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Ar *** apzīmēta lēmuma teksta daļa, kas nav pieejama publiskai apskatei, jo satur informāciju 
par fizisko personu,  kas aizsargāta  saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 
 

 DOMES  SĒDES  
PROTOKOLS 

 
 
 
2010.gada 29.decembrī                                                                                        Nr.16 
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 13.00 
Bebrenes vidusskolā 
 

DARBA K ĀRTĪBA 
 

1. Par Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvaldes un Bebrenes vidusskolas valdījumā  esošo 
pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances. 

2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm. 

3. Par saistošo noteikumu Nr.11b/2010 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 
2010.gada budžetu”” apstiprināšanu. 

4. Par piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
projektā ‘’Enhancement of Education, Health and Social Development for Joint Community 
Target Groupsin Cross Border Region of Latvia, Lithuania and Belarus’’. 

5. Par pašvaldības administrācijas darbinieku dalību projektos. 

6. Par amata algas un darba laika noteikšanu pašvaldības iepirkumu sekretārei. 

7. Par grozījumiem 28.01.2010. lēmumā Nr.11 ‘’Par Ilūkstes novada sporta skolas amata 
vienību un amata algu apstiprināšanu’’. 

8. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 
nodrošināšanai atbalstītajiem projektiem. 

9. Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju bilances vērtības 
palielināšanu un būvju iekļaušanu un izslēgšanu no bilances. 

10. Par  medicīniskā aprīkojuma nomu SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’. 

11. Par saistošo noteikumu Nr.10/2010 ‘’Grozījumi 2009.gada 29.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.23/2009 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un 
sociālajiem pabalstiem’’’’. 

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

13. Par adreses precizēšanu *** ēkām Bebrenes pagastā. 
14. Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu *** ēkām Bebrenes pagastā. 
15. Par adreses un nosaukuma piešķiršanu *** nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā. 

16. Par zemes robežu un platību precizēšanu *** mantojamai zemei Bebrenes pagastā. 

17. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Jaunzemji’’ Bebrenes pagastā, 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu 
jaunizveidotajam īpašumam. 

18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā ‘’Laimneši’’ Pilskalnes pagastā. 
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19. Par adreses piešķiršanu *** ēkām Pilskalnes pagastā. 

20. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu *** Pilskalnes pagastā. 

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

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

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

24. Par zemes piešķiršanu nomā *** Eglaines pagastā. 

25. Par zemes piešķiršanu nomā *** Eglaines  pagastā. 

26. Par zemes piešķiršanu nomā *** Eglaines  pagastā. 

27. Par pašvaldības zemes vienību apvienošanu Dvietes pagastā. 

28. Par zemes piešķiršanu nomā *** Dvietes  pagastā. 

29. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***. 

30. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***. 

31. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu***. 

32. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu***. 

33. Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. 

34. Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas direktora amata vienības izveidošanu, darba laika 
un amata algas noteikšanu. 

35. Par Lorijas Kaminskas iecelšanu par Bebrenes Profesionālās vidusskolas direktori. 
36. Par  piedalīšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 

projektā „Fostering Capacity for Tourism Development in Latgale-Utena-Vitebsk Cross 
Border Region”. 

 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna 

Sēdi protokolē lietvedības nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova 

Sēdē piedalās 14 domes deputāti: 

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

Sēdē nepiedalās deputāts Aivars Ancāns  

Bez tam domes sēdē piedalās: 
- finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe 
- attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Natālija Formanicka 
- sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča 
- pagastu pārvalžu vadītāji Sofija Glūmāne, Romualds Fedorovičs 
- pagastu teritorijas un labiekārtošanas darbu pārzine  Iveta Plone  
- pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji  
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1.& (399) 
Par Ilūkstes novada Bebrenes pagasta p ārvaldes un Bebrenes vidusskolas  vald ījum ā  

esošo pamatl īdzek ļu izsl ēgšanu no bilances  

 
Izskatot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājas B.Štrausas iesniegumu ar lūgumu norakstīt 

Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošos traktorus DT-75 un T-150K un aktu par 
traktortehnikas apsekošanu un Bebrenes vidusskolas direktores Ē.Šaršunes iesniegumu ar 
lūgumu norakstīt kopētāju „Sharp AR-5015“ un  SIA „IB Serviss“ tehniskā stāvokļa ekspertīzes 
aktu un izvērtējot domes  rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka: 

1) Bebrenes pagasta pārvaldes bilancē  esošie traktori DT-75, reģ.Nr. T8760 LF, izlaiduma 
gads 1987., un T-150K, reģ.Nr. T8758 LF, izlaiduma gads 1987., ir nolietojušies, 
izkomplektēti un turpmākai lietošanai nav derīgi; 

2) Bebrenes vidusskolas valdījumā  esošais kopētājs Sharp AR-5015 ir iegādāts 
2003.gadā 23.decembrī. Kopētāja diagnostiku veica SIA „IB Serviss“, un konstatēja, ka 
kopētājs ekspertīzes brīdī nav darbaspējīgs, tā remonts nav ekonomiski lietderīgs, jo  
remonta izmaksas pārsniedz iekārtas reālo vērtību. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 
21.pantu un Ilūkstes novada pašvaldības noteikumus 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 nol ēma:  

1. Izslēgt ar 2010.gada 31.decembri no pašvaldības  bilances Bebrenes pagasta pārvaldes un 
Bebrenes vidusskolas valdījumā esošos pamatllīdzekļus:  

1.1. Bebrenes pagasta pārvaldes valdījumā esošo traktoru n DT-75, reģ. Nr. T8760 LF, ar 
sākotnējo bilances vērtību Ls 185,66 (viens simts astoņdesmit pieci lati 66 santīmi), 
nolietojumu 185,66 (viens simts astoņdesmit pieci lati 66 santīmi)  un atlikušo bilances vērtību 
Ls 0,00 (0 lati 00 santīmi) un traktoru  T-150K, reģ. Nr. T8758 LF, ar sākotnējo bilances 
vērtību Ls 780,00 (septiņi  simti astoņdesmit lati 00 santīmi), nolietojumu 780,00 (septiņi  simti 
astoņdesmit lati 00 santīmi)  un atlikušo bilances vērtību Ls 0,00 (0 lati 00 santīmi); 

1.2. Bebrenes vidusskolas valdījumā esošo kopētāju „Sharp AR-5015“ ar sākotnējo iegādes 
vērtību Ls 520,00 (pieci simti divdesmit lati 00 santīmi),  nolietojumu Ls 520,00 (pieci 
simti divdesmit lati 00 santīmi),  un atlikušo bilances vērtību Ls 0,00 (nulle  lati 00 
santīmi). 

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

 

 

2.& (400) 
Par papildus l īdzek ļu pieš ķiršanu pašvald ības iest ādēm un p ārvald ēm  

 
Izskatot novada iestāžu un pārvalžu vadītāju iesniegumus jautājumā par papildus 

finansējuma piešķiršanu, dome konstatēja, ka: 

1) Šēderes pagasta komunālā nodaļa lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus ,lai segtu tekošā 
mēneša izdevumus: elektroenerģijai Ls 300.00, remonta darbiem un iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumiem Ls 500.00, pārējiem pakalpojumiem Ls 300.00, enerģētiskiem materiāliem Ls 
15.00; 

2) Šēderes pagasta pārvalde lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus, lai segtu tekošā mēneša 
izdevumus: kurināmā iegādei Ls 1050.00, interneta  pakalpojumiem Ls 35.00; 
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3) Subates komunālais dienests lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus ,lai segtu tekošā mēneša 
izdevumus: elektroenerģijai Ls 121.00, pārējiem pakalpojumiem Ls 1166.00; 

4) Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus, lai 
segtu tekošā mēneša izdevumus: interneta pakalpojumiem Ls 144.00, degvielai Ls 512.00. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt papildus finansējumu  no 2010.gada budžeta pašvaldības algu fonda ekonomijas: 

1.1 Šēderes pagasta komunālai nodaļai - elektroenerģijai Ls 300.00, remonta darbiem un 
iestāžu uzturēšanas pakalpojumiem Ls 500.00, pārējiem pakalpojumiem Ls 300.00, 
enerģētiskiem materiāliem Ls 15.00. 

1.2 Šēderes pagasta pārvaldei - kurināma iegādei Ls 1050.00, interneta  pakalpojumiem Ls 
35.00. 

1.3 Subates komunālajam dienestam - elektroenerģijai Ls 121.00, pārējiem pakalpojumiem  
Ls 1166.00. 

1.4 Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldei -  interneta pakalpojumiem Ls 144.00, 
degvielas iegādei Ls 512.00. 

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei . 

 

 

3.& (401) 
Par saistošo noteikumu Nr.11-b/2010  

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

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  novada dome nol ēma:  

1. Apstiprin āt saistošos noteikumus Nr.11-b/2010 ''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada 
pašvaldības 2010.gada budžetu”" saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot  lietvedības nodaļas vadītājai Irēnai Bogdanovai  triju dienu laikā pēc saistošo 
noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt saistošos noteikumus 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, kā arī nodrošināt to pieejamību 
pašvaldības administrācijas un pagastu pārvalžu telpās. 

Saistošos noteikumus skatīt: 
 www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi 

 
 

4.& (402) 
Par  piedal īšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas p ārrobežu sadarb ības programmas 

projekt ā „Enhancement of Education, Health and Social Devel opment for Joint 
Community Target Groups in Cross Border Region of L atvia, Lithuania and Belarus” 

 



                                                 5                       29.12.2010      Ds    sēde Nr.16                                      

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 nol ēma: 

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. Noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru par projekta ieviešanu, 
nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 9000,00 EUR apmērā jeb 15% no projekta kopējām 
izmaksām EUR 60 000,00, ņemot aizdevumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē. 

3. Noslēgt ar Latgales reģiona attīstības aģentūru nomas līgumu projekta investīciju realizēšanai 
ar būvniecības tiesībām uz 8 gadiem no 2011.gada 1.februāra. 

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

 

  

5.& (403) 
Par  pašvald ības administr ācijas darbinieku dal ību projektos 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā 
finansu komitejas atzinumu dotajā jautājum, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Norīkot darbam LIFE09 projektā NAT/LV/000237 „Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 
teritorijā „Dvietes paliene”’’ Ilūkstes novada pašvaldības Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāju 
Benitu Štrausu no 2011.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.septembrim un noteikt Benitai 
Štrausai savos amata pienākumos veikt augstāk minētā projekta īstenošanu, palielinot darba 
samaksu atbilstoši projektā veiktajiem pasākumiem. 

2. Norīkot darbam LLIII-166 projektā „Animterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas 
pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” / CURED BY ANIMALS”  Ilūkstes novada 
pašvaldības Tūrisma informācijas centra speciālisti Lilitu Vaščenko no 2011.gada 1.janvāra 
līdz 2011.gada 31.decembrim un noteikt Lilitai Vaščenko savos amata pienākumos veikt 
augstāk minētā projekta īstenošanu, palielinot darba samaksu atbilstoši projektā veiktajiem 
pasākumiem. 

3. Norīkot darbam LLIII-166 projektā „Animterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas 
pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” / CURED BY ANIMALS”  Ilūkstes novada 
pašvaldības grāmatvedi Nadeždu Slabkovsku no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 
31.decembrim un noteikt Nadeždai Slabkovskai savos amata pienākumos veikt augstāk 
minētā projekta īstenošanu palielinot darba samaksu atbilstoši projektā veiktajiem 
pasākumiem. 

4. Personāllietu un iepirkumu speciālistei ar augstāk minētajiem darbiniekiem noslēgt papildus 
vienošanos pie darba līguma. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei. 
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6.& (404) 
  Par amata algas un darba laika noteikšanu pašvald ības iepirkumu sekret ārei 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

 Ar 2011.gada 1.janvāri amata vienībai - iepirkumu sekretāre noteikt nepilnu darba laiku 
(20 stundas nedēļā)  un darba samaksu 55 % no izpilddirektora algas. 
 

 

7.& (405) 

Par groz ījumiem 28.01.2010. domes l ēmum ā Nr.11 „Par Il ūkstes novada sporta skolas 
amata vien ību un amata algu apstiprin āšanu” 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un finanšu 
komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada 
dome nol ēma:  

1.  Ar 2011.gada 1.janvāri amata vienībai ‘’medmāsa’’ noteikt darba samaksu saskaņā ar 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.595 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo 
piemaksu ārstniecības personām”. 

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot sporta skolas direktoram. 

 

 

8.& (406) 
Par ilgtermi ņa aizņēmumu pašvald ības l īdzfinans ējuma un priekšfinans ējuma 

nodrošin āšanai atbalst āmajiem projektiem  

 
 Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstāmajiem projektiem, dome konstatēja, ka ir 
atbalstīti šādi projekti: 

1. Satiksmes ministrijas  ERAF projekti: 

1.1. ”Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Ilūkstes pilsētā” projekta kopējais finansējums 
Ls 251682,99, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 212928,85; 

1.2. „Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Šēderes ciemā” projekta kopējais finansējums 
Ls 144324,55, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 122101,46; 

2. Vides ministrijas KPFI projekti: 

2.1. „Siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem 
energoresursiem Ilūkstes novada Subates katlu mājā” projekta kopējais finansējums Ls 
207311,00, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 129569,50; 

2.2. „Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās 
vidusskolas ēkās” projekta kopējais finansējums Ls 792204,78, pašvaldības 
līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 514254,78; 

2.3. „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldību ēkās” projekta 
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kopējais finansējums Ls 875406,74, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums 
Ls 525681,74; 

2.4. ”Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā, Bērnu un 
jauniešu centrā”, projekta kopējais finansējums Ls 239238,96, pašvaldības 
līdzfinansējums  un priekšfinansējums Ls155208,74; 

2.5. ”Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš””, projekta 
kopējais finansējums Ls 435755,03, pašvaldības līdzfinansējums  un priekšfinansējums 
Ls 282700,58; 

3. „Sadarbības projekts Latvia-Lithuania cross border cooperation programme 2007-2013” 
LII-166 „Animterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās 
vides stiprināšanai „CURED BY ANIMALS”, projekta kopējais finansējums EUR 
10259,00, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums EUR 10259,00. 

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 14 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt spēju 
ņemt 2011.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:  

1.1. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Ilūkstes pilsētā” projekta kopējais finansējums Ls 
251682,99, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 212928,85; 

1.2. „Ceļu satiksmes drošības uzlabošana Šēderes ciemā” projekta kopējais finansējums Ls 
144324,55, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 122101,46; 

1.3. „Siltumenerģijas ražošanas iekārtu nomaiņa un katlu māju rekonstrukcija Subates 
pilsētā Ilūkstes novadā” projekta kopējais finansējums Ls 207311,00, pašvaldības 
līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 129569,50; 

1.4. „Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas 
ēkās” projekta kopējais finansējums Ls 792204,78, pašvaldības līdzfinansējums un 
priekšfinansējums Ls 514254,78; 

1.5. „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldību ēkās” projekta 
kopējais finansējums Ls 875406,74, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 
525681,74; 

1.6. ”Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Ilūkstes 2.vidusskolā, Bērnu un 
jauniešu centrā”, projekta kopējais finansējums Ls 239238.96, pašvaldības līdzfinansējums  
un priekšfinansējums Ls155208.74; 

1.7. ”Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes novada Bebrenes Profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš””, projekta kopējais 
finansējums Ls 435755.03, pašvaldības līdzfinansējums  un priekšfinansējums Ls 
282700.58; 

1.8. „Sadarbības projekts Latvia-Lithuania cross border cooperation programme 2007-2013” 
LII-166 „Animterapijas izmantošana Latvijas-Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides 
stiprināšanai „CURED BY ANIMALS” ietvaros, projekta kopējais finansējums EUR 
10259,00, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums EUR 10259,00. 

2.  Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt ar Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītājas 
vietniecei. 
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9.& (407) 
Par Ilūkstes novada pašvald ības īpašum ā esošo ēku un b ūvju bilances v ērt ības 

palielin āšanu un b ūvju iek ļaušanu un izl ēgšanu no  bilances 

 
Sakarā ar  veiktajiem būvniecības, remonta un  rekonstrukcijas darbiem pašvaldības 

objektos ir nepieciešams palielināt šo objektu bilances vērtību un jaunuzbūvētos objektus iekļaut 
pašvaldības bilancē. Apkopojot paveiktos darbus tika konstatēts, ka: 

1) ierīkots elektroapgaismojums Eglaines pagasta Gagarina ielā (projekta „Ilūkstes novada 
ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana (apgaismojuma 
ierīkošana) un Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” programmas 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros (projekta līgums Nr.10-03-L32100-
000164), noslēgts uzņēmuma līgums Nr. 2010/148 no 21.10.2010. ar personu grupu SIA „Eco 
Wind Energy” un SIA „Justs” par Ls 5500,92 un Līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA 
„Būvenergoserviss” par Ls 1189,68; 

2) ierīkots elektroapgaismojums Eglaines pagasta Raiņa ielā (projekta „Ilūkstes novada ciemu 
(Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana (apgaismojuma ierīkošana) un 
Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikai 
un iedzīvotājiem” ietvaros (projekta līgums Nr.10-03-L32100-000164), noslēgts uzņēmuma 
līgums Nr. 2010/148 no 21.10.2010. ar personu grupu SIA „Eco Wind Energy” un SIA „Justs”  
par Ls 5751,25 un Līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA „Būvenergoserviss” par Ls 
1212,60; 

3) ierīkots elektroapgaismojums Eglaines pagasta Baltmuižas ciemā (projekta „Ilūkstes novada 
ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana (apgaismojuma 
ierīkošana) un Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” programmas 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros (projekta līgums Nr.10-03-L32100-
000164), noslēgts uzņēmuma līgums Nr. 2010/148 no 21.10.2010. ar personu grupu SIA „Eco 
Wind Energy” un SIA „Justs” par Ls 2986,28 un Līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA 
„Būvenergoserviss” par Ls 844,82; 

4) pabeigta Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija (projekta „Ilūkstes novada ciemu 
(Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana (apgaismojuma ierīkošana) un 
Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” programmas „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros (projekta līgums Nr.10-03-L32100-000164), noslēgts 
būvdarbu līgums Nr. 38/10 no 16.08.2010. ar SIA “Būtība” par Ls 22845,04; 

5) izbūvēts bruģēts gājēju celiņš Raiņa ielā Ilūkstes pilsētā, noslēgts līgums Nr. 1-08./IZ/14 no 
12.08.2009. ar SIA “Ornaments” par summu Ls 20000,00; 

6) veikts kapitālais remonts Ilūkstes novada pašvaldības ceļiem, noslēgts līgums Nr. 2010/154 
no 20.10.2010. ar SIA “Mikor” par summu Ls 177605,29; 

7) pabeigta Kastaņu ielas rekonstrukcija Ilūkstes pilsētā  (pēc projekta “Kastaņu ielas 
rekonstrukcija Ilūkstē, Ilūkstes novadā” programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 
iedzīvotājiem” ietvaros (projekta līgums Nr.10-03-L32100-000284), noslēgts līgums Nr. 03P/10 
mo 12.08.2010. ar ZS “Bebri” par summu Ls 1767,37 un līgums Nr.210/113 no 19.08.2010. ar 
SIA “Latgales Ceļdaris’’ par Ls 65741,43, līgums par būvuzraudzību ar SIA “EMVA” par summu 
Ls 1093,93; 

8) izveidots futbola laukums Ilūkstes pilsētā, noslēgts līgums Nr. 11/2010 no 19.04.2010. ar SIA 
“Jēkabpils PMK” par summu Ls 9446,88 un līgums par futbola laukumu vārtu izgatavošanu un 
uzstādīšanu no 10.05.2010.ar KS “Tehniskais centrs” par summu Ls 1486,51, SIA “Ornaments” 
par summu Ls 183,16, līgums Nr. 2010/132 no 01.09.2010. ar Futbola federāciju par summu Ls 
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2092,76; 

9) pabeigta pašvaldības ēkas telpu renovācija, Raiņa ielā 35, Ilūkstes pilsētā (Veselības centrs 
“Ilūkste”) pēc individuālā projekta Nr.LV0079 “Veselības centra “Ilūkste” tehnisko un 
profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un 
pieejamības nodrošināšanai”  par summu Ls 184463,84; 

10) veikts kapitālais remonts dabaszinātņu kabinetos Sadraudzības vidusskolā pēc projekta 
“Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 
2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā”, projekta līgums Nr. 
2009/0006/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/112 par summu Ls 34269,50; 

11) veikts kapitālais remonts dabaszinātņu kabinetos Bebrenes vidusskolā pēc projekta 
“Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 
2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā”, projekta līgums Nr. 
2009/0006/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/112 par summu Ls 23318,93; 

12) veikts kapitālais remonts Dvietes pagasta autoceļam Rudeņi-Sodišķi-Izgāztuve  (pēc 
projekta „Dvietes pagasta autoceļa „Rudeņi-Sodšķi-Izgāztuve” 0,000-1,650 km rekonstrukcija” 
programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros (projekta līgums Nr.09-
03-L32100-000105 ) noslēgts līgums Nr.06-09/016 no 27.06.2009. ar SIA „SKA projekts” par 
summu Ls 5021,34 un līgums Nr. 2010/33 no 03.03.2010. ar SIA „Aļņi AS” par 34638,69Ls, 
līgums Nr. 03-10/001 no 03.03.2010. ar SIA „CKD D’’ par summu Ls 941,50; 

13) izbūvēts bruģēts gājēju celiņš Bebrenes pagastā  (.pēc projekta „Gājēju ietves jaunbūve un 
Bebrenes ciema labiekārtošana programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
ietvaros (projekta līgums Nr.10-03-L32100-000195) noslēgts būvdarbu līgums Nr2010/127 no 
08.09.2010. ar SIA „Asfaltbūve”  par Ls 81478,65, vienošanās pie līguma par summu Ls 3049,72 
un līgums par būvuzraudzību no 17.09.2010. ar SIA „EMVA” par summu Ls 1470,52, līgums Nr. 
09-10/34D no 17.09.2010. ar SIA „SKA projekts” par summu Ls 980,35; 

14) Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2007-2013 projekta LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale Region 
and Utena County”, akronīms WaterJoy., „Pristaine” projekta ietvaros veica kapitālo ieguldījumu 
nekustamā īpašumā  Pristaine” kadastra Nr. 4480 006 0188, sadarbības līgums  Ls 22749,18; 

15) Raudas speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija Raudas ciemā, Šēderes pagastā 
(pēc projekta „Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras un 
aprīkojuma uzlabošana, projekta līguma Nr. 2010/0126/3DP/3.1.3.3.1/10/IPIA/VIAA/004) 
noslēgts būvdarbu līgums Nr. 46/10 no 14.09.2010. ar SIA „Būtība”  par summu Ls 125206,29. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nol ēma: 

1. Iekļaut pašvaldības bilancē uz 2010. gada 30.decembri ierīkoto projekta (projekta „Ilūkstes 
novada ciemu (Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana (apgaismojuma 
ierīkošana) un Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” programmas 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros (projekta līgums Nr.10-03-L32100-
000164 ): 

1.1. Elektroapgaismojums Eglaines pagasta Gagarina ielā par Ls 6690,60 lietderīgās 
lietošanas laiks 30 gadi; 

1.2. Elektroapgaismojums Eglaines pagasta Raiņa ielā par Ls 6963,85 lietderīgās lietošanas 
laiks 30 gadi; 

1.3. Elektroapgaismojums Eglaines pagasta Baltmuižas ciemā par Ls 3831,10 lietderīgās 
lietošanas laiks 30 gadi; 

1.4. Gājēju celiņa jaunizbūve Bebrenes pagastā par Ls 86979,24. 
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2. Palielināt  īpašumā esošo ēku un būvju uzskaites vērtību uz  2010. gada 30.decembri: 

2.1.  Eglaines kultūras nams  par Ls 22845,04 un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 
10 gadi; 

2.2. Bruģēts gājēju celiņš Raiņa ielā Ilūkstē par Ls 20000,00; 

2.3. Ilūkstes novada ceļu remonts Ilūkstes novadā par Ls 177605,29: 

2.3.1. Plūdoņi-Asni Pilskalnes pagastā par Ls 60307,13; 

2.3.2. Iesalnieki-Putni-Kamenes Bebrenes pagastā par Ls 3300,40; 

2.3.3. Miltu cehs-Pabērži Bebrenes pagastā par Ls 17867,13; 

2.3.4. Liepziedi-Vainagi-Sosnovka Dvietes pagastā par Ls 96130,63. 

2.4. Kastaņu iela Ilūkstes pilsētā par Ls 68602,73 un palielināt lietderīgās lietošanas laiku 
par 5 gadi; 

2.5. Veselības centrs “Ilūkste”, Raiņa ielā 35, Ilūkstes pilsētā par Ls 184463,84; 

2.6. Sadraudzības vidusskolā par Ls 34269,50; 

2.7.  Bebrenes vidusskolā par Ls 23318,93; 

2.8. Autoceļš Rudeņi-Sodišķi-Izgāztuve Dvietes pagastā par Ls 40601,53; 

2.9. Raudas speciālās internātpamatskolas ēka par summu Ls 125206,29; 

2.10. Futbola laukums Ilūkstes pilsētā par Ls 13209,31 lietderīgās lietošanas laiks 15 gadi. 

3. Objekta „Pristaine” izmaksas Ls 22749,18 novirzīt uz izdevumiem, darījumu aprakstīt 
zembilancē, sakarā ar to, ka objekts 5 gadus atrodas  Biedrības „Latgales reģiona attīstības 
aģentūra’’ bilancē, pamatojums sadarbības līgums Nr.081202-7 no 02.12.2008. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei. 

 

 

10.& (408) 
Par medic īnisk ā apr īkojuma nomu SIA ”Vesel ības centrs ‘’Il ūkste’’” 

 

Apspriežot jautājumu par medicīniskā aprīkojuma nomu SIA “Veselības centrs ”Ilūkste””, 
kas iegādāts projekta Nr. LV 0079 „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju 
uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības  
nodrošināšanai” ietvaros, dome konstatēja, ka SIA “Veselības centrā ”Ilūkste”” ir uzstādītas 
darba stacijas ar monitoriem un iegādātas informācijas sistēmas “Ārsta Birojs” vienlaicīgā 
pieslēguma licences par kopējo summu Ls151 597,65 (ieskaitot PVN). Lai nodrošinātu  kustamā 
īpašuma pareizu un drošu ekspluatāciju, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām”14.panta 2.daļas 3.punktu, 21.panta 1.daļas 14.punkta  a) apakšpunktu un 
21.panta 1.daļas 19.punktu, un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti 
balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Nodot SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” nomā projekta Nr. LV 0079 „Veselības centra  „Ilūkste” 
tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, 
efektivitātes un pieejamības  nodrošināšanai” apguves rezultātā iegādāto medicīnisko 
aprīkojumu, darba stacijas ar monitoriem un informācijas sistēmas “Ārsta Birojs” vienlaicīgā 
pieslēguma licences. 

2. Noteikt nomas maksu šī lēmuma pirmajā punktā noteiktajam aprīkojumam Ls 294,98 mēnesī 
un LR likumdošanā noteikto pievienotās vērtības nodokļa  (PVN) summu. 
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3. Uzdot Juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot nomas līgumu ar SIA „Veselības centrs 
„Ilūkste””. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei. 
 

11.& (409) 
Par saistošo noteikumu Nr.10/2010  

„Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 23/2009 „Par Il ūkstes novada pašvald ības soci ālās pal īdzības pabalstiem  

un soci ālajiem pabalstiem”” apstiprin āšanu 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu un 431.pantu,  

atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET - nav , ATTURAS - nav, novada dome nol ēma:  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2010 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2009 „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem””. 

2. Uzdot lietvedības nodaļas vadītājai Irēnai Bogdanovai: 

2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt saistošos noteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai; 

2.2. saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 
saņemšanas vai, ja atzinums nav saņemts, tad viena mēneša laikā pēc saistošo 
noteikumu nosūtīšanas, izlikt redzamā vietā Ilūkstes novada pašvaldības ēkā un pārvalžu 
ēkās, kā arī saistošo noteikumu pilnu tekstu publicēt pašvaldības informatīvajā biļetenā 
''Ilūkstes Novada Vēstis''. 

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 
pašvaldības informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis'' . 
 

Saistošos noteikumus skatīt: 

www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi 
 

 

12.& (410) 
Par pašvald ības vald ījum ā esošo zemes gabalu iznom āšanu Il ūkstes pils ētā 

 

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

1. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 300 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0196, un zemes gabalu sakņu dārzam 1500 m2 platībā no 
zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407-003-0151, ar 2011.gada 1.janvāri. 

2. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  300 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0196, ar 2011.gada 1.janvāri. 

3. Iznomāt ***  uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  100 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011.gada 1.janvāri. 

4. Iznomāt ***  uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  125 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-002-0128, ar 2011.gada 1.janvāri. 

5. Iznomāt ***  uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  280 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0178, ar 2011.gada 1.janvāri. 
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6. Iznomāt ***  uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  250 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-002-0128, ar 2011.gada 1.janvāri. 

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

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

  

 

13.& (411) 
Par adreses preciz ēšanu *** ēkām Bebrenes pagast ā 

 

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

1. Precizēt *** ēkām adresi no „Pabērzi”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439,  uz 
„Pabērži”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439, zemes vienības kadastra apzīmējums 
4444 003 0020.  

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

  

 

14.& (412) 
Par nosaukuma mai ņu un adreses pieš ķiršanu  *** ēkām Bebrenes pagast ā 

 

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

1. Nomainīt *** nekustamajam īpašumam nosaukumu no Līcīši”, Bebrenes pag. uz „Strautiņi”, 
Bebrenes pag., īpašuma kadastra Nr. 4444 002 0198. 

2. Piešķirt *** ēkām adresi „Strautiņi”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 4444 002 0198. 

3. Precizēt  adresi (kods 103551710) liellopu kūtij no „Strautiņi”, Bebrene, Bebrenes pag., 
Ilūkstes nov. uz adresi „Strautiņi 1”, Bebrenes pag., ēkas kadastra apzīmējums 4444 006 
0065 001. 

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

  

 

 

15.& (413) 
       Par adreses un nosaukuma pieš ķiršanu *** nekustamajam īpašumam Bebrenes 

pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 
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1. Apstiprināt *** nekustamajam īpašumam nosaukumu „Līcīši”, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., 
īpašuma kadastra Nr. 4444 002 0201. 

2. Piešķirt *** ēkām adresi „Līcīši”, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes nov., LV-5439, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 4444 002 0201 (kods 103552681). 

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

 
 

16.& (414) 
Par zemes robežu un plat ību preciz ēšanu *** mantojamai zemei Bebrenes pagast ā 

 

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

1. Precizēt *** mantojamās zemes kopplatību no 18.55 ha līdz  18.2 ha Bebrenes pagastā un 
robežas saskaņā ar shēmu, īpašuma kadastra Nr. 4444 002 0201.    

2. Precizēt pašvaldības zemes vienības platību no 2.6 ha līdz  5.8 ha un robežas  Bebrenes 
pagastā, saskaņā ar shēmu, kadastra apzīmējums 4444 001 0055.   

3. Izslēgt no kadastra reģistra datu bāzes pašvaldības zemes vienību, kadastra apzīmējums 
4444  001 0064.                                                             

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

 

17.& (415) 
Par zemes vien ību atdal īšanu no nekustam ā īpašuma „Jaunzemji” Bebrenes pagast ā, 

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

 

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

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunzemji” Bebrenes pagastā, kadastra Nr. 4444 004 0030, 
divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4444 004 0031 - 1,3703 ha platībā un 4444 
006 0121 - 2,1899 ha platībā un izveidot jaunu īpašumu. 

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu  „Skalbiņi 1”, Bebrenes 
pag., Ilūkstes nov. un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0201- zeme,  uz  kuras 
galvenā  saimnieciskā darbība ir  mežsaimniecība.  

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

 

18.& (416) 
Par zemes ier īcības projekta izstr ādi nekustamajam īpašumam 

 „Laimneši”, Pilskalnes pagast ā 

 

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

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Laimneši”, Pilskalnes 
pagastā, saskaņā ar pievienoto grafisko pielikumu, kadastra apzīmējums 4480 001 0009, 
nosakot nepieciešamos nosacījumus projekta izstrādei: 
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1.1. jāizstrādā zemesgabalu sadales projekts: 

- atdalāmajam zemes gabalam platībā 12,0 ha, piekļūšanu nodrošinot no Valsts autoceļa, 

- atdalāmajam zemes gabalam platībā 25,0 ha, piekļūšanu nodrošinot no Valsts autoceļa, 

     1.2. projektā jāuzrāda visas atdalāmo zemes gabalu esošās aizsargjoslas un apgrūtinājumi;  

1.3. zemes ierīcības projekts jāizstrādā, saskaņā ar Ilūkstes novada spēkā esošo teritorijas 
plānojumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.867 “Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” un pamatojoties uz Nekustamā īpašuma Valsts kadastra reģistrā 29.04.1996. 
reģistrēto zemes robežu plānu; 

1.4. izstrādātā projekta grafiskā daļa pirms apstiprināšanas novada domē, jāreģistrē SIA 
„Mērniecības datu centrs” pašvaldības datu bāzē. 

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

19.& (417) 
Par adreses preciz ēšanu *** ēkām Pilskalnes pagast ā 

 

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

Piešķirt *** ēkām adresi „Liellazdas 3”, Pilskalnes pag., Ilūkstes nov., LV-5447, zemes 
gabala kadastra apzīmējums 4480 005 0321. 

 
 

20.& (418) 
Par zemes nomas pirmties ību izbeigšanu  

***  Pilskalnes  pagast ā 

 

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

Izbeigt *** zemes nomas pirmtiesības uz zemi 2,8 ha koppplatībā, nekustamajā īpašumā 
„Upenes” Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 008 0395,  zemes vienību ieskaitīt 
rezerves zemes fondā.  
 
 

21.& (419) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā ***Pilskalnes pagast ā 

 

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

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 9,8 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 449 
005 0366, Pilskalnes pagastā uz 5 gadiem no 01.01.2011., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

22.& (420) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 
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Atklāti balsojot ar 14 balsīm, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 
005 0346 un zemes gabalu 1,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 005 
0350, Pilskalnes pagastā uz 5 gadiem no 01.01.2011., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

23.& (421) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Eglaines pagast ā 

 

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

Piešķirt ***nomā zemes gabalu 1.9 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4456 
007 0278 un 1.7 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4456 007 0118, 
Eglaines pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 
 

24.& (422) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Eglaines pagast ā 

 

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

Piešķirt *** nomā zemes gabalus 0.22 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4456 004 0173 un 0.71 ha (0.01 ha un 0.70 ha) platībā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4456 004 0172 Eglaines pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

25.& (423) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā ***Eglaines pagast ā 

 

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

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,7 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4456 
007 0121 Eglaines pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

 

26.& (424) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Eglaines pagast ā 

 

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

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 1.5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4456 
004 0132, Eglaines pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
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zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

27.& (425) 

Par pašvald ības zemes vien ību apvienošanu Dvietes pagast ā 

 

  Iepazīstoties ar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību izvietojumu Dvietē un izvērtējot 
domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka pašvaldībai 
piekrītošās 5 blakus esošās zemes vienības Dvietes parkā ir lietderīgi apvienot, jo veicot šo 
zemes vienību reģistrēšanu Zemesgrāmatā kā vienotu īpašumu, samazinātos izmaksas par 
dokumentu izgatavošanu; 1997.gadā fiziskai personai uzmērītā zemes vienība, kadastra 
apzīmējums 4454 008 0131, kadastra kartē iezīmēta neprecīzi - nobīdīta ziemeļu virzienā, uz 
tās jāatrodas pašvaldības dzīvojamai mājai „Akācijas”, Dvietes pag. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 27. punktu un Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1 punktu, 1. un 2. pielikumu, 22.08.2002. noteikumu Nr.294 
„Noteikumi par vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) nosaukumu un pasākumu veidošanu un lietošanu” 2. daļas 3. punktu, 
atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Apvienot pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4454 008 0377 - 
0.3 ha, 4454 008 0383 - 4.2 ha, 4454 008 0384 - 2.6 ha, 4454 008 0401 – 0.2 ha un 4454 
008 0502 -0.2 ha  vienā īpašumā. 

2. Piešķirt apvienotajam nekustamajam īpašumam nosaukumu „Dvietes parks”, Dvietes pag. 
un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 0503 – sportam un atpūtai aprīkotās 
dabas teritorijas. 

3. Precizēt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības platību no 0.10 ha līdz  0.22 ha, kadastra 
apzīmējums 4454 008 0337.  

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

 
 

28.& (426) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā 

 

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

Piešķirt ***nomā zemes gabalu 5,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 
008 0355, Dvietes pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

  

 

29.& (427) 
Par deklar ētās dz īvesvietas zi ņu anul ēšanu *** 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 
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Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, Kastaņu ielā 44-8, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.  

 

30.& (428) 
Par deklar ētās dz īvesvietas zi ņu anul ēšanu *** 

 

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

Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, Avotu ielā 10-1, Ilūkstē,  Ilūkstes novadā.  

 

31.& (429) 
Par deklar ētās dz īvesvietas zi ņu anul ēšanu *** 

 

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

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4 personām Senlejas ielā 4-8, Pilskalnē, Pilskalnes 
pagastā, Ilūkstes novadā.  

 

32.& (430) 
Par deklar ētās dz īvesvietas zi ņu anul ēšanu *** 

 
 

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

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, Brīvības ielā 17 dzīv. 4, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.  

 
 

33.& (431) 
Par pašvald ības izgl ītības iest ādes “Bebrenes Profesion ālā vidusskola” izveidošanu un 

nolikuma apstiprin āšanu 

 
Pamatojoties uz  Latvijas Republikas 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 Ministru kabineta 19.10.2010. rīkojumu Nr.607 ”Par Bebrenes 
Profesionālās vidusskolas reorganizāciju”, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:   

1. Ar 01.01.2011. uz pārņemtās Izglītības un zinātnes ministrijas  Bebrenes Profesionālās 
vidusskolas bāzes izveidot Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādi „Bebrenes 
Profesionālā vidusskola”, juridiskā adrese: “Tehnikums” Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes 
novads, LV-5439, kas ir no IZM pārņemtās izglītības iestādes darbības funkciju, tiesību, 
saistību, mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja.  

2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādes “Bebrenes Profesionālā 
vidusskola” nolikumu (reģ.Nr.17/2010). 

3. Uzdot Bebrenes Profesionālās vidusskolas direktorei: 

3.1. reģistrēt izglītības iestādi izglītības iestāžu reģistrā saskaņā ar 23.11.2004. Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr.965 „Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība” prasībām; 
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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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei. 

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

 
 

34.& (432) 
 Par Bebrenes Profesion ālās vidusskolas direktora amata vien ības izveidošanu, darba 

laika un amata algas noteikšanu  

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru Kabineta 

noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kā arī saskaņā ar Ilūkstes novada 
domes 29.07.2010. lēmumu Nr.250 „Par uzturēšanas izdevumu nodrošināšanu no pašvaldības 
budžeta 2011.gadā, pārņemot Bebrenes Profesionālo vidusskolu“ (protokols Nr.11., 28.&) un LR 
Izglītības un zinātnes ministrijas 06.12.2010. izziņu „Par L.Kaminsku“, atklāti balsojot ar 14 
balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

Ar 2011.gada 1.janvāri izveidot amata vienību Bebrenes Profesionālās vidusskolas 
direktors, nosakot normālu darba laiku (40 stundas nedēļā)  un darba samaksu saskaņā ar MK 
noteikumiem. 
 

35.& (433) 
 Par Lorijas Kaminskas iecelšanu par Bebrenes Profe sion ālās vidusskolas direktori 

 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 9. punktu un LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas 06.12.2010. izziņu Nr.1- 26/184 ‘’Par L.Kaminsku’’, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

Iecelt LORIJU KAMINSKU par Ilūkstes novada pašvaldības Bebrenes Profesionālās 
vidusskolas direktori ar 2011.gada 1. janvāri. 

 
 
 

36.& (434) 
Par  piedal īšanos Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas p ārrobežu sadarb ības programmas 
projekt ā „Fostering Capacity for Tourism Development in Latg ale-Utena-Vitebsk Cross 

Border Region”  

 

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 nol ēma: 

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 
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projekta apakšpartnera lomu, projekta idejas „Ilūkstes novada Bebrenes pagasta 
Amatniecības un vēstures centra izveide” īstenošanai. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Latgales reģiona attīstības aģentūru par projekta ieviešanu, 
nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu 9000 EUR apmērā jeb 15% no projekta kopējām 
izmaksām EUR 60 000,00, ņemot aizdevumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē. 

3. Noslēgt ar Latgales reģiona attīstības aģentūru zemes/telpu („Dzirnavas”, Bebrenes pagasts, 
Ilūkstes novads, kadastra apzīmējums 4444 002 0066) nomas līgumu projekta investīciju 
realizēšanai ar būvniecības tiesībām uz 8 gadiem no 2011.gada 1.februāra. 

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

 

Sēde slēgta plkst.15.00 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                                              S.Rāzna 
 
 
Sēdes protokoliste                                                                                         I.Bogdanova 

 

Protokols parakstīts 2011.gada 6.janvārī 


