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
Eglainē
2010.gada 22.jūnijā
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 13.00

Nr.10

DARBA KĀRTĪBA
1. Par Ilūkstes 2.vidusskolas un Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas reorganizēšanu un
novada vispārējās izglītības iestādes “Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas” izveidošanu.
2. Par Alites Kudiņas iecelšanu par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktori.
3. Par dalību biedrības „„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajā
projektu konkursā.
4. Par sadarbības līgumu noslēgšanu ar valsts institūcijām Ilūkstes novada pašvaldības
sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai.
5. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Alksnīši'', Bebrenes
pagasts, Ilūkstes novads.
6. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Mazozoliņi'', Dvietes
pagasts, Ilūkstes novads.
7. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Ozolu ielā 23, Ilūkstes
pilsētā.
8. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Zemnieku ielas rajonā,
Ilūkstes pilsētā.
9. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Namdari'', Pilskalnes
pagastā.
10. Par pašvaldības dzīvokļa Nr.4 Pilskalnes ielā 8, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
11. Par zemes vienības platības precizēšanu nekustamajā īpašumā ''Sarmas'' Bebrenes
pagastā.
12. Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā.
13. Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā.
14. Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā.
15. Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā.
16. Par adreses maiņu *** namīpašumam Šēderes pagastā.
17. Par zemes piešķiršanu nomā z/s ''Zālītes'' Šēderes pagastā.
18. Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu zemnieku saimniecībai
„Dzintari” Ilūkstes pilsētā.
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19. Par zemes piešķiršanu nomā *** Dvietes pagastā.
20. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un adreses piešķiršanu katlu mājai
Subates pilsētā.
21. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Ilūkstē, Jēkabpils ielā 10B-28.
22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Pilskalnes pagastā, Senlejas ielā 4-17.
23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Bebrenes pagastā, Ilzes 6.
24. Par grozījumiem iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” nolikumā.
25. Par tirdzniecības atļauju z/s ”ASSI” autoveikalam Bebrenes pagastā.
26. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Teikas” Dvietes pagastā izslēgšanu no pašvaldības
bilances.
27. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajam traktoram LS
36R.
28. Par SIA ”Ornaments” transportlīdzekļu norakstīšanu.
29. Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā.
30. Par papildus finansējumu piešķiršanu.
31. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Subatieši –sanākam, domājam, darām.”
32. Par saistošo noteikumu Nr.5-b/2010 ”Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada
budžetu”” projektu.
33. Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Subates pilsētā un Prodes
pagastā.
34. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma ''Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā''
apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 12 domes deputāti:
Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Staņislavs
Mežnieks, Lenvija Rāzna, Stefans Rāzna, Imants Rubļevskis, Gunta Okmane, Ingūna
Svarāne, Inese Vuškāne un Maija Žigajeva
Sēdē nepiedalās deputāti Agris Elerts, Maigurs Krievāns, Ērika Šaršune
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
juridiskās nodaļas vadītāja Biruta Višņevska
sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča
un uzaicinātie pašvaldības iestāžu vadītāji.
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1.& (189)
Par Ilūkstes 2.vidusskolas un Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas reorganizēšanu
un novada vispārējās izglītības iestādes ''Ilūkstes Sadraudzības vidusskola'' izveidošanu
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, 21.panta 1.daļas
8.punktu, LR Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 1.punktu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta
2.daļu un saskaņā ar novada domes 27.05.2010. lēmumu Nr.167 „Par Ilūkstes 2.vidusskolas un
Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas reorganizēšanas procesa uzsākšanu” un ņemot vērā
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR,
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Ar 01.08.2010. reorganizēt Ilūkstes novada neklātienes vidusskolu (juridiskā adrese: Stadiona
iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447, Reģ.Nr. 90001863673) un Ilūkstes 2.vidusskolu
(juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447, Reģ.Nr. 90002067478)
uz to bāzes izveidojot vienu novada vispārējās izglītības iestādi „Ilūkstes Sadraudzības
vidusskola”, kas ir abu vispārējās izglītības iestāžu darbības funkciju, tiesību, saistību,
mantas, lietvedības un arhīvu pārņēmēja.
2. Apstiprināt novada vispārējās izglītības iestādes „Ilūkstes Sadraudzības vidusskola” nolikumu.
3. Uzdot novada vispārējās izglītības iestādes „Ilūkstes Sadraudzības vidusskola” direktorei:
3.1. reģistrēt izglītības iestādi izglītības iestāžu reģistrā saskaņā ar 23.11.2004. Ministru
Kabineta noteikumiem Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” prasībām;
3.2. iesniegt un saņemt nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar reorganizāciju VID
Dienvidlatgales reģionālajā iestādē, kā arī noslēgt darba līgumus ar izglītības iestādes
darbiniekiem.
4. Uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai I.Linardei saskaņot lēmumu par izglītības
iestāžu reorganizāciju ar IZM.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei.
Nolikumu skatīt:

2.& (190)
Par Alites Kudiņas iecelšanu par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktori
Apspriežot sociālo, izglītības un kultūras komitejas izvirzīto Alites Kudiņas kandidatūru “Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas” direktores amatam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 9. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada
dome nolēma:
Iecelt ALITI KUDIŅU, personas kods***, par Ilūkstes novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādes “Ilūkstes Sadraudzības vidusskola” direktori ar 2010.gada 1.augustu.

3.& (191)
Par dalību biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajā
projektu konkursā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 12
balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Piedalīties biedrības „„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludinātajā
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projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt Ilūkstes novada domes 2010.gada budžetā
līdzfinansējumu šī projekta īstenošanai.

4.& (192)
Par sadarbības līgumu noslēgšanu ar valsts institūcijām
Ilūkstes novada pašvaldības sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai

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
atzinumu par sadarbības līgumu noslēgšanu ar valsts institūcijām Ilūkstes novada pašvaldības
sociālā dienesta funkciju nodrošināšanai, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Noslēgt sadarbības līgumu par pieeju informācijas sistēmā esošajai informācijai par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņēmējiem Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ar:
1.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA);
1.2. Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA);
1.3. Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD).

5.& (193)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Alksnīši'', Bebrenes
pagasts, Ilūkstes novads
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Alksnīši”,
Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4444 005 0089.

6.& (194)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Mazozoliņi'', Dvietes
pagasts, Ilūkstes novads
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Mazozoliņi”,
Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, kadastra Nr.4454 003 0019.
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7.& (195)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu Ozolu ielā 23, Ilūkstes pilsētā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu – ēkām Ozolu ielā
23, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra Nr. 4407 504 0014.

8.& (196)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu Zemnieku ielas rajonā, Ilūkstes pilsētā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu– zemi Zemnieku
ielas rajonā 19788 kv.m. kopplatībā, Ilūkstes pilsēta, Ilūkstes novads, kadastra Nr. 4407 003
0165.

9.& (197)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu ''Namdari'', Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu – zemi „Namdari”
3.2 ha platībā, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, kadastra Nr. 4480 008 0066.

10.& (198)
Par pašvaldības dzīvokļa Nr.4 Pilskalnes ielā 8, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai

Ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu dotajā jautājumā,
pamatojoties uz “Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma” 4.panta 4.daļas 5.punktu,
kurā noteikts, ka atsevišķos gadījumos pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var
ierosināt dzīvokļa īrnieks, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu, 45.panta 4.daļu, kurā noteikti
nosacījumi, pie kādiem tiek atļauts atsavināt izīrētu dzīvokli, Ministru Kabineta noteikumu
Nr.425 „Kārtība, kādā atsavināma valsts un pašvaldību manta” 10.2 punktu, kas nosaka, ka
pašvaldība pieņem lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai un likuma „Par
pašvaldībām” 21. pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav,
novada dome nolēma:
1. Nodot atsavināšanai izīrētu dzīvokli Nr.4, Pilskalnes ielā 8, Ilūkstē, kas sastāv no 1 istabas ar
kopējo platību 9.3 kv.m., dzīvojamās mājas kopīpašuma un zemes gabala, kadastra Nr.4407-
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003-0057 domājamās daļas, pārdodot tos par brīvu cenu (nosacīto cenu) dzīvokļa īrniecei.
2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai reģistrēt uz pašvaldības vārda dzīvokļa Nr.4, Pilskalnes
ielā 8, Ilūkstē īpašumu, kurš ietilpst zemes un būvju īpašumā Pilskalnes ielā 8, Ilūkstē,
kadastra Nr.4407-003-0057 un organizēt atsavināšanas procesu.

11.& (199)
Par zemes vienības platības precizēšanu nekustamajā īpašumā „Sarmas” Bebrenes
pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt zemes vienības platību no 7.00 ha līdz 6.06 ha nekustamajā īpašumā „Sarmas”
Bebrenes pagastā, kadastra apzīmējums 4444 005 0149.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.

12.& (200)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,65 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4490 002 0164, Šēderes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

13.& (201)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 2,9 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4490 005 0058, Šēderes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

14.& (202)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 4,3 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4490 004 0089, Šēderes pagastā uz 5 gadiem no 09.07.2010., nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

6

22.06.2010

Ds

sēde Nr.10

15.& (203)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,3 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4490 002 0164, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

16.& (204)
Par adreses maiņu *** namīpašumam Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Nomainīt *** namīpašumam adresi no „Jaunas 1”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV5474, uz adresi „Jaunās”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474, zemes gabala
kadastra apzīmējums 4490 002 0049.
2. Izslēgt no adrešu reģistra adresi „Jaunas”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474.
3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

17.& (205)
Par zemes piešķiršanu nomā zemnieku saimniecībai ''Zālītes'' Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 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:
Piešķirt zemnieku saimniecībai „Zālītes” nomā zemes gabalu 5,4 ha platībā, kadastra
apzīmējums 4490 006 0163, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

18.& (206)
Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu zemnieku saimniecībai
„Dzintari” Ilūkstes pilsētā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Iznomāt Z/S „Dzintari” lauksaimniecības produkcijas ražošanai uz 5 gadiem ar šī gada
1.jūliju šādus zemes gabalus Pļavu ielā, Ilūkstē 1029000 kv.m. kopplatībā:
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4407 005 0178 – 4000 kv.m.; 4407 005 0133 –
13458 kv.m., no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4407 005 0217 – 406666 kv.m.;
44070 005 0258 – 604876 kv.m., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par
valsts un pašvaldības zemes nomu”.
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3. Piešķirt atvieglojumu 2010.gada nomas maksai un nekustamā īpašuma nodoklim 50%
apmērā.

19.& (207)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Dvietes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 3,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454
006 0154, Dvietes pagastā uz 5 gadiem no 02.11.2010., nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

20.& (208)
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu un adreses piešķiršanu katlu
mājai Subates pilsētā

Ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu šajā jautājumā,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27. punktu un
Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 10., 11.,
punktiem, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome
nolēma:
1. Apvienot pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Subates pilsētā ar kadastra
apzīmējumiem 4415 002 0111 un 4415 002 0112 vienā zemes vienībā 5240 kv.m. kopplatībā
un piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai kadastra apzīmējumu 4415 002 0112.
2. Piešķirt pašvaldības katlu mājai un šķūnim adresi: 1.Maija iela 3, Subate, Ilūkstes novads,
LV 5471, zemes vienības kadastra apzīmējums 4415 002 0112.
3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

21.& (209)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Jēkabpils ielā 10b-28, Ilūkstē
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, Jēkabpils ielā 10B-28, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

22.& (210)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Senlejas ielā 4-17, Pilskalnē, Pilskalnes
pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
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Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, Senlejas
pagastā, Ilūkstes novadā.

ielā 4-17, Pilskalnē, Pilskalnes

23.& (211)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** ''Ilzēs'', dz.6, Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, „Ilzēs”, dz.6, Bebrenes pagastā, Ilūkstes
novadā.

24.& (212)
Par grozījumiem iestādes ''Ilūkstes novada pašvaldība'' nolikumā

(ziņo: S.Rāzna)
2009.gada 31.jūlijā Ilūkstes novada dome apstiprināja pašvaldības iestādes „Ilūkstes novada
pašvaldība“ nolikumu.
Sakarā ar notikušām izmaiņām novada pašvaldībā, nepieciešams veikt grozījumus
iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts
pārvaldes likuma 28.pantu,atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav,
novada dome nolēma:
Izdarīt pašvaldības iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība“ 31.07.2009.nolikumā Nr.4/2009
šādus grozījumus:
1. Izteikt 3.punktu jaunā redakcijā :
„ 3. Pašvaldība savā darbībā izmanto zīmogu , veidlapas un atvērtos kontus Valsts kasē un
kredītiestādēs. Saskaņā ar domes 27.08.2009. izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.18/2009
„Par Ilūkstes novada simboliku“ pašvaldības zīmogā un veidlapās tiek izmantots Ilūkstes
novada ģerboņa attēls un teksts „Latvijas Republika, Ilūkstes novada pašvaldība“.
Pašvaldības administrācijas juridiskā adrese: Brīvības ielā 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447.“
2. Izteikt 6.punktu jaunā redakcijā :
“6. Centrālai administrācijai ir šādas struktūrvienības :
6.1. finanšu un grāmatvedības nodaļa;
6.2. lietu pārvaldes nodaļa;
6.3. juridiskā nodaļa;
6.4. attīstības plānošanas nodaļa;
6.5. nekustamā īpašuma nodaļa;
6.6. izglītības, kultūras un sporta nodaļa;
6.7. informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa;
6.8. komunālā un saimniecības nodaļa;
6.9. būvvalde;*
6.10. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde;
6.11. Bebrenes pagasta pārvalde;
6.12. Dvietes pagasta pārvalde;
6.13. Eglaines pagasta pārvalde;
6.14. Pilskalnes pagasta pārvalde;
6.15. Šēderes pagasta pārvalde.
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Pašvaldības administrācijas struktūru un pakļautību nosaka šī nolikuma pielikums“.
_____________________________________________________________________
* līdz Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izveidošanai pašvaldības būvvaldes funkciju
izpilde ir nodota Daugavpils novada pašvaldībai.

25.& (213)
Par tirdzniecības atļauju z/s “ASSI” autoveikalam Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Atļaut Jēkabpils novada saukas pagasta zemnieku saimniecībai “ASSI” izbraukuma
tirdzniecību ar pārtikas produktiem, pirmās nepieciešamības precēm, saimniecības precēm,
kombinēto lopbarību, minerālmēsliem, celtniecības materiāliem, tabakas izstrādājumiem, alu
un alkoholiskiem dzērieniem no
autoveikaliem MERCEDES BENZ 0309 FO6472,
MERCEDES BENZ 309 FU9231, MERCEDES BENZ FK9567, MERCEDES BENZ 0309
FH422 Ilūkstes novada Bebrenes pagastā katru pirmdienu šādās tirdzniecības vietās:
''Ziedoņi'' - plkst.10.10, ''Mazbleivi'' - plkst.10.20, ''Sējas'' - plkst.10.30, ''Kalnāres'' - plkst.10.40.
2. Noteikt, ka tirdzniecības atļauja derīga līdz 2011.gada 22.jūnijam.

26.& (214)
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Teikas”, Dvietes pagastā izslēgšanu no
pašvaldības bilances
Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm
PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Izslēgt no pašvaldības bilances 7-dzīvokļu dzīvojamo māju ar saimniecības ēkām „Teikas”,
Dvietes pagasts, ar 30.06.2010., zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 008 0433:
1.1. dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums 44540080433001, bilances vērtība Ls 3991,00;
nolietojums Ls 73,91, atlikusī vērtība Ls 3917,09;
1.2. saimniecības ēka,kadastra apzīmējums 44540080433002, bilances vērtība ls 84,00,
nolietojums Ls 5,60, atlikusī vērtība Ls 78,40;
1.3. saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 44540080433003, bilances vērt. Ls 65,00,
nolietojums Ls 4,33, atlikusī vērtība Ls 60,67;
1.4. saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 44540080433004, bilances vērtība 252,00 ,
nolietojums 16,80 , atlikusī vērtība Ls 235,20;
1.5. saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 44540080433005, bilances vērtība 286,00 ,
nolietojums 5,29 , atlikusī vērtība Ls 280,71;
1.6. saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 44540080433006, bilances vērtība 242,00 ,
nolietojums 16,13 , atlikusī vērtība Ls 225,87;
1.7. saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 44540080433007, bilances vērtība 79,00 ,
nolietojums 5,27 , atlikusī vērtība Ls 73,73.
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2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei I.Purvinskai.

27.& (215)
Par degvielas patēriņa normas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajam traktoram
LS36R
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta b)
apakšpunktu un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR,
PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Noteikt pašvaldības īpašumā esošajam traktoram LS36R reģistrācijas Nr.T2621LM
dīzeļdegvielas summēto patēriņa normu 2.5 litri vienā motorstundā.
2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot grāmatvedei N.Slabkovskai.

28.& (216)
Par SIA „ORNAMENTS” transportlīdzekļu norakstīšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu,
Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 1.punktu un Ilūkstes
novada pašvaldības noteikumus Nr.7/2007 „Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos pamatlīdzekļus“ un ņemot vērā finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada
dome nolēma:
1. Atļaut SIA „ORNAMENTS” norakstīt un pārdot metāllūžņos valdījumā esošos transporta
līdzekļus:
1.1. Kravas cisterna GAZ-53, izlaiduma gads 1989, reģistrācijas Nr. AR9536, šasijas
Nr. XTH531900K1163265;
1.2. Kravas ceļu dienesta IFA MULTICAR 25, izlaiduma gads 1989, reģistrācijas Nr.
AR9538, šasijas Nr. 1045389;
1.3. Kravas furgons FORD TRANSIT, izlaiduma gads 1985, reģistrācijas Nr. BM6566,
šasijas Nr. WFOVXXGBVVFM56153;
1.4. Automašīna GAZ 53 14 01 KO 413, izlaiduma gads 1989; reģistrācijas Nr.
AR9539, šasijas Nr. XTH53140011124141;
1.5. Automašīna AUDI 100, izlaiduma gads 1989; reģistrācijas Nr. CA2077, šasijas Nr.
WAUZZZ44ZDNI138406.
1.6. Automašīna CHRYSLER VOYAGER, izlaiduma gads 1993; reģistrācijas Nr.
EA7173, šasijas Nr. 1C4HN5MOPU129309.
2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektorei.

29.& (217)
Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā
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Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Sniegt materiālo palīdzību ārkārtas situācijā *** Ls 400,00 (četri simti lati un 00 santīmi)
apmērā un ieskaitīt ***
2. Novirzīt novada sociālā dienesta budžetā papildus Ls 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi)
ārkārtas situācijai no 2010.gada pašvaldības neparedzētiem izdevumiem.
3. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu “.

30.& (218)
Par papildus finansējumu piešķiršanu
Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā un pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt papildus finansējumu no 2010.gada budžeta neparedzētiem izdevumiem:
1.1. Šēderes komunālajai saimniecībai Ls 11 320,00 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti divdesmit
lati 00 santīmi) apkurei un šķeldas iegādei;
1.2. Dvietes pagasta pārvaldei Ls 5 552,00 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit divi lati 00
santīmi) apkurei, ūdens un kanalizācijas apmaksai;
1.3. Dvietes lauku ambulancei Ls 1 352,00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit divi lati 00
santīmi) apkurei;
1.4. Subates pamatskolai Ls 200,00 (divi simti lati 00 santīmi) kosmētiskajam remontam.
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

31.& (219)
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Subatieši – sanākam, domājam, darām“
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada
dome nolēma:
1. Sniegt finansiālu atbalstu Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati 00 santīmi) apmērā
Subates biedrībai „Subatieši – sanākam, domājam, darām”, reģ.Nr.40008076916, adrese:
1.Maija iela 1, Subate, Ilūkstes novads, transporta pakalpojumam, no neparedzētiem
izdevumiem, apmaksājot piestādīto rēķinu.
2. Veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu “.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei.

32.& (220)

12

22.06.2010

Ds

sēde Nr.10

Par saistošo noteikumu Nr.5-b/2010
''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1-b/2010 "Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu"" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET - nav,
ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5-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.
Saistošos noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi

33.& (221)
Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Subates pilsētā un Prodes
pagastā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un ņemot vērā
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Noteikt, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Ilūkstes novada Subates pilsētā
un Prodes pagastā nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības pakļautībā esoša struktūrvienībaSubates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes komunālais dienests
2. Ūdenssaimniecības pakalpojumi ir:
2.1 Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu
līdz patērētājam;
2.2. Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām attīrīšanai
un novadīšanai līdz iztekai ūdenstilpnē.
3. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes komunālais dienests ir atbildīgs par
pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu izmaiņu veikšanai. Domes lēmuma
pieņemšanas brīdī Ilūkstes novada Subates pilsētas un Prodes pagasta teritorijā ir spēkā
noteiktie tarifi, kas apstiprināti ar Subates pilsētas domes 2008.gada 26.marta sēdes lēmumu
Nr.35 „Par komunālo maksājumu tarifu apstiprināšanu” (pielikums lēmumam Nr.35, protokols
Nr.5, 11.&), pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā iekļaujams noteiktajā tarifā.
Pakalpojumu tarifus apstiprina Ilūkstes novada dome.

34.& (222)
Par tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā ”
apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
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īstenošanai

Pamatojoties uz likuma ''Par pašvaldībām'' 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar
12 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” izstrādāto un 2010.gada 18.jūnijā iesniegto tehniski
ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā”.
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.
Attiecināmām izmaksām
Pašvaldības budžets/ kredīts, t.sk.
Neattiecināmās izmaksas
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
453 506,28
351 402,00
76 106,87
23 396,57
298 691,70
78 707,71

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Pasākums
(investīciju
Pasākuma mērķis
projekta
komponente)
Ū1
Nodrošināt
Ūdens ņemšanas ūdensapgādes
vietas
pakalpojumu drošību un
sakārtošana
nepārtrauktību atbilstoši
Dzeramā ūdens
direktīvas (DzŪD)
98/83/EC 4.1 un 6.1a
panta prasībām.
Samazināt ūdens
resursu piesārņošanas
risku.

Pasākuma raksturojums
(veicamie uzdevumi)

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

1.esošo artēzisko urbumu
2 tamponēti
tehniskā stāvokļa izvērtēšana,
urbumi
vecākā urbuma tamponēšana,
jaunākā urbuma tīrīšana un
rekonstrukcija Zaļmuižas ielas
rajonā
2. urbuma tamponēšana Līvānu
1 jauns ūdens
rajonā
rezervuārs
tilpums - 100m3
3.ūdens rezervuārs un
2.pacēluma sūkņu stacija
1 sūknis, 5,5kW
4. atdzelžošanas iekārtu
1 komplekts
rekonstrukcija (jaudu
( jauda ir atkarīga
palielināšana) Zaļmuižas ielas
no jaunā urbuma
rajonā
ūdens kvalitātes)

Ū2
Nodrošināt
Ūdens apgādes ūdensapgādes
sistēmas
pakalpojumu drošību un
rekonstrukcija
nepārtrauktību
pilnvērtīga un tīra
dzeramā ūdens piegādi
patērētājiem atbilstoši
DzŪD 98/83/EC 4.1 un
6.1a panta prasībām.
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Pasākums
(investīciju
projekta
komponente)
Ū3
Ūdensapgādes
sistēmas
paplašināšana

Pasākuma mērķis
Nodrošināt
ūdensapgādes
pakalpojumu drošību un
nepārtrauktību
pilnvērtīga un tīra
dzeramā ūdens piegādi
patērētājiem atbilstoši
DzŪD 98/83/EC 4.1 un
6.1a panta prasībām.

Pasākuma raksturojums
(veicamie uzdevumi)

400 m
1.Līvānu rajona pieslēguma pie
ūdensvads
maģistrālā ūdensvada izbūve
53 pieslēguma
2. abonementu pieslēgumu
vietas
vietu izveide pie maģistrālā tīkla
3.dīķera izbūve (ūdensvada
šķērsojums Čulgenes upītei)
4. jauna artēziskā urbuma
izbūvēšana Zaļmuižas ielas
rajonā

K1
Kanalizācijas
sistēmas
rekonstrukcija

K2
Kanalizācijas
sistēmas
paplašināšana

K3
Kanalizācijas
noplūžu
samazināšana

Nodrošināt atbilstošu
notekūdeņu attīrīšanas
sistēmu atbilstoši
Komunālo notekūdeņu
attīrīšanas direktīvas
(KNAD) 91/271/EEC 3.1
pantam un novērst
grunts, gruntsūdeņu un
virszemes ūdeņu
piesārņošanu ar
neattīrītiem
notekūdeņiem no
tiešajām izplūdēm,
septiķiem un
izvedamajām bedrēm
atbilstoši ŪSD
2000/60/EC
pamatnostādnēm.
Nodrošināt jaunu
pieslēgumu izbūvi un
centralizētas
notekūdeņu savākšanas
sistēmas
paplašināšanu atbilstoši
KNAD 91/271/EEC 3.1
pantam.
Nodrošināt notekūdeņu
pārsūknēšanu un
centralizētas
notekūdeņu savākšanas
sistēmas
paplašināšanu atbilstoši
KNAD 91/271/EEC 3.1
pantam

Tehnoloģisko
iekārtu
raksturojums

1 komplekts

~120m dziļumā
ar debitu 4l/s

esošo maģistrālo tīklu
rekonstrukcija

1800 m
maģistrālais tīkls

esošo NAI rekonstrukcija

1 komplekts ar
jaudu 150m3/dnn

1.Jauna spiedvada izbūve
Domes ielas notekūdeņiem

400 m spiedvads

2.Maģistrālā tīkla pagarināšana 560 m
Domes ielā
maģistrālais tīkls
3.Abonementu pieslēgšanās
40 gab.
vietu izveide pie maģistrālā tīkla pieslēguma vietas

Pārsūknēšanas stacijas
izveidošana

1 komplekts

4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ilūkstes novada domes ieguldījuma daļu 76 106,87 LVL
(septiņdesmit seši tūkstoši viens simts seši lati un 87 santīmi), kas sastāda 16,78 % no
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projekta kopējām izmaksām.
5. Pašvaldības finansējumu 76 106,87 LVL (septiņdesmit seši tūkstoši viens simts seši lati un
87 santīmi), kā arī pievienotās vērtības nodokļa apmaksu 78 707,71 LVL (septiņdesmit astoņi
tūkstoši septiņi simti septiņi lati un 71 santīms) nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, lai
nodrošinātu Ilūkstes novada domes projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā,
1.kārta” īstenošanu.
6. Akceptēt Ilūkstes novada domes sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Subates pilsētā, 1.kārta” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši
projekta
iesniegumā
iekļautajam
finansēšanas
plānam
(projekta
iesnieguma
2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (projekta iesnieguma
3.papilddokuments) Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 298 691,70 LVL (divi
simti deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens lats un septiņdesmit santīmi)
saņemšanai.
7. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
8. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par
priekšnodokļa atskaitīšanu.
9. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā, 1.kārta” nepieciešamās informācijas sniegšanu
un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas Eiropas Reģionālās attīstības fonda
finansējuma saņēmējam.

Sēde slēgta plkst.15.00

Sēdes vadītājs

S.Rāzna

Sēdes protokoliste

I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 28.jūnijā
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