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 26.augustā
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

Nr.12

DARBA KĀRTĪBA
1. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Eglaines pamatskolai, Bebrenes vidusskolai un Subates
pamatskolai.
2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada baznīcu un Dvietes pagasta Zariņu
kapličas remontam.
3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālajam dienestam.
4. Par materiālo palīdzību Šēderes pagasta maznodrošinātai ģimenei.
5. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novadā dzīvojošai
12.Pasaules karatē čempionātā Polijā.

sportistei Tatjanai Rakai dalībai

6. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novadā dzīvojošam personām ar invaliditāti dalībai MODE H
forumā Francijā.
7. Par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas amata vienību un amata algu apstiprināšanu.
8. Par nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Bebrenes nami” par katlu mājas nomu un par
dzīvojamo māju un pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ēku Bebrenē, Ilūkstes novadā
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
9. Par saistošo noteikumu Nr.7-b/2010 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2010 ”Par Ilūkstes novada pašvaldības
2010.gada budžetu””apstiprināšanu.
10. Par noteikumu Nr.3/2010 „Par Ilūkstes novada sportistu norīkošanu uz sacensībām un ar
novada komandu piedalīšanos sacensībās saistīto finanšu izdevumu apmaksu”
apstiprināšanu
11. Par dalību projektā „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” otrā kārta.
12. Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem līdzfinansētā projekta „Kompleksi
energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” ieviešanu un
līdzfinansējuma piešķiršanu.
13. Par biedrību „Bebrenes vidusskolas biedrība”, „Bebermine” un Subatieši - sanākam,
domājam, darām'' atbrīvošanu no nomas maksas.
14. Par Ilūkstes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma (reģ.Nr.14)
apstiprināšanu.
15. Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības pedagogu atlases nolikumā.
16. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Dīķi -1'', Pilskalnes

1

26.08.2010

Ds

sēde Nr.12

pagasts, Ilūkstes novads.
17. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Rupšenieki'', Bebrenes
pagasts, Ilūkstes novads.
18. Par zemes gabalu Brīvības ielā 7, Upes ielā 3 un Upes ielā 5a, Ilūkstē iegūšanu pašvaldības
īpašumā.
19. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Brīvības ielā 7 Ilūkstē.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ''Niedrītes'' Eglaines pagastā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotajam īpašumam.
21. Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.550 “Par apbūvētās lauku
apvidus zemes piekritību Ilūkstes novada pašvaldībai Eglaines pagastā.”
22. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam ''Kalna kapi'' Eglaines pagastā.
23. Par pašvaldības zemes vienības platības un robežu precizēšanu 1.Maija ielā 3, Subates
pilsētā.
24. Par grozījumiem Subates pilsētas domes 08.05.2009. lēmumā Nr.55 „Par lauku zemes
piederību Subates pilsētas pašvaldībai”.
25. Par zemes piešķiršanu nomā ***Šēderes pagastā.
26. Par zemes piešķiršanu nomā ***Eglaines pagastā.
27. Par nekustamā īpašuma ''Žuburiņi'', Pilskalnes pagastā apsaimniekošanas tiesību
piešķiršanu Rozālijai Kazaķevičai.
28. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Brīvības ielā 8 -22, Ilūkstē.
29. Par domes 29.12.2009. lēmuma Nr.574 “Par Ilūkstes novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku darba laiku 2010.gadā” atcelšanu.
30. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai atbalstāmajiem projektiem.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 13 domes deputāti:
Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Maigurs Krievāns, Vitolds Kveders, Staņislavs
Mežnieks, Gunta Okmane, Lenvija Rāzna, Stefans Rāzna, Imants Rubļevskis, Ingūna
Svarāne, Ērika Šaršune, Inese Vuškāne un Maija Žigajeva
Sēdē nepiedalās deputāti : Jānis Krievāns un Agris Elerts
Bez tam domes sēdē piedalās:
- finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
- juridiskās nodaļas vadītāja Biruta Višņevska
- izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona Linarde
- informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Rita Butkeviča
- nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas vietniece Dagnija Dāvidsone
- sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča

1.& (251)
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Par papildus līdzekļu piešķiršanu Eglaines pamatskolai, Bebrenes vidusskolai un Subates
pamatskolai
Izskatot Eglaines pamatskolas direktores, Bebrenes vidusskolas direktores un Subates
pamatskolas iesniegumu jautājumā par papildus finansējumu piešķiršanu, dome konstatēja, ka:
1) Eglaines pamatskolas esošais kopējamais aparāts iegādāts 1999.gada decembra mēnesī ir
fiziski nolietojies un remonta izmaksas sastāda vairāk par 50% no jauna kopējamā aparāta
iegādes.
2) Bebrenes skolai nepieciešams iegādāt 15 galdus un 2 solus.
3) Subates pamatskolai nepieciešams iegādāt virtuves inventāru.
4) 2010.gada budžetā nebija paredzēti izdevumi augstāk minētajiem mērķiem.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu komitejas ierosinājumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR,
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1.

Piešķirt papildus finansējumu no 2010.gada budžeta neparedzētiem izdevumiem:
1.1.

Eglaines pamatskolai Ls 600 ( seši simti lati 00 santīmi), kopējamā aparāta iegādei.

1.2. Bebrenes vidusskolai Ls 2644 (divi tūkstoši seši simti četrdesmit četri lati 00
santīmi), galdu un solu iegādei.
1.3. Subates pamatskolai Ls 81 (astoņdesmit viens lats 00 santīmi) virtuves inventāra
iegādei.
2. Piešķirt papildus finansējumu no pārējiem ekonomiskas darbības līdzekļiem Subates
pamatskolai Ls 319 (trīs simti deviņpadsmit lati 00 santīmi) virtuves inventāra iegādei.
3. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.
4.

Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

2.& (252)
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada baznīcu un Dvietes pagasta Zariņu
kapličas remontam

1. Izskatot novada reliģisko organizāciju konfesiju pārstāvju lūgumus, sakarā ar finanšu līdzekļu
trūkumu uzsāktajiem remontdarbiem Ilūkstes novada baznīcās un Dvietes pagasta Zariņu
kapličā, dome konstatēja, ka:
1) Ilūkstes pareizticīgo baznīcā ir nepieciešama jumta seguma maiņa, kura izmaksas sastāda
Ls 4 300,00.
2) Grenzes Romas katoļu baznīcā jāuzstāda jauns altārs, līdz ar to nepieciešams papildus
finansējums Ls 1300,00.
3) Eglaines Romas katoļu draudze atjauno kapellu, materiālu iegādei kapellas remontam
nepieciešams finansējums Ls 625,00.
4) Ilūkstes evanģēliski luteriskā baznīcā tiek mainīti logi, lai pabeigtu uzsāktos darbus
nepieciešami Ls 1000,00.
5) Dvietes pagasta Zariņu kapličas jumta remontam materiālu iegādei nepieciešams finansējums
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Ls 710,00.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,
atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Sniegt finansiālu atbalstu no pašvaldības budžeta neparedzētiem un pārējiem izdevumiem:
1.1. Ilūkstes pareizticīgo baznīcai jumta remontam Ls 3 400,00, noslēdzot sadarbības
līgumu un ieskaitot finansējumu draudzes norēķinu bankas kontā;
1.2. Grenzes Romas katoļu baznīcai altāra izbūvei Ls 1300,00, noslēdzot pie 2010.gada
26.maija sadarbības līguma Nr.2010/81 vienošanos un ieskaitot finansējumu draudzes
norēķinu bankas kontā;
1.3. Ilūkstes evanģēliski luteriskai baznīcai logu nomaiņai Ls 1000,00 noslēdzot pie
2010.gada 14.jūnija sadarbības līguma Nr.95 vienošanos un ieskaitot finansējumu draudzes
norēķinu bankas .kontā;
1.4. Eglaines Romas katoļu draudzei Ls 625,00 kapellas atjaunošanai (materiālu iegādei),
apmaksājot izdevumus no Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžeta pārējiem
izdevumiem.
1.5. Dvietes pagasta Zariņu kapličas jumta remontam (materiālu iegādei) Ls 710,00,
apmaksājot izdevumus no Ilūkstes novada pašvaldības 2010. gada budžeta pārējiem
izdevumiem.
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 lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļas vadītājas vietniecei.

3.& (253)
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Sociālajam dienestam
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4. un 7.punktu,
21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav,
novada dome nolēma:
1. Piešķirt Sociālajam dienestam papildus līdzekļus Ls 420 no pašvaldības 2010.gada
budžeta pārējās ekonomiskās darbības līdzekļiem kancelejas preču dāvanu karšu iegādei
Ls 20 apmērā katram 1.klases skolēnam no trūcīgām ģimenēm.
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.

4.& (254)
Par materiālo palīdzību Šēderes pagasta maznodrošinātai ģimenei
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR , PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Sniegt materiālo palīdzību dzīvokļa kosmētiskajam remontam *** Rauda 1-9, Šēderes
pagastā, Ilūkstes novadā, Ls 100,00 (viens simts lati un 00 santīmi).
2.***.......
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3. Novirzīt novada sociālā dienesta budžetā Ls 100,00 (viens simts lati 00 santīmi)
materiālās palīdzības sniegšanai no 2010.gada pašvaldības neparedzētiem izdevumiem.
4. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļas galvenajai
grāmatvedei.

5.& (255)
Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novadā dzīvojošai sportistei *** dalībai 12. Pasaules
karatē čempionātā Polijā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Sniegt finansiālu atbalstu no pašvaldības budžeta neparedzētiem izdevumiem *** dalībai 12.
Pasaules karatē čempionātā Polijā Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 santīmi).
2. ***
3. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļas vadītājas
vietniecei.

6.& (256)
Par atbalstu Ilūkstes novada pašvaldības personām ar invaliditāti
dalībai ModeH forumā Francijā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā
Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas atzinumu , atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR,
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Atbalstīt Ilūkstes novada personu dalību ModeH forumā Tūrā, apmaksājot lidmašīnas
biļetes maksu katram dalībniekam pēc SIA ''AMAZON TRAVEL'' (reģ.Nr. LV 40003881778,
juridiskā adrese Slokas ielā 201-67, Rīgā, LV 1067) rēķina.
2. Izdevumus par transportu un dalībnieku dalības maksu segt no pašvaldības sociālā
dienesta budžeta.
3. Kontroli par minētā uzdevuma veikšanu uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei
L.Tvintiķei.

7.& (257)
Par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas amata vienību un amata algu apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, un ņemot vērā
Ilūkstes novada domes 2010. gada 22.jūnijā pieņemto lēmumu Nr.189 (protokols Nr.10.,1&) “Par
Ilūkstes 2.vidusskolas un Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas reorganizēšanu un novada
vispārējās izglītības iestādes “Ilūkstes Sadraudzības vidusskola”" izveidošanu, kā arī finanšu
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komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURASnav, novada dome nolēma:
1. Likvidēt ar 2010.gada 31.augustu Ilūkstes novada neklātienes vidusskolā un Ilūkstes
2.vidusskolā esošās amata vienības.
2. Apstiprināt ar 2010.gada 1.septembri Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā šādas amata
vienības un amatalgas:

Nr.p.k.
2.1.

Amats
Direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā

2.3.

Personāla
speciāliste/sekretāre
Medmāsa

2.4.

Pavārs

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Virtuves strādnieks
Sētnieks
Laborants
Naktsaukle (internāts)
Internāta skolotājs
Informātikas laborants
Strādnieks
Apkopēja/dežurants

2.2.

Algas likme mēnesī Ls
276,00
t.sk.15,00 (riska faktori)
t.sk. 45,00 (par kasiera
pienākumu pildīšanu)
245,00
t.sk.40,00 (par arhīvu)
Saskaņā ar MK noteikto
ārstniecības personām
atbilstoši kategorijai un
darba stāžam ārstniecības
jomā

224,00
t.sk.30,00 (par internātu)
190,00
180,00
184,00
194,00
255,00
184,00
190,00
180,00

Amata
vienību
skaits
1,0

Darba algas
fonds mēnesī
Ls
276,00

1,0
0,5

245,00
Saskaņā ar MK
noteikto
ārstniecības
personām
atbilstoši
kategorijai un
darba stāžam
ārstniecības jomā

1,0

224,00

1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
0,5
1,0
8,5

190,00
90,00
92,00
194,00
255,00
92,00
190,00
1 530,00

3. Uzdot Sadraudzības vidusskolas direktorei A.Kudiņai veikt Latvijas Republikas normatīvo
aktu kārtībā noteiktās darbības, kas saistītas ar šī lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei.

8.& (258)
Par nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Bebrenes nami” par katlu mājas nomu un par
dzīvojamo māju un pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ēku Bebrenē, Ilūkstes
novadā pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
Izvērtējot dzīvojamās mājas „Cīrulīši”, Bebrenē, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads,
dzīvokļu īpašnieku 18.08.2010.g. kopsapulces lēmumu (protokols Nr.1) un dzīvojamās mājas
„Gundegas”, Bebrenē, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, dzīvokļu īpašnieku 25.08.2010.
kopsapulces lēmumu (protokols Nr.1G), pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
40.panta pirmo un otro daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma ”Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 1. un 2.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
50.panta septīto daļu, likuma „Par dzīvokļa īpašumu”12.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm
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PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Nekustamo īpašumu Bebrenē, Ilūkstes novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra
Nr.4444-002-0406 kopējā platībā 0,72 ha, uz kura atrodas nekustamais īpašums „Bebrenes
katlu māja”, kas sastāv no divām būvēm: katlu māja un noliktava (kadastra apzīmējums
44440020406001), kas atrodas Ilūkstes novada pašvaldības pārvaldībā, nodot biedrībai
„Bebrenes nami” nomā, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas un pašvaldības īpašumā un valdījumā
esošās ēkas ar siltumenerģiju:
1.1. iznomāt „Bebrenes katlu māju” uz noteiktu laiku līdz 2030.gada 1.oktobrim.
1.2. nomas maksu noteikt saskaņā ar Ilūkstes novada domes 21.12.2005. lēmumu
Nr.14.,47.&.
1.3. akceptēt
Līgumu par nedzīvojamo telpu nomu ražošanas organizācijai (turpmāknomas līgums) un pilnvarot Ilūkstes novada domes priekšsēdētāju Stefanu Rāznu noslēgt
un parakstīt minēto nomas līgumu.
2. Pilnvarot, Ilūkstes novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes funkciju izpildi,
kas saistīti ar pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju Bebrenē, Bebrenes
pagastā, Ilūkstes novadā, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumu
organizēšanu šo māju iedzīvotājiem (siltumapgāde), kā arī tām pieguļošo teritoriju sanitārās
tīrības nodrošināšanu, biedrībai „Bebrenes nami”, noslēdzot pilnvarojuma līgumu.
2.1. Akceptēt pilnvarojuma līgumu par Ilūkstes novada, Bebrenes pagastā, Bebrenē
pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju „Gundegas” un „Cīrulīši”un citu
ēku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (turpmāk – pilnvarojuma līgums) un pilnvarot Ilūkstes
novada domes priekšsēdētāju S.Rāznu noslēgt un parakstīt minēto pilnvarojuma līgumu.
2.2. Pilnvarojuma līguma izpildes kontroli nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības
izpilddirektors.

9.& (259)
Par saistošo noteikumu Nr.7-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 13 balsīm PAR , PRET - nav,
ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7-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

10.& (260)
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Par noteikumu Nr.3/2010 „Par Ilūkstes novada sportistu norīkošanu uz
sacensībām un ar novada komandu piedalīšanos sacensībās saistīto finanšu
izdevumu apmaksu” apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 6.punktu un 15.panta 6.punktu, kas nosaka,
ka pašvaldības kompetencē ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
Apstiprināt
noteikumus Nr.3/2010 „Par Ilūkstes novada sportistu norīkošanu uz
sacensībām un ar novada komandu piedalīšanos sacensībās saistīto finanšu izdevumu
apmaksu” saskaņā ar pielikumu.

Noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Noteikumi

11.& (261)
Par dalību projektā „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes
pakalpojumu attīstība reģionos” otrā kārta
Dome konstatēja, ka ir izsludināts Eiropas Sociālā fonda atklātais projektu konkurss
Darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.prioritātes "Sociālās
iekļaušanas veicināšana" 1.4.1.pasākumā "Sociālā iekļaušana" 1.4.1.2.aktivitātē "Darbspēju
vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana" 1.4.1.2.4.
apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos” . Atbalstāmās darbības ir sociālās rehabilitācijas, motivācijas un alternatīvu
sociālās aprūpes programmu izstrāde un ieviešana atbilstoši reģiona sociālo pakalpojumu
attīstības programmai. Ilūkstes novada pašvaldība ir iekļauta Latgales plānošanas reģiona
sociālo pakalpojumu attīstības programmā 2010.-2017.gadam. Ir izvērtētas labākai pašvaldības
iedzīvotāju dzīves kvalitātei nepieciešamās pamatvajadzības un pakalpojumu pieejamība.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome
nolēma:
Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”.

12.& (262)
Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem līdzfinansētā projekta
„Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” ieviešanu
un līdzfinansējuma piešķiršanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
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1. Piešķirt ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem līdzfinansētā, Ilūkstes novada
pašvaldības iesniegtā projekta „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada
pašvaldības ēkās” īstenošanai 175 956,75LVL, no kopējās projekta realizācijai nepieciešamās
summas 875 406,74 LVL.
2. Pašvaldības finansējumu nodrošināt ņemot aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē ar
izdevīgākiem noteikumiem uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei.

13.& (263)
Par biedrību „Bebrenes vidusskolas biedrība”, „Bebermine” un Subatieši - sanākam,
domājam, darām'' atbrīvošanu no nomas maksas
Izskatot pašvaldībā saņemtos biedrību iesniegumus par atbrīvošanu no telpu nomas maksas,
dome konstatēja, ka:
1) Biedrība „Bebrenes vidusskolas biedrība” ir noslēgusi ar pašvaldību nedzīvojamo telpu
nomas līgumu par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bebrenes muižas kompleksa –
ēkas „darbnīca” iznomāšanu (kadastra Nr.4444-002-0301-004, platība 78,7m2). Minētajā ēkā
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu
iesniegumu konkursa pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros plānots izveidot
jauniešu iniciatīvu centru;
2) Biedrība „Bebermine” ir noslēgusi ar pašvaldību nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 5
telpām pašvaldības īpašumā „Mazputniņš” (kadastra Nr.4444-002-0397-001, platība 82,5
m2). Šajās telpās biedrība „Bebermine” plāno ierīkot relaksācijas un veselības veicināšanas
centru;
3) Biedrība ''Subatieši - sanākam, domājam, darām'' ir noslēgusi ar pašvaldību telpu nomas
līgumu par telpām Tirgus laukumā 18, Subates pilsētā (šķūņa daļa- kadastra Nr.
44150020040005, platība 60m2) un nedzīvojamās ēkas telpa- (kadastra Nr.44150020040001,
platība 47m2), kuras biedrībai nepieciešamas sakarā ar sporta inventāra nomas
paplašināšanu un jauniešu spēļu telpas izveidošanu.
4) Biedrības ar savu projektu īstenošanu palīdz pašvaldībai realizēt normatīvajos aktos noteiktos
pienākumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome
nolēma:
1. Atbrīvot no telpu nomas maksas no līguma noslēgšanas dienas līdz līguma darbības beigām
biedrības:
1.1. „Bebrenes vidusskolas biedrība”, reģistrācijas Nr.40008072505, ēkā ”Bebrenes
muižas komplekss", kadastra Nr.4444-002-0301-004, platība 78,7m2;
1.2. „Bebermine”, reģistrācijas Nr.40008106407, ēkā „Mazputniņš”, kadastra Nr.4444002-0397-001, platība 82,5 m2;
1.3. „Subatieši - sanākam, domājam, darām”, reģistrācijas Nr.40008076916, ēkā Tirgus
laukumā 18, Subates pilsētā, kadastra Nr.44150020040005, platība 60 m2 un kadastra
Nr.44150020040001, platība 47m2.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei.
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14.& (264)
Par Ilūkstes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15.pantu, Izglītības likuma 17.panta 19.punktu,
kas nosaka, ka pašvaldības kompetencē ir nodrošināt pedagoģiski medicīniskās komisijas
darbību, kā arī ņemot vērā izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas atzinumu par
izstrādāto Ilūkstes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu, atklāti
balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu
(reģ.Nr.14/2010) saskaņā ar pielikumu.
Nolikumu skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti

15.& (265)
Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības pedagogu atlases nolikumā
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 21.06.2010. izdarītajiem grozījumiem 01.09.2009.
Ministru Kabineta noteikumos Nr. 998 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, ir jāveic grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības
pedagogu atlases nolikumā (apstiprināts ar Ilūkstes novada pašvaldības 29.10.2009. lēmumu
Nr.522).
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Izdarīt šādus grozījumus 29.10.2009. Ilūkstes novada pašvaldība pedagogu atlases
nolikumā:
1.1. izteikt nolikuma 7.punktu šādā redakcijā:
„7. Stipendiju var saņemt pedagogs, kurš var zaudēt darbu izglītības iestādē
izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu dēļ – pedagoga darba slodze ir
divpadsmit vai mazāk kontaktstundas nedēļā kopā visās izglītības iestādēs,
kurās pedagogs strādā, ar nosacījumu, ka pedagogs nestrādā citā darba vietā
ārpus izglītības iestādes.”
1.2. izteikt nolikuma 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Mērķstipendiju var saņemt pedagogs, kurš strādā vispārējās vai profesionālās
izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā un
īsteno izglītības programmu, un kurš iesaistījies savas profesionālās darbības
novērtēšanā, tādējādi veicinot pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas
sistēmas ieviešanu un tās tālāku attīstību.”
1.3. izteikt nolikuma 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības
iestādē un māca mazāk par divpadsmit kontaktstundām nedēļā.”
1.4. izteikt nolikuma 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Izglītības iestādes vadītāja apliecinājums, ka pedagogs strādā izglītības
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iestādē un māca sešas vai vairāk kontaktstundas nedēļā.”
1.5. izteikt nolikuma 22.punktu šādā redakcijā:
„22. Mērķstipendijas saņemšanā pedagogam, kurš strādā vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē ar darba slodzi sešas vai vairāk kontaktstundas
nedēļā un īsteno izglītības programmu, un kurš iesaistījies savas profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanā, tādējādi veicinot pedagogu profesionālās
darbības novērtēšanas sistēmas ieviešanu un tālāku attīstību, prioritāte ir tam
pedagogam, kurš piedalījies projekta „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla
nodrošinājuma izveide” darba grupas izstrādātā Pedagogu profesionālās karjeras
attīstības modeļa aprobācijā no 2007.gada oktobra līdz 2008.gada aprīlim un var
to dokumentāli apliecināt.”
1.6. papildināt nolikumu ar 161. punktu šādā redakcijā:
„161. pedagoga mentora darbību/pedagoģiskās prakses vadīšanu/ lektora
darbību/ multiplikatora darbību apliecinošs dokuments (sertifikāts, izziņa,
apliecība, apliecinājums vai izraksts). Apliecinājuma derīguma termiņš - pēdējie
10 (desmit) gadi (2000.gada augusts - 2010.gada augusts).”
1.7. papildināt nolikumu ar 162. punktu šādā redakcijā:
„162. pedagoga sadarbību ar valsts līmeņa institūcijām izglītības jomā apliecinošs
dokuments (ISEC/VIKNVA/VISC/PIC/KRIIC, piem., sertifikāts, izziņa, apliecība,
apliecinājums, izraksts). Apliecinājuma derīguma termiņš - pēdējie 10 (desmit)
gadi (2000.gada augusts - 2010.gada augusts).”
1.8. papildināt nolikumu ar 163. punktu šādā redakcijā:
„163. Izglītības iestādes administrācijas/darba devēja rekomendācija.”

16.& (266)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Dīķi-1'', Pilskalnes
pagasts, Ilūkstes novads
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR , PRET- nav, ATTURAS- nav (pildot Latvijas Republikas
likuma ''Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 11.panta 1.daļā
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ''Par
pašvaldībām'' 37.panta 1.daļas 11.punktu, lēmuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā
nepiedalās viens deputāts), novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Dīķi-1, Pilskalnes
pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4480 004 0089.

17.& (267)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Rupšenieki'',
Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads
Atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav (pildot Latvijas Republikas
likuma ''Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 11.panta 1.daļā
paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma ''Par
pašvaldībām'' 37.panta 1.daļas 11.punktu, lēmuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā
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nepiedalās viens deputāts), novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Rupšenieki”,
Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, kadastra Nr.4444 005 0019.

18.& (268)
Par zemes gabalu Brīvības ielā 7, Upes ielā 3 un Upes ielā 5A, Ilūkstē iegūšanu
pašvaldības īpašumā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu un
21.panta 1.daļas 17.punktu, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu
dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada
dome nolēma:
1. Iegādāties Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā zemes gabalus Brīvības ielā 7, Upes ielā
3 un Upes ielā 5A, Ilūkstē.
2. Atkārtoti jautājumu par zemes gabalu iegūšanu pašvaldības vajadzībām izskatīt pēc ***
nekustamā īpašuma Brīvības ielā 7, Ilūkstē zemes ierīcības projekta apstiprināšanas, zemes
robežu plānu izgatavošanas un atdalīto zemes gabalu reģistrēšanas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā.

19.& (269)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 7, Ilūkstē
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 7, Ilūkstē,
saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu, kadastra apzīmējums 4407 002 0091, nosakot
nepieciešamos nosacījumus projekta izstrādei:
1.1. jāizstrādā zemesgabalu sadales projekts:
- atdalāmajam zemes gabalam Brīvības ielā 7, platībā 2521 m2; piekļūšanu nodrošinot no
Brīvības ielas,
- atdalāmajam zemes gabalam Brīvības ielā 7A, platībā 1276 m2 , piekļūšanu nodrošinot no
Brīvības ielas,
- atdalāmajam zemes gabalam Upes ielā 3, platībā 2236 m2 , piekļūšanu nodrošinot no Upes
ielas,
- atdalāmajam zemes gabalam Upes ielā 5 (atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja), platībā
1111m2, piekļūšanu nodrošinot no Upes ielas,
- atdalāmajam zemes gabalam Jelgavas ielā 22A (atrodas AS „Latvenergo” ēkas), platībā
1661m2, piekļūšanu nodrošinot no Jelgavas ielas.
1.2. projektā jāuzrāda visas atdalāmo zemes gabalu esošās aizsargjoslas un apgrūtinājumi;
1.3. projekts jāsaskaņo ar ēku īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem);
1.4. zemes ierīcības projekts jāizstrādā, saskaņā ar Ilūkstes novada spēkā esošo teritorijas
plānojumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā 20.11.2006.
reģistrēto zemes robežu plānu.
2. Zemes gabalu platības tiks precizētas, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.
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20.& (270)
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Niedrītes” Eglaines pagastā,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu
jaunizveidotajam īpašumam
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atdalīt no nekustamā īpašuma „Niedrītes”, Eglaines pagasts, kadastra Nr. 4456 005 0167,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4456 005 0174 7.7 ha kopplatībā, nosakot nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi 0201- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība un piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Niedrītes 2”, Eglaines
pag., Ilūkstes novads.

21.& (271)
Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.550 „Par apbūvētās lauku
apvidus zemes piekritību Ilūkstes novada pašvaldībai Eglaines pagastā”
Izskatot VZD Latgales Reģionālās nodaļas 12.08.2010. sniegto informāciju par zemes vienības
ar statusu ‘’valstij piekritīgā zeme’’ bez īpašnieka, uz kuras atrodas fiziskajām vai juridiskajām
personām piederošas būves un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju par apbūvētām
zemēm Eglaines pagastā, dome konstatēja, ka divas zemes vienības, kadastra apzīmējums
4456 001 0147 un 4456 002 0028, netika izvērtētas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 18.panta 1.daļu, likuma ''Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās'' 3. 4.1 pantiem un Ministru kabineta
17.06.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 14.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRETnav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Grozīt Ilūkstes novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.550 (Nr.18., 27.&) “Par apbūvētās
lauku zemes piekritību Ilūkstes novada pašvaldībai Eglaines pagastā” 2.1. punktu un
izteikt to jaunā redakcijā:
1.1. Atzīt par pašvaldībai piekrītošām 135 apbūvētas zemes vienības Ilūkstes novada
Eglaines pagastā 175,81 ha kopplatībā, saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma
neatņemama sastāvdaļa.
2. Lēmumu nosūtīt LR Valsts Zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālajai nodaļai.
Pielikums
Ilūkstes novada domes
26.08.2010. lēmumam Nr. 271
(prot. Nr.12., 21.&)

Ilūkstes novada pašvaldībai piekrītošā
apbūvētā lauku apvidus zeme Eglaines pagastā
N.p.

Kadastra

Platība

Lietošanas
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Atrašanās vieta, piezīmes

26.08.2010

Ds

sēde Nr.12

k.
apzīmējums
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

44560010092
44560010102
44560010103
44560010104
44560010105
44560010106
44560010107
44560010115
44560010149
44560010150
44560020074
44560020075
44560020076
44560020077
44560020078
44560020080
44560020082
44560020091
44560020092
44560020093
44560020117
44560020127
44560020228
44560030071
44560030072
44560030073
44560030074
44560030090
44560040137
44560040138
44560040139
44560040140
44560040141
44560040142
44560040143
44560040144
44560040145
44560040160
44560040194
44560040195
44560050143
44560050144
44560050145
44560050146
44560050149
44560050150
44560050180
44560050193
44560050196

ha

mērķis (kods)

0,4
2,7
0,9
0,3
2,3
0,7
4,3
2,9
1,6
0,2
1,6
1,1
1
0,8
1,7
1,2
0,5
0,6
0,8
0,7
3,3
0,04
0,2
1,4
0,5
1,7
1,3
0,2
0,6
1,8
0,2
0,4
0,7
3,0
1,7
1,4
1,9
1,6
0,4
0,6
0,6
0,6
0,9
0,3
0,3
0,4
1
0,4
0,1

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

44560060067
44560060068
44560060069
44560060070
44560060071
44560060073
44560060105
44560070212
44560070213
44560070215
44560070218
44560070219
44560070220
44560070268
44560070269
44560070272
44560070273
44560070322
44560070323
44560070331
44560070332
44560070333
44560070334
44560070335
44560070336
44560070337
44560070338
44560070339
44560070340
44560070341
44560070342
44560070343
44560070344

2,9
2,3
0,4
0,6
1,1
1,2
0,6
0,4
2,6
0,9
0,8
0,6
0,4
0,3
1
1,9
1,2
0,8
0,3
0,14
0,08
0,12
0,06
0,08
0,1
0,1
0,1
0,1
0,07
0,1
0,1
0,05
0,1

1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101
1101

83

44560070345
Kopā
44560010112
44560020021
44560020096
44560020102
44560040151
44560040172
44560040206
44560050134
44560070118
44560070238
44560010133
Kopā
44560040205
44560070266
44560040127
44560040199
44560040169

0,03
75,47
1,8
3
0,4
46,5
2
7,2
0,36
0,9
2,2
0,13
0,48
64,67
0,14
0,22
1
0,4
0,3

1101

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5

0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0101
0701
0701
0701
0701
0701
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Kārkli
Lilijas
Lavide
Lusti
Garškas

Ausekļi
Liepu iela 76
Slokas

Skolas iela 20
Baltmuiža
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6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

44560040170
44560040171
44560040200
44560040201
44560040202
44560040203
44560040204
Kopā
44560070231

44560070234
Kopā
44560070236
44560070084
44560070097
44560040198
44560070081
44560040174
44560050090
44560050028
44560070320
44560070083

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

0903
0908
0908

1

44560010096

2
3
4
5
6
7
8

44560020072
44560020118
44560030059
44560030060
44560030061
44560030104
44560040122

0,09
0,02
0,48
16,71
1,7
0,7
0,5
1,6
0,5
0,9
0,1
1,4

9
10

44560050091
44560060056
Kopā
44560050182
44560050136
Kopā
44560010147
44560020028
Kopā
Pavisam kopā

0,6
0,4
8,4
0,3
5,8
6,1
0,03
1,2
1,23
175,81

1
2
1
2

44560040196
44560070085
44560070090
Kopā

0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
3,06
0,12
0,05
0,17
5,0
3,39
3,99
0,6
0,3
0,54
0,4
0,2
1,5
0,2

0601
0601

Liepu iela 66
Liepu iela 54

0901
0903
0903
0903
0903
0903
0908
0906
0908
0903

Eglaines pagasta skola

0907
0907
0907
0907
0907
0907
0907
0907
0907

Eglainīte
Eglaines katlu māja
Sporta zāle

Kazimirvales kapi
Lustu kapi
Lavides kapi
Kamiņčas katoļu kapi
Kamiņčas luteru kapi
Vitkušku kapi

0907

Vitkušku kapi (Sarkaņu kapi)
Otrā pasaules kara
piemiņas
vieta
Pabēžu kapi

0501
0501

Stendera piemineklis
Lašu pilskalns

0601
0101
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22.& (272)
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam ‘’Kalna kapi’’
Eglaines pagastā
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalna kapi” Eglaines
pagastā, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu, īpašuma kadastra Nr.4456 006 0017,
nosakot nepieciešamos nosacījumus projekta izstrādei:
1.1. jāizstrādā zemesgabalu sadales projekts:
- atdalāmajam zemes gabalam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4456 006
0017, platībā 10.8 ha, piekļūšanu nodrošinot pa ceļu, kurš iet pa zemes vienībām,
kadastra apzīmējums 4456 006 0106, 4456 006 0096,
- atdalāmajam zemes gabalam no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4456 006
0113, platībā 4.5 ha, piekļūšanu nodrošinot pa ceļu, kurš iet pa zemes vienībām, kadastra
apzīmējums 4456 006 0106, 4456 006 0096,
1.2. projektā jāuzrāda visas atdalāmo zemes gabalu esošās un projektētās aizsargjoslas un
apgrūtinājumi;
1.3. projekts jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienestu un Daugavpils reģionālo vides pārvaldi.
1.4. zemes ierīcības projekts jāizstrādā, saskaņā ar Ilūkstes novada spēkā esošo teritorijas
plānojumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā 11.11.1997.
reģistrēto zemes robežu plānu.
2. Zemes gabalu platības tiks precizētas, veicot zemes robežu kadastrālo uzmērīšanu.

23.& (273)
Par pašvaldības zemes vienības platības un robežu precizēšanu 1.Maija ielā 3, Subates
pilsētā
Izskatot SIA „Preime” 09.08.2010. vēstuli Nr.25 „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4415 002 0112 platības un robežu precizēšanu” un robežu plāna shēmu, izvērtējot domes rīcībā
esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka sakarā ar SIA „Preime”
27.07.2009. veiktajiem kadastrālās uzmērīšanas darbiem, ir konstatēta robežu un platību
neatbilstība iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc ir nepieciešams precizēt zemes vienības
platību un robežas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt pašvaldības zemes vienības platību no 5240 m2 līdz 5401 m2 un robežas saskaņā
ar shēmu, 1. Maija ielā 3, Subatē, kadastra apzīmējums 4415 002 0112.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
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24.& (274)
Par grozījumiem Subates pilsētas domes 08.05.2009. lēmumā Nr.55 „Par lauku zemes
piederību Subates pilsētas pašvaldībai”
Izskatot VZD Latgales reģionālās nodaļas 12.08.2010. sniegto informāciju par zemes vienībām
ar statusu „valstij piekritīgas” bez īpašnieka, uz kurām atrodas fiziskajām vai juridiskajām
personām piederošas būves, un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju par apbūvētam
zemēm Prodes pagastā, dome konstatēja, ka četras zemes vienības, kadastra apzīmējumi 4435
002 027, 4435 004 0148, 4435 005 0076 un 4435 008 0059, netika izvērtētas.
Ņemot vēra iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 5.daļas 1.punktu un Ministru kabineta
17.06.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR,
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1.Grozīt Subates pilsētas domes 08.05.2009. lēmumu Nr.55 „Par lauku zemes piederību
Subates pilsētas pašvaldībai”, papildinot tā lemjošo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Atzīt par pašvaldībai piekrītošām apbūvētas zemes vienības Prodes pagastā
Kadastra
apzīmējums
4435 002 0027

Kopplatība
0.4 ha

4435 004 0148

0.4 ha

4435 005 0076

1.0 ha

4435 008 0059

2.2 ha

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
0801 - Komercdarbības objektu apbūve.
0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība”.

2. Uzdot Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājai noslēgt zemes nomas līgumus
ar būvju tiesiskajiem valdītājiem.
3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

25.& (275)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes vienību 0,06 ha kopplatībā Šēderes pagastā uz 10 gadiem,
nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kadastra apzīmējums 4490 009 0125.
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26.& (276)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Eglaines pagastā
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0.25 ha platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4456 007 0251 Eglaines pagastā, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

27.& (277)
Par nekustamā īpašuma ''Žuburiņi'', Pilskalnes pagastā apsaimniekošanas tiesību
piešķiršanu ***
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** apsaimniekošanas tiesības uz mirušā Česlava Kuļikovska, ***, nekustamo
īpašumu ”Žuburiņi” Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 005 0310 – 3.3 ha, līdz
mantinieku apstiprināšanai mantojuma tiesībās.

28.& (278)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Brīvības ielā 8-22, Ilūkstē
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikt anulēt ziņas par *** deklarēto , dzīvesvietu Brīvības ielā 8-22, Ilūkstē, Ilūkstes
novadā, jo nepastāv Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas nosacījumi.

29.& (279)
Par domes 29.12.2009. lēmuma Nr.574 “Par Ilūkstes novada pašvaldības institūciju
amatpersonu un darbinieku darba laiku 2010.gadā” atcelšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR,
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Ar 2010.gada 1.septembri atcelt domes 29.12.2009. lēmumu Nr.574 “Par Ilūkstes
novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku darba laiku 2010.gadā” un pāriet
uz normālu darba laiku 40 stundas nedēļā.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei un pašvaldības iestāžu vadītājiem ar
2010.gada 1.septembri organizēt pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu atbilstoši
lēmumā noteiktajam normālajam darba laikam - 40 stundas nedēļā.
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30.& (280)
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
nodrošināšanai atbalstāmajiem projektiem
1. Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstāmajiem projektiem, dome konstatēja, ka:
1.1. Atbalstīti Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta
Dienvidlatgales reģionālās pārvaldes (LAD) projekti:
1.1.1. “Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras
uzlabošana (apgaismojuma ierīkošana) un Eglaines kultūras nama vienkāršotā
rekonstrukcija” projekta kopējais finansējums Ls 76592,73 (t.sk. PVN Ls 13292,95), no
kopējā projekta finansējuma attiecināmās izmaksas Ls 63299,78 pašvaldības
līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 67097,77;
1.1.2. “Gājēju ietves jaunbūve un Bebrenes ciemata labiekārtošana” projekta kopējais
finansējums Ls 100485,85 (t.sk. PVN Ls 17439,69), no kopējā projekta finansējuma
attiecināmās izmaksas Ls 83046,16 pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums
Ls 88028,93;
1.1.3. „Kastaņu ielas rekonstrukcija Ilūkstē, Ilūkstes novadā” projekta kopējais
finansējums Ls 73031,97 (t.sk. PVN Ls 12674,97), no kopējā projekta finansējuma
attiecināmās izmaksas Ls 60357,00 pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums
Ls 62167,71.
1.2. Atbalstīti Valsts izglītības attīstības aģentūras ERAF projekti:
1.2.1.”Izglītības iestāžu informatizācija” projekta kopējais finansējums Ls 37011,27
pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 32871,18;
1.2.2. „Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana” projekta kopējais finansējums Ls 98392,00, pašvaldības
līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 81075,20.
2. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“
21.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 22.pantu un Ministru kabineta 2008.gada
25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem“,
atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
2.1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt
spēju ņemt 2010.gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem
noteikumiem uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem, lai nodrošinātu
pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstāmajiem projektiem: Ls
331240,79:
2.1.1. “Ilūkstes novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras
uzlabošana (apgaismojuma ierīkošana) un Eglaines kultūras nama vienkāršotā
rekonstrukcija” projekta kopējais finansējums Ls 76592,73 (ieskaitot PVN Ls 13292,95),
no kopējā projekta finansējuma attiecināmās izmaksas Ls 63299,78 pašvaldības
līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 67097,77;
2.1.2. “Gājēju ietves jaunbūve un Bebrenes ciemata labiekārtošana” projekta kopējais
finansējums Ls 100485,85 (ieskaitot PVN Ls 17439,69), no kopējā projekta finansējuma
attiecināmās izmaksas Ls 83046,16 pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums
Ls 88028,93;
2.1.3. „Kastaņu ielas rekonstrukcija Ilūkstē, Ilūkstes novadā” projekta kopējais
finansējums Ls 73031,97 (ieskaitot PVN Ls 12674,97), no kopējā projekta finansējuma
attiecināmās izmaksas Ls 60357,00 pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums
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Ls 62167,71;
2.1.4. ”Izglītības iestāžu informatizācija” projekta kopējais finansējums Ls 37011,27
pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 32871,18;
2.1.5. „Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošana” projekta kopējais finansējums Ls 98392,00, pašvaldības
līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 81075,20.
3. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt ar Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu nodaļas
vadītājas vietniecei.

Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs

S.Rāzna

Sēdes protokoliste

I.Bogdanova
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