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 29.aprīlī
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

Nr.7

DARBA KĀRTĪBA
1. Par SIA ”Veselības centrs ”Ilūkste”” 2009.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
2. Par SIA ”Veselības un sociālās aprūpes centrs ”Subate”” 2009.gada finanšu pārskata
apstiprināšanu.
3. Par SIA ”Ornaments” 2009.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
4. Par SIA ”Šēderes pakalpojumi” 2009.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
5. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
6. Par atļauju SIA ”Ornaments” bankas aizdevuma saņemšanai.

7. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Eglaines pamatskolai, pirmsskolas izglītības iestādei
“Zvaniņš”, Bebrenes vidusskolai, Bebrenes pagasta pārvaldei, Pilskalnes pagasta pārvaldei
un Subates pārvaldes komunālajam dienestam.
8. Par Ilūkstes Pareizticīgo draudzes atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma
2010.gadā.
9. Par reliģijai paredzēto 2010.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.
10. Par grozījumiem 12.08.2009.lēmumā Nr.361”Par Ilūkstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu”.
11. Par funkciju pārņemšanu no Daugavpils novada domes.
12. Par piekrišanu veiktajām izmaiņām 2006.gada 13.decembra līgumā Nr. A1/4/F06/741.
13. Par telpu Ilūkstē, Brīvības ielā 13 nomas maksas samazināšanu VID Daugavpils reģionālajai
iestādei.
14. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība
”Kaimiņi” atbalstītajiem projektiem.
15. Par priekšfinansējuma piešķiršanu 2010.gadā dalībai atbalstītajā projektā ''Mūžizglītības
programmas Commenius akcijai “Skolu partnerība''".
16. Par video novērošanas ierīkošanu Ilūkstē, Vienības laukumā un Brīvības ielā 7.
17. Par dāvinājuma pieņemšanu no biedrības ''Latvijas Futbola federācija''.
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18. Par kopīgu Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes izveidošanu.
19. Par ēkas Tirgus laukumā 14, Subatē nojaukšanu.
20. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas juridiskās adreses maiņu.
21. Par noteikumu Nr.2/2010 ''Kārtība, kādā pašvaldībā tiek sagatavoti, reģistrēti un parakstīti
pašvaldības izziņu un apliecinājuma dokumenti'' apstiprināšanu.
22. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Pilskalnes ielā 17a -1 Ilūkstē.
23. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Pilskalnes ielā 17a -1, Ilūkstē.
24. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu *** Bebrenes pagastā.
25. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Dvietes pagastā.
26. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Šēderes pagastā.
27. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Bebrenes pagastā.
28. Par saistošo noteikumu Nr.5/2010 ''Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Ilūkstes novadā'' apstiprināšanu.

29. Par saistošo noteikumu Nr.6/2010 ''Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
pakalpojumu maksu Ilūkstes novadā'' apstiprināšanu.
30. Par adrešu piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkām Ilūkstes pilsētā.
31. Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Bebrenes pagastā.
32. Par pašvaldības zemes vienību platību precizēšanu Bebrenes pagastā.
33. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.
34. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.
35. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.
36. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.
37. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.
38. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.
39. Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā.

40. Par adrešu piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkām Pilskalnes pagastā.
41. Par zemes apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** ''Vāverītēs'' Pilskalnes pagastā.
42. Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Šēderes pagastā.
43. Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā.
44. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai Šēderes
pagastā.

45. Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Dvietes pagastā.
46. Par zemes piešķiršanu nomā *** Dvietes pagastā.

47. Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Eglaines pagastā.
48. Par nosaukuma piešķiršanu valsts zemes vienībām Prodes pagastā.

49. Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Subates pilsētā.
50. Par atļauju zemnieku saimniecībai ''ASSI'' izbraukuma tirdzniecībai Bebrenes pagastā.
51. Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
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Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 15 domes deputāti:
Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Agris Elerts, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns,
Vitolds Kveders, Staņislavs Mežnieks, Lenvija Rāzna, Stefans Rāzna, Imants Rubļevskis,
Gunta Okmane, Ingūna Svarāne, Ērika Šaršune, Inese Vuškāne un Maija Žigajeva
Bez tam domes sēdē piedalās:
pašvaldības izpilddirektore Līga Dudare
finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
juridiskās nodaļas vadītāja Biruta Višņevska
attīstības plānošanas nodaļas vadītājas p.i. Indra Madarniece
SIA ''Veselības centrs Ilūkste'' valdes locekle Anita Ločmele

Novada dome vienojoties nolēma papildināt izsludināto darba kārtību ar četriem jautājumiem un
kā pēdējos darba kārtībā izskatīt šādus jautājumus:
52. Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2010 ''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada
25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības
2010.gada budžetu'''' apstiprināšanu.
53. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Ilūkste, Ilūkstes
novads.
54. Par grozījumiem 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.490 ''Par Ilūkstes novada kultūras centra
amata vienību un darba samaksas noteikšanu''.
55. Par adreses un nosaukuma maiņu *** nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā

1.& (105)
Par SIA ''Veselības centrs ''Ilūkste'''' 2009.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs ''Ilūkste”'' 2009.gada finanšu
pārskatu:
1.1. bilances aktīvi Ls 90 772 (deviņdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit divi lati).
1.2. finanšu rezultāti – peļņa Ls 36 148 (trīsdesmit seši tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi
lati).
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2.& (106)
Par SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate”” 2009.gada
finanšu pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs
„Subate”” 2009. gada finanšu pārskatu:
1.1. bilances aktīvi Ls 121 599 (viens simts divdesmit viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit
deviņi lati).
1.2. finanšu rezultāti – peļņa Ls 17 387 (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi
lati).

3.& (107)
Par SIA “ORNAMENTS” 2009.gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” 2009.gada finanšu pārskatu:
1.1. bilances aktīvi Ls 2 406 234 (divi miljoni četri simti seši tūkstoši divi simti trīsdesmit četri
lati);
1.2. finanšu rezultāti – peļņa Ls 22 657 (divdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi
lati).
4.& (108)
Par SIA “Šēderes pakalpojumi” 2009. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 48.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šēderes pakalpojumi” 2009. gada finanšu
pārskatu:
1.1. bilances aktīvi Ls 284 028 (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši divdesmit astoņi lati)
1.2. finanšu rezultāti – zaudējumi Ls 6 825 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci lati)
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5.& (109)
Par Ilūkstes novada pašvaldības 2009. gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta 1., 2.daļām, 2009.gada 20.oktobra Ministru
Kabineta noteikumiem Nr.1193 “Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”, atklāti balsojot ar 15
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada finanšu pārskatu:
1.1. bilances aktīvi Ls 15 974 775 (piecpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit pieci lati);
1.2. pamatbudžeta ieņēmumi Ls 5 883 590 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls
1 089 139, ieņēmumi Ls 4 584 204, aizdevums Ls 20 699, aizņēmums Ls 189 548);
1.3. pamatbudžeta izdevumi Ls 5 883 590 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls
620 865, izdevumi Ls 5 161 432; aizņēmumu atmaksa Ls 101 293);
1.4. speciālā budžeta ieņēmumi Ls 319 543 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls
94 045, ieņēmumi Ls 225 498);
1.5. speciālā budžeta izdevumi Ls 319 543 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls
132 358, izdevumi Ls 187 185);
1.6. ziedojumu ieņēmumi Ls 4 049 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 1 360;
ieņēmumi Ls 2 689);
1.7. ziedojumu izdevumi Ls 4 049 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 55;
izdevumi Ls 3 994).

6.& (110)
Par atļauju SIA „ORNAMENTS” bankas aizdevuma saņemšanai
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 140.panta 2.daļu un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu , atklāti balsojot
ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ornaments” saņemt bankas aizdevumu kravas
automašīnas - pašizgāzēja ar manipulatoru un greifera kausu (ar celtspēju 6-7t) iegādei.
2. Uzdot SIA “Ornaments” valdes loceklei Lilijai Kovaļčukai veikt nepieciešamās darbības,
kas saistītas ar šī lēmuma izpildi.

7.& (111)
Par papildus līdzekļu piešķiršanu Eglaines pamatskolai, pirmsskolas izglītības iestādei
“Zvaniņš”, Bebrenes vidusskolai, Bebrenes pagasta pārvaldei, Pilskalnes pagasta pārvaldei un
Subates pārvaldes komunālajam dienestam
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un nemot vērā
finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav,
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novada dome nolēma:
1. Piešķirt līdzekļus no 2010.gada budžeta neparedzētiem izdevumiem:
1.1. Eglaines pamatskolai papildus finansējumu Ls 200 (divi simti lati 00 santīmi) apmērā
autobusa RENAULT MASTER riepu nomaiņai.
1.2. PII “Zvaniņš” papildus finansējumu Ls 130 (viens simts trīsdesmit lati 00 santīmi)
Lattelecom virszemes televīzijas ierīkošanai.
1.3. Bebrenes vidusskolai papildus finansējumu Ls 4 500 (četri tūkstoši pieci simti lati 00
santīmi) 150 krēslu iegādei aktu zālē.
1.4. Subates pilsētas komunālajam dienestam papildus finansējumu Ls 535 (pieci simti
trīsdesmit pieci lati 00 santīmi) apmērā automašīnas remontam.
1.5. Pilskalnes pagasta pārvaldei papildus finansējumu Ls 327 (trīs simti divdesmit
septiņi lati 00 santīmi), sakarā ar pavasara plūdiem Pilskalnes pagastā.
1.6. Bebrenes pagasta pārvaldei papildus finansējumu Ls 400 (četri simti lati 00 santīmi)
apmērā automašīnas Mersedes Vito remontam.
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu “.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

8.& (112)
Par Dievmātes piedzimšanas Ilūkstes Pareizticīgo draudzes atbrīvošanu no nekustamā
īpašuma nodokļa maksājuma 2010.gadā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā
finanšu komitejas atzinumu , atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav,
novada dome nolēma:
1. Atbrīvot Dievmātes piedzimšanas Ilūkstes Pareizticīgo draudzi par piederošiem īpašumiem
Ilūkstes pilsētā Raiņa ielā 2A ar kadastra apzīmējumu 4407 002 0058, „Bērzlapas” ar
kadastra apzīmējumu 4407 002 0116 un Pilskalnes pagastā „Stiebri ”ar kadastra apzīmējumu
4480 005 0151 no atlikušā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 2010.gadā Ls 139,82
(viens simts trīsdesmit deviņi lati 82 santīmi).
2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot grāmatvedei - nodokļu administratorei .

9.& (113)
Par reliģijai paredzēto 2010.gada budžeta līdzekļu sadalījumu
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt reliģijai paredzēto 2010.gada budžeta līdzekļu sadali Ilūkstes novada pašvaldības
Reliģiskajām organizācijām Ls 10 000 šādi:
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Nr. p. k.

Reliģiskās organizācijas
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ilūkstes Romas katoļu draudze
Ilūkstes evaņģēliski luteriskā draudze
Ilūkstes pareizticīgo draudze
Ilūkstes vecticībnieku draudze
Bebrenes Romas katoļu draudze
Grendzes Romas katoļu draudze
Dvietes Romas katoļu draudze
Subates Romu katoļu draudze
Subates evaņģēliski luteriskā draudze
Subates vecticībnieku draudze
Eglaines Romu katoļu draudze
Lašu evaņģēliski luteriskā draudze
Eglaines vecticībnieku draudze
Ilūkstes pilsētas kapsētas akas remontam
Šēderes ciema kapličas remontam
Kopā

700
880
900
1400
400
1300
500
600
860
300
300
860
300
300
400
10 000

2. Noslēgt sadarbības līgumus ar Ilūkstes novada reliģisko konfesiju pārstāvjiem par piešķirto
finansējumu.
3. Ieskaitīt finansējumu Ilūkstes novada reliģisko konfesiju norēķinu kontos.
4. Nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.
5. Līdz 2010.gada 10.decembrim Ilūkstes novada reliģiskajām konfesijām iesniegt Ilūkstes
novada pašvaldības finanšu nodaļā izdevumu atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot
attaisnojošo dokumentu kopijas.
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei I. Purvinskai.

10.& (114)
Par grozījumiem 12.08.2009. lēmumā Nr.361 „Par Ilūkstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības
iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu”
, Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā
finanšu komitejas atzinumu , atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav,
novada dome nolēma:
1. Atzīt par nepieciešamu ar 2010.gada 1.maiju izveidot Ilūkstes novada pašvaldībā jaunu amata
vienību ''pašvaldības pakalpojumu centra speciāliste''.
2. Izdarīt grozījumus 12.08.2009. lēmumā Nr.361 „Par Ilūkstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu” papildinot 2.punktu
ar 82. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
Nr.

Mēneša algas likme
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p.k.
82.

Amata vienība
Pašvaldības pakalpojumu
centra speciāliste

Darba laiks
Normālais darba laiks
(40 stundas nedēļā)

% no priekšsēdētāja
algas
40% no izpilddirektora
algas

11.& (115)
Par funkciju pārņemšanu no Daugavpils novada domes

Pamatojoties un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu, 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, Valsts Pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā
Daugavpils novada domes 2010.gada 25. februāra lēmumu Nr.187 „Par funkciju deleģēšanu
Ilūkstes novada pašvaldībai” , ar kuru Daugavpils novada pašvaldība nodod Ilūkstes novada
pašvaldībai funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošinot profesionālās ievirzes izglītību
Ilūkstes novada sporta skolas licencētās programmās Daugavpils novada izglītojamajiem,
atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Pārņemt no Daugavpils novada domes pašvaldības funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību,
nodrošināt profesionālās ievirzes izglītību Ilūkstes novada sporta skolas licencētās
programmās Daugavpils novada izglītojamajiem.
2. Lēmuma 1. punktā noteikto funkciju izpildi nodrošināt Daugavpils novada domes piešķirto
līdzekļu Ls 31 000 ietvaros.
3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei nodrošināt lēmuma 1.punktā
paredzēto pakalpojumu sniegšanas pārņemšanu un noslēgt ar Daugavpils novada
pašvaldību Deleģēšanas līgumu.

12.& (116)
Par piekrišanu veiktajām izmaiņām
2006.gada 13.decembra Līgumā Nr.A1/4/F06/741

Pamatojoties un Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.
punktu, kā arī ņemot vērā 2010.gada 23.marta Vienošanās protokolu pie 2006.gada
13.decembra līguma Nr.A1/4/F06/741 starp Finanšu ministriju un SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” par Eiropas Investīciju bankas
aizdevumu projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā”, atklāti
balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Dot Ilūkstes novada pašvaldības piekrišanu 2010.gada 23.martā veiktajām izmaiņām
2006.gada 13.decembra līgumā Nr.A1/4/F06/741 starp Finanšu ministriju un SIA „Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” par Eiropas Investīciju
bankas aizdevumu projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Dienvidlatgales reģionā”.
2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības juridiskās nodaļas vadītājai B.Višņevskai sagatavot
rakstisku piekrišanu un nosūtīt Latvijas Republikas Valsts kasei.

13.& (117)
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Par telpu Ilūkstē, Brīvības ielā 13, nomas maksas samazināšanu Valsts ieņēmumu dienesta
Daugavpils reģionālajai iestādei
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 27.punktu
un ņemot vērā finašu komitejas atzinumu , atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Samazināt maksu par telpu nomu Ilūkstē, Brīvības ielā 13, VID Daugavpils reģionālajai
iestādei.
2. Nomas maksā ietvert izdevumus, kas saistīti ar nomāto telpu uzturēšanu un
apsaimniekošanu.
3. Noteikt maksu par telpu nomu ar 2010.gada 1.maiju:
3.1. darba telpām – Ls 1,40 par vienu kvadrātmetru, t.sk. PVN;
3.2. koplietošanas telpām – Ls 0,15 par vienu kvadrātmetru, t.sk. PVN.
4. Uzdot juridiskajai nodaļai noslēgt vienošanos līgumam par nedzīvojamo telpu nomu
Ilūkstē, Brīvības ielā 13, VID Daugavpils reģionālajai iestādei.
5. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi par nedzīvojamo telpu nomu pēc piestādītā rēķina, tiek ieskaitīti
Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā.
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot vecākai grāmatvedei.

14.& (118)
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība "Kaimiņi""
atbalstītajiem projektiem

Izskatot biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi“" atbalstīto projektu
sarakstu un sadalījumu starp Ilūkstes un Daugavpils novadu pašvaldībām uz iedzīvotāju skaitu,
dome konstatēja:
1) 2009.gada 27.augustā tika pieņemts lēmums Nr.15 „Par pārstāvniecību biedrības
„Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi“’ padomē.
2) projektu īstenošanai Ilūkstes novada pašvaldībai nepieciešams līdzfinansējums LVL 2 904,81
jeb 0,3195606 santīmi uz vienu iedzīvotāju.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada
dome nolēma:
1. Piešķirt nepieciešamo līdzfinansējumu LVL 2 904,81 (divi tūkstoši deviņi simti četri lati
81santīms) biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi“' atbalstītajiem
projektiem.
2. Nepieciešamo līdzfinansējumu piešķirt no Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetā
neparedzētiem līdzekļiem un ieskaitīt biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība
“Kaimiņi“" reģistrācijas Nr.40008074239, norēķinu kontā: A/S „SEB”, bankas kods:
UNLALAV22, konts: LV31UNLA0050003088773.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot galvenai grāmatvedei.

15.& (119)
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Par priekšfinansējuma piešķiršanu 2010.gadā dalībai atbalstītajā projektā „Mūžizglītības
programmas Commenius akcijai „Skolu partnerība””

Izskatot Eglaines pamatskolas direktores iesniegumu par priekšfinansējuma piešķiršanu
2010.gadā dalībai atbalstītajā projektā „Mūžizglītības programmas Commenius akcijai „Skolu
partnerība”” aktivitāšu noslēgumam, dome konstatēja, ka:
1) Projekts „Mūžizglītības programmas Commenius akcijai „Skolu partnerība”” atbalstīts
2008.gadā, aktivitātes notiek laika periodā no 01.08.2008. līdz 31.07.2010.
2) Projektu „Commenius” aktivitāšu noslēgumam nepieciešams priekšfinansējums Ls 1968
apmērā.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu komitejas ierosinājumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR,
PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt projekta „Mūžizglītības programmas Commenius akcijai „Skolu partnerība””
aktivitāšu noslēgumam Ls 1968 apmērā no 2010.gada budžetā neparedzētiem 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 šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

16.& (120)
Par video novērošanas ierīkošanu Ilūkstē, Vienības laukumā un Brīvības ielā 7
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un finanšu
komitejas atzinumu jautājumā par drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanu Ilūkstes pilsētā
Vienības laukumā un Brīvības ielā 7, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURASnav, novada dome nolēma:
1. Drošības un sabiedriskās kārtības uzturēšanai Ilūkstes pilsētā uzstādīt video novērošanas
sistēmas Vienības laukumā un Brīvības ielā 7.
2. Augstāk minētā mērķa īstenošanai piešķirt papildus finansējumu Ls 3 053,00 (trīs tūkstoši
piecdesmit trīs lati 00 santīmi) no 2010.gada budžetā neparedzētiem izdevumiem.
3. Pamatojoties uz augstāk minēto, veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei.

17.& (121)
Par dāvinājuma pieņemšanu no biedrības ''Latvijas Futbola federācija''

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un finanšu
komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada
dome nolēma:
1. Pieņemt bez atlīdzības no biedrības „Latvijas Futbola federācija” dāvinājumu – mākslīgo
futbola laukuma seguma 13x20 metri (marka: Terra Grass 223 16/8, ražotājs: POLYTAN
GmbH) pieņemšanu un uzstādīšanu.
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2. Noslēgt ar biedrību „Latvijas Futbola federācija” dāvinājuma līgumu ar uzlikumu par mākslīgā
futbola laukuma seguma 13x20 metri (marka: Terra Grass 223 16/8, ražotājs: POLYTAN
GmbH) piegādi un uzstādīšanu ar šādiem uzlikuma nosacījumiem:
2.1. par pašvaldības līdzekļiem izveidot futbola laukuma nesošo pamatni mākslīgā seguma
uzlikšanai līdz 2010.gada 12.maijam;
2.2. par pašvaldības līdzekļiem uzstādīt aprīkojumu, kas nepieciešams laukuma lietošanai;
2.3. pašvaldība apņemas nodrošināt, ka mākslīgo futbola laukuma segumu ražotāja pārstāvis
saskaņo pašvaldības sagatavoto tehnisko specifikāciju nesošās pamatnes izveidošanai,
kā arī pēc to pabeigšanas piedalās darbu pieņemšanā ar savu parakstu apstiprinot, ka
pamatnes ir sagatavotas atbilstošā veidā un ir piemērotas mākslīgā futbola laukuma
seguma 13x20 metri uzstādīšanai;
2.4. nodrošināt, lai futbola laukums būtu lietošanas kārtībā un publiski pieejams sporta
aktivitātēm, pirmkārt, nodrošinot pirmsskolas un skolas vecuma bērnu iesaistīšanu
laukumu izmantošanā ar sportu un aktīvo dzīves veidu saistītajām aktivitātēm.
3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Stefanu Rāznu noslēgt ar biedrību „Latvijas Futbola
federācija” dāvinājuma līgumu ar uzlikumu par mākslīgā futbola laukuma seguma 13x20
metri (marka: Terra Grass 223 16/8, ražotājs: POLYTAN GmbH) piegādi un uzstādīšanu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei.

18.& (122)
Par kopīgu Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes izveidošanu
Ar 2010.gada 28.janvāra grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā,
kuri ir spēkā no 2010.gada 15.februāra, Ilūkstes novada teritoriālās vienības “Subates pilsēta ar
lauku teritoriju “ vietā ir izveidotas divas atsevišķas novada teritoriālās vienības – Subates
pilsēta un Prodes pagasts.
Prodes pagasta iedzīvotājiem pašvaldības un citus pakalpojumus ir izdevīgi saņemt kā
līdz šim Subates pilsētā. Izvērtējot esošo situāciju Ilūkstes novada dome ir izvēlējusies
pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai izveidot vienu kopīgu Subates pilsētas un Prodes
pagasta pārvaldi. Tas ļautu arī ietaupīt pašvaldības budžeta līdzekļus.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija ir piekritusi šādam novada domes
izvēlētam pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošināšanas modelim.
Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 69.1pantu, atklāti
balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Izveidot Ilūkstes novada pašvaldībā kopīgu pašvaldības struktūrvienību „Subates pilsētas un
Prodes pagasta pārvaldi”, adrese: 1.Maija iela -1 ,Subate, Ilūkstes novads, LV 5471.
2. Apstiprināt Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes reglamentu saskaņā ar pielikumu.
Reglamentu skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti

19.& (123)
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Par ēkas Tirgus laukumā 14, Subatē nojaukšanu
Ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties
uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 17.punktu, „Būvniecības likuma”
31.pantu un Civillikuma 1084.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS
– nav, novada dome nolēma:
1. Nojaukt pašvaldības ēku Tirgus laukumā 14, Subatē, saskaņot ēkas nojaukšanas
dokumentāciju Valts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un Būvvaldē.

2. Ar 2010.gada 30.aprīli izslēgt no pašvaldības bilances

dzīvojamo māju Subatē, Tirgus
laukumā 14 ar sākotnējo bilances vērtību Ls 3 564,00 (trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit
četri lati 00 santīmi) un atlikušajā vērtībā Ls 3 480,84 ( trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit
lati 84 santīmi).

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Subates pilsētas pārvaldes vadītājai Sofijai Glūmānei.

20.& (124)
Par Ilūkstes novada bāriņtiesas juridiskās adreses maiņu
Sakarā ar Ilūkstes novada bāriņtiesas, reģistrācijas Nr.90001847838, juridiskā adrese:
Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, pārcelšanos uz citām telpām Brīvības ielā 13,
Ilūkstē, Ilūkstes novadā un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “ Par pašvaldībām”
14.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav,
novada dome nolēma:
1. Noteikt Ilūkstes novada bāriņtiesas juridisko adresi- Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV-5447.
2. Grozīt Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikuma (apstiprināts ar Ilūkstes novada domes
27.08.2009. lēmumu Nr.405, prot. Nr.15., 10.&) 1.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Bāriņtiesas juridiskā adrese: Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447”.

21.& (125)
Par noteikumu „Kārtība, kādā pašvaldībā tiek sagatavoti,
reģistrēti un parakstīti pašvaldības izziņu un apliecinājuma dokumenti” apstiprināšanu
Lai paaugstinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu
pašvaldības darba nepārtrauktību, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā pašvaldībā tiek
sagatavoti, reģistrēti un parakstīti pašvaldības izziņu un apliecinājuma dokumenti” (reģ. Nr.
2/2010), saskaņā ar pielikumu.
Noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Noteikumi

13

29.04.2010

Ds

sēde Nr.7

22.& (126)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Pilskalnes ielā 17a - 1, Ilūkstē
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR , PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu *** Pilskalnes ielā 17a-1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

23.& (127)
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Pilskalnes ielā 17a - 1, Ilūkstē
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu *** Pilskalnes ielā 17a-1, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

24.& (128)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Bebrenes pagasts, Ilūkstes
novads
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra
apzīmējumiem 4444 002 0060, 4444 002 0070, 4444 007 0009, kas atrodas ***, Bebrenes
pagasts, Ilūkstes novadā.

25.& (129)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu *** Dvietes pagasts, Ilūkstes
novads
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra
Nr.4454 007 0008, kas atrodas ***, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā.

26.& (130)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes
novads
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra
apzīmējumu 4490 009 0008, kas atrodas ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes novadā.
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27.& (131)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Bebrenes pagasts,
Ilūkstes novads
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
4444 007 0008, kas atrodas ***, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novadā.

28.& (132)
Par saistošo noteikumu Nr.5/2010
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ilūkstes novadā"
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 27.punktu,”Ģeotelpiskās
informācijas likuma” 6.pantu un 13.panta 6.,7. un 8.daļu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR,
PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2010 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Ilūkstes novadā".
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.
3. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma
saņemšanas vai, ja atzinums nav saņemts, tad viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu
nosūtīšanas, izlikt redzamā vietā Ilūkstes novada pašvaldības domes ēkā un pašvaldības
pārvalžu ēkās, un saistošo noteikumu pilnu tekstu publicēt pašvaldības informatīvajā biļetenā
''Ilūkstes Novada Vēstis'' .
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas domes
informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis''.
Saistošos noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi

29.& (133)
Par saistošo noteikumu Nr. 6/2010
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu maksu Ilūkstes novadā"
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 27.punktu, ”Ģeotelpiskās
informācijas likuma” 26.panta 3.daļu, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2010 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites pakalpojumu maksu Ilūkstes novadā “.
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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.
3. Saistošos noteikumus pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma
saņemšanas vai, ja atzinums nav saņemts, tad viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu
nosūtīšanas, izlikt redzamā vietā Ilūkstes novada pašvaldības domes ēkā un pašvaldības
pārvalžu ēkās, un saistošo noteikumu pilnu tekstu publicēt pašvaldības informatīvajā biļetenā
''Ilūkstes Novada Vēstis'' .
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas domes
informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis''.
Saistošos noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi

30.& (134)
Par adrešu piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkām Ilūkstes pilsētā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1000), adresi Strēlnieku iela 45C, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 003 0160.
2. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1009), adresi Jēkabpils iela 5B, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 001 0181.
3. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1010), adresi Ozolu iela 2, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 004 0055.
4. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1055), adresi Kastaņu iela 38C, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 001 0136.
5. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1071), adresi Upes iela 8A, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 002 0145.
6. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1300), adresi Raiņa iela 44C, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 002 0152.
7. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1302), adresi Raiņa iela 35B, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 001 0184.
8. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1360), adresi Upes iela 5A, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 002 0091.
9. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1365), adresi Pilskalnes iela 3A, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4407 003 0178.
10. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

31.& (135)
Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1014) adresi: „Tehnikuma transformators”, Bebrenes
pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439, zemes gabala kadastra apzīmējums 4444 002 0370.
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32.& (136)
Par pašvaldības zemes vienību platību precizēšanu Bebrenes pagastā
Izskatot Valsts Zemes Dienesta Latgales reģionālās nodaļas 31.03.2010. vēstuli Nr.2-04-L/
564 „Par Ilūkstes novada domes lēmumu un Bebrenes pagasta pārvaldes Lauku apvidus zemes
nomas līgumu reģistrāciju NĪVK IS”, izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu
saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka Lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līgumā Nr.109/15 pašvaldības zemes vienību platības, kadastra apzīmējumi 4444 003 0082, 4444 002 0235
un 4444 002 0236, neatbilst platībām kadastra kartē; starpība pārsniedz pieļaujamās nesaistes
robežas.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET - nav,
ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt pašvaldības zemes vienību platības Bebrenes pagastā:
- no 3,7 ha līdz 4,3 ha, kadastra apzīmējums 4444 003 0082,
- no 1,0 ha līdz 1,3 ha, kadastra apzīmējums 4444 002 0235,
- no 0,4 ha līdz 1,1 ha, kadastra apzīmējums 4444 002 0236.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

33.& (137)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,12 ha platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4444 002 0360 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

34.& (138)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,04 ha platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4444 002 0360 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

35.& (139)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā
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Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,09 ha platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4444 002 0360 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

36.& (140)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,11 ha platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4444 002 0360 un 0,52 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4444 002 0419 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

37.& (141)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,03 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4444 002 0360 uz
5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

38.& (142)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,30 ha platībā no zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4444 004 0082 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

39.& (143)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,30 ha platībā, kadastra apzīmējums 4444 002 0195,

18

29.04.2010

Ds

sēde Nr.7

Bebrenes pagasts, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

40.& (144)
Par adrešu piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkām Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1021), „Kurši 1”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4480 007 0131.
2. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1309), „Transformators-Skaidrītes”, Pilskalnes pagasts,
Ilūkstes novads, LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4480 003 0099.
3. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1323), „Zemgale 2”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads,
LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4480 005 0436.
4. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1381), Centrālā iela 11A, c.Doļnaja, Pilskalnes pagasts,
Ilūkstes novads, LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4480 005 0422.
5. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

41.& (145)
Par zemes apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu *** ''Vāverītēs'' Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** apsaimniekošanas tiesības uz mirušā ***, nekustamo īpašumu ”Vāverītes” Pilskalnes
pagastā, kadastra apzīmējumi 4480 008 0295 - 12.81 ha, 4480 008 0012 – 0.4 ha, 4480 008
0013 - 1.1 ha, līdz mantinieku apstiprināšanai mantojuma tiesībās.

42.& (146)
Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1384) adresi: „Ošu transformators”, Šēderes pagasts,
Ilūkstes novads, LV-5474, zemes gabala kadastra apzīmējums 4490 003 0140.
2. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1068) adresi: Skolas ielā 3B, c.Šēdere, Šēderes
pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474, zemes gabala kadastra apzīmējums 4490 002 0173.
3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
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43.& (147)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 1,0 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4490 002 0159, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

44.& (148)
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai Šēderes
pagastā

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja,
ka pašvaldības zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4490 002 0232, iepriekš noteiktais mērķis
neatbilst reālajai zemes izmantošanai.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu
Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.punktu, 1. un 2. pielikumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm
PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Nomainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi pašvaldības zemes vienībai Šēderes
pagastā 2,1 ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 002 0232, no mērķa 0801 –
Komercdarbības objektu apbūve uz mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciska
darbība ir lauksaimniecība.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu izdarīt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.

45.& (149)
Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Dvietes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1359), adresi „Katlu mājas transformators”, Dvietes
pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441, zemes gabala kadastra apzīmējums 4454 008 0385.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

46.& (150)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Dvietes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4454 007 0131, uz 5
gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

47.& (151)
Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Eglaines pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt A/S „Latvenergo” ēkai (STA-1335) adresi: „Lašu transformators”, Eglaines pagasts,
Ilūkstes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 4456 005 0093.
2. Lūgt LR VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts
kadastrā informācijas sistēmā.

48.& (152)
Par nosaukuma piešķiršanu valsts zemes vienībām Prodes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Baltmuižas purvs”, Prodes pagasts, kadastra Nr. 4435 004
0158, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4435 001 0046, 4435 003 0004, 4435
004 0185, 4435 004 0187, 4435 004 0200, 4435 004 0217, 4435 005 0058, 4435 006
0016, 4435 006 0017, izveidojot jaunu īpašumu, nosakot tam nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi
0201 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciska darbība ir
mežsaimniecība.
2. Piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Valsts mežs”, Prodes pagasts, Ilūkstes
novads.
3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.

49.& (153)
Par adreses piešķiršanu akciju sabiedrības ''Latvenergo'' ēkai Subates pilsētā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt AS „Latvenergo” ēkai (STA-1082) adresi: 1. Maija iela 1A, Subate, Ilūkstes novads,
LV-5471, zemes gabala kadastra apzīmējums 4415 002 0112.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
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50.& (154)
Par atļauju zemnieku saimniecībai ''ASSI'' izbraukuma tirdzniecību Bebrenes pagastā

Noklausoties attīstības plānošanas nodaļas vadītājas v.i. I.Madarnieces ziņojumu
jautājumā par atļauju Saukas pagasta zemnieku saimniecībai ''ASSI'' izbraukuma tirdzniecību
Bebrenes pagastā, kā arī iepazīstoties ar sagatavoto lēmuma projektu, dome konstatēja, ka
lēmuma projektā nav norādītas izbraukuma tirdzniecības vietas un laiks, kā arī tirdzniecības
atļaujas termiņš.Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Neizskatīt jautājumu par atļauju zemnieku saimniecībai ''ASSI'' izbraukuma tirdzniecībai
Bebrenes pagastā.
2. Uzdot attīstības plānošanas nodaļas vadītājas v.i. I.Madarniecei precizēt lēmuma projektu,
izvērtējot debatēs izteiktos viedokļus un priekšlikumus, un precizēto lēmuma projektu iesniegt
atkārtotai izskatīšanai attīstības un uzņēmējdarbības komitejas sēdē.

51.& (155)
Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu *** Ilūkstes pilsētā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:

1. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 200 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2010.gada 1.maiju.

2. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam 1200 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-003-0159 , ar 2010.gada 1.maiju.

3. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam 800 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-004-0131 un zemes gabalu sakņu dārzam 5000 kv.m. platībā no
zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407-004-0156 , ar 2010.gada 1.maiju.

4. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 50 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-001-0133, ar 2010.gada 1.maiju.

5. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam

200 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-004-0148, ar 2010.gada 1.maiju.

6. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam 2200 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-001-0203, ar 2010.gada 1.maiju.

7. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 200 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-003-0178, ar 2010.gada 1.maiju.

8. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 50 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-003-0121, ar 2010.gada 1.maiju.

9. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 300 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-003-0178, ar 2010.gada 1.maiju.

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

11. Noteikt nomas maksu saskaņā ar Ilūkstes novada domes 29.12.2009. saistošiem
noteikumiem Nr.28/2009 ''Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā” .
52.& (156)
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Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2010
''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1b/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 15 balsīm PAR, PRET - nav,
ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3-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

53.& (157)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Ilūkste, Ilūkstes novads
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.
4407 505 0006, kas atrodas ***, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

54.& (158)
Par grozījumiem 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.490 „Par Ilūkstes novada kultūras centra
amata vienību un darba samaksas noteikšanu”
Pamatojoties Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Darba likuma
62.panta 4.daļu, 140.pantu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu,, atklāti balsojot ar 15
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Veikt grozījumus 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr. 490 “Par Ilūkstes novada kultūras centra
amata vienību un darba samaksas noteikšanu” papildinot punktu 1.2. ar 1.2.8. apakšpunktu
un izteikt to šādā redakcijā:
Nr.
p.k.

Likmju
skaits

Amata nosaukums

1.2.

Bebrenes pagasta kultūras nams

1.2.8.

Senioru deju ansambļa vadītājs

0.15

23

Vidējā
algas likme
mēnesī

Darba
algas
fonds

MK noteiktā
minimālā darba
alga

29.04.2010

Ds

27.00

sēde Nr.7

2. Uzdot Ilūkstes novada kultūras centra direktoram A.Ķīsim veikt nepieciešamās darbības
darba tiesisko attiecību jomā, kas saistītas ar šī lēmuma izpildi, pamatojoties uz Darba likumu
un LR normatīvajiem aktiem.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei.

55.& (159)
Par adreses un nosaukuma maiņu *** nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā
Atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Nomainīt *** tiesiskajā valdījumā esošajam zemes nekustamajam īpašumam nosaukumu
no „Akmenāji”, Bebrenes pagasts uz „Grāfiņi”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, kadastra
Nr. 4444 002 0069.
2. Nomainīt *** tiesiskajā valdījumā esošajam ēku nekustamajam īpašumam adresi no
„Akmenāji”, Bebrenes pagasts uz „Grāfiņi”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439,
zemes vienības kadastra apzīmējums 4444 002 0069.
3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.

Sēde slēgta plkst.16.00
Sēdes vadītājs

S.Rāzna

Sēdes protokoliste

I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 5.maijā

24

29.04.2010

Ds

sēde Nr.7

