāja) 
un SIA “Veselības centrs Ilūkste”” vārdā un saņemt no Komercreģistra (Latvijas Republikas 
Uzņēmumu  reģistra)  reģistrētos  dokumentus.  Šīs  pilnvaras  nevar  tikt  nodotas  trešajām 
personām.

Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs S.Rāzna

Sēdes protokoliste I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 30.martā
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