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 27.maijā
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 13.00

Nr.8

DARBA KĀRTĪBA
1. Par papildus līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”,
2.vidusskolai un Subates pilsētas komunālajam dienestam.

Ilūkstes

2. Par atbalstu Ilūkstes novada pensionāriem dalībai Latgales novada IX pensionāru dziesmu
un deju svētkos „Ar koku saknēm caurausta šī zeme”.
3. Par saistošo noteikumu Nr.4-b/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 īres maksas noteikšanu sociālajām dzīvojamām mājām un sociālajiem dzīvokļiem
Ilūkstes novada pašvaldībā.
5. Par veļas mazgāšanas pakalpojumu maksas noteikšanu sociālo pakalpojumu punktā
Eglainē, Stendera ielā 6-21.
6. Par grozījumiem 12.08.2009.lēmumā Nr.361 “Ilūkstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu”.
7. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2009. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par nekustamo īpašumu Subates pilsētā,
Ganību ielā 10.
9. Par Ilūkstes 2.vidusskolas un Ilūkstes novada Neklātienes vidusskolas reorganizāciju.
10. Par represētās personas statusa piešķiršanu ***.
11. Par Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes un Šēderes pagastu pārvalžu reglamentu
apstiprināšanu.
12. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Šēderes pagastā,
Ilūkstes novadā.
13. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Dvietes pagastā,
Ilūkstes novadā.
14. Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Eglaines pagastā,
Ilūkstes novadā.
15. Par saistošo noteikumu Nr.7/2010 ''Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Ilūkstes novadā'' apstiprināšanu.
16. Par pašvaldības zemes vienību platību precizēšanu Bebrenes pagastā.
17. Par adreses piešķiršanu *** namīpašumam Pilskalnes pagastā.
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18. Par zemes piešķiršanu nomā *** Pilskalnes pagastā.
19. Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā.
20. Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā.
21. Par platības un robežu precizēšanu *** mantojamās zemes vienībai Dvietes pagastā.
22. Par rezerves zemes fonda zemes vienības platības precizēšanu Prodes pagastā.
23. Par adreses piešķiršanu Eglaines pamatskolas ēkām Eglaines pagastā.
24. Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 11 domes deputāti:
Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Maigurs Krievāns, Vitolds Kveders, Lenvija Rāzna,
Stefans Rāzna, Imants Rubļevskis, Gunta Okmane, Ingūna Svarāne, Inese Vuškāne un
Maija Žigajeva
Sēdē nepiedalās deputāti: Agris Elerts, Jānis Krievāns, Staņislavs Mežnieks, Ērika Šaršune
Bez tam domes sēdē piedalās:
pašvaldības izpilddirektore Līga Dudare
finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
juridiskās nodaļas vadītāja Biruta Višņevska
attīstības plānošanas nodaļas vadītājas p.i. Indra Madarniece
Novada dome vienojoties nolēma:
Papildināt domes sēdes izsludināto darba kārtību un kā pēdējos izskatīt šādus jautājumus:
25. Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma ''Bebrenes
tehnikums'' un Bebrenes Profesionālās vidusskolas funkciju pārņemšanu.
26. Par atļauju biedrībai ''AJAGS LATVIJA'' rīkot autorallija ''Latgale 2010'' sacensības Ilūkstes
novada teritorijā.

1.& (160)
Par papildus finansējumu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei ''Zvaniņš'', Ilūkstes
2.vidusskolai un Subates pilsētas komunālajam dienestam
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu komitejas
atzinumu atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt papildus finansējumu no 2010.gada budžeta neparedzētiem izdevumiem:
1.1. PII “Zvaniņš”:
1.1.1. Ls 453 (četri simti piecdesmit trīs lati 00 santīmi) linoleja un paklāja iegādei;
1.1.2. Ls 6038 (seši tūkstoši trīsdesmit astoņi lati 00 santīmi) apkures vajadzībām.
1.2. Ilūkstes 2.vidusskolai Ls 2300 (divi tūkstoši trīs simti lati 00 santīmi) apmērā apmaksai
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par apkuri.
1.3. Subates pilsētas komunālajam dienestam Ls 452 (četri simti piecdesmit divi lati 00
santīmi) ūdensapgādes atjaunošanai.
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu“.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

2.& (161)
Par atbalstu Ilūkstes novada pensionāriem dalībai Latgales novada IX pensionāru dziesmu un
deju svētkos „Ar koku saknēm caurausta šī zeme”
Dome izskatīja Ilūkstes novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Roberta Žilvinska
iesniegumu ar lūgumu piešķirt līdzekļus Ilūkstes novada pensionāru mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu līdzdalībai Latgales novada IX pensionāru dziesmu un deju svētkos „Ar
koku saknēm caurausta šī zeme”, kas notiks 2010.gada 12.jūnijā Balvos. Ilūkstes novadu
pārstāvēs pensionāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi no Ilūkstes pilsētas, Dvietes un
Bebrenes pagasta. Pavisam kopā 42 dalībnieki.
Ņemot vērā iepriekš minēto un finanšu komitejas atzinumu, pamatojoties uz Latvijas
Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Atbalstīt Ilūkstes novada pensionāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalību Latgales
novada IX pensionāru dziesmu un deju svētkos , kas notiks Balvos, nodrošinot ar transportu
dalībnieku nokļūšanu uz pasākumu un apmaksājot dalības maksu Ls 1,00 katram
dalībniekam.
2. Dalības maksu un transporta izdevumus segt no pašvaldības sociālā dienesta budžeta.
3. Kontroli par minētā uzdevuma veikšanu uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei L.Tvintiķei.

3.& (162)
Par saistošo noteikumu Nr.4-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” un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4-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.
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Saistošos noteikumus skatīt:www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi
4.& (163)
Par īres maksas noteikšanu sociālajām dzīvojamām mājām un sociālajiem dzīvokļiem Ilūkstes
novada pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, likuma „Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12.pantu- ''Sociālā dzīvokļa īres
maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem'', kurš nosaka, ka Sociālā dzīvokļa īres
maksu nosaka attiecīgā pašvaldība, tai jābūt zemākai par īres maksu, kas noteikta attiecīgās
kategorijas pašvaldības dzīvokļiem, un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar
11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Noteikt ar 2010.gada 1.jūniju Ilūkstes novada pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām īres maksu 50% apmērā no pašvaldībā noteiktās īres maksas
līdzvērtīgas (attiecīgās) kategorijas pašvaldības dzīvokļiem.

5.& (164)
Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu Sociālās palīdzības pakalpojumu
punktā Stendera ielā 6-21, Eglainē, Ilūkstes novadā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā
sociālās, izglītības un kultūras komitejas ,kā arī finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā,
atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Noteikt ar 2010.gada 1.jūniju veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu sociālās palīdzības
pakalpojumu punktā Stendera ielā 6-21, Eglainē, Ilūkstes novadā, Ls 1,00 (viens lats 00 santīmi)
par vienu mazgāšanas reizi.

6.& (165)
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, Darba likuma
62.panta 4.daļu, 97.pantu un saskaņā ar Ilūkstes novada domes 29.04.2010. lēmumu Nr.122
(protokols Nr.7., 18.&) “Par kopīgu Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes izveidošanu”
un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Ar 2010.gada 1.jūniju Ilūkstes novada pašvaldībā aizstāt esošo amata vienību “Subates
pilsētas pārvaldes vadītāja” ar amata vienību “Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes
vadītāja”.
2. Ar 2010. gada 1.jūniju Ilūkstes novada pašvaldībā aizstāt esošo amata vienību “sekretāre lietvede” ar amata vienību “pašvaldības administrācijas sekretāre”.
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3. Ar 2010. gada 1.jūniju noteikt amata vienībai SIA “Veselības centrs “Ilūkste”" valdes loceklis
normālu darba laiku (40 stundas nedēļā) un darba samaksu Ls 538,00.
4. Ar 2010. gada 1.jūliju noteikt amata vienībai SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs
“Subate”” valdes loceklis normālu darba laiku (40 stundas nedēļā) un darba samaksu Ls
538,00.
5. Izdarīt grozījumus 12.08.2009. lēmuma Nr.361 „Par Ilūkstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu” 2.punkta 18., 33., 76.
un 78. apakšpunktos un izteikt tos šādā redakcijā:

Amata vienība

Darba laiks

18.

Subates
pilsētas
un
Prodes
pagasta pārvaldes vadītāja

Normāls darba laiks
(40h nedēļā)

Mēneša algas
likme
% no priekšsēdētāja
algas
70% no izpilddirektora
algas

33.

Pašvaldības administrācijas
sekretāre

Normāls darba laiks

55% no izpilddirektora

(40h nedēļā)

algas

SIA “Veselības centrs “Ilūkste””
valdes loceklis

Normāls darba laiks

MK noteiktā zemākā
mēneša darba alga
ārstniecības personām

SIA “Veselības un sociālās aprūpes
centra “Subate””valdes loceklis

Normāls darba laiks

Nr.
p.k.

76.

78.

(40h nedēļā)

(40h nedēļā)

MK noteiktā zemākā
mēneša darba alga
ārstniecības personām

7.& (166)
Par Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu,
72.pantu, Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem
pārskatiem” 16.punktu, kā arī ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas un finanšu
komitejas atzinumus, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada
dome nolēma:
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu.
2. Uzdot lietu pārvaldes nodaļas vadītājai I.Bogdanovai līdz 2010.gada 1.jūlijam publicēt
publisko pārskatu pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv un iesniegt Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijā publicēšanai mājas lapā www.raplm.gov.lv .
Pašvaldības publisko pārskatu skatīt:
pārskati

www.ilukste.lv/Publiskie dokumenti/Gada publiskie
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8.& (167)
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu par nekustamo īpašumu Subates pilsētā,
Ganību ielā 10

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta
2.daļu un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta 3.daļu, un ņemot vērā finanšu komitejas
atzinumu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piedzīt bezstrīda kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 43,59 (četrdesmit trīs lati
un 59 santīmi), t.sk. pamatparāds Ls 36,04 un nokavējuma nauda Ls 7,55, uz 2010.gada
27.maiju, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem vai kustamo mantu par nekustamo
īpašumu Ganību ielā 10, Subates pilsētā.

9.& (168)
Par Ilūkstes 2.vidusskolas un Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas reorganizēšanas procesa
uzsākšanu
Lai sekmētu efektīvāku pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, optimālāku un racionālāku
izglītības iestāžu telpu un materiāli tehniskās bāzes izmantošanu, kā arī veicinātu konstruktīvāku
un vienotāku darbu Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas un Ilūkstes 2.vidusskolas izglītības
iestādēs, kas nodrošinās kvalitatīvu izglītības pakalpojumu pieaugušajiem un skolas vecuma
bērniem, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 1.punktu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu un ņemot vērā Sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Uzsākt Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas (juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste,
Ilūkstes novads, LV 5447, Reģ.nr. 90001863673) un Ilūkstes 2.vidusskolas (juridiskā adrese:
Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447, Reģ.nr. 90002067478) reorganizēšanas
procesu.
2. Uzdot Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas direktorei A.Kudiņai un Ilūkstes
2.vidusskolas direktora p.i. L.Bogdanovičai brīdināt darba likumdošanas kārtībā Ilūkstes
novada neklātienes vidusskolas un Ilūkstes 2.vidusskolas darbiniekus par izglītības iestāžu
reorganizāciju un izmaiņām štatu sarakstos.
3. Uzdot Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas direktorei A.Kudiņai, sadarbībā ar Ilūkstes
2.vidusskolas direktora p.i. L.Bogdanoviču, izstrādāt izglītības iestādes nolikuma projektu un
iesniegt to apstiprināšanai 22.jūnija domes sēdē.
4. Uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai I.Linardei saskaņot lēmumu par
izglītības iestāžu reorganizāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai I.Linardei.

6

27.05.2010

Ds

sēde Nr.8

10.& (170)
Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt Jonam Vitautam Kilbausks, personas kods *** deklarētā dzīves vieta Baznīcas iela
4, dz.1, Subate, Ilūkstes novads, politiski represētās personas statusu.

11.& (171)
Par Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes un Šēderes pagastu pārvalžu reglamentu
apstiprināšanu

Saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 31.jūlija nolikuma 7.punkta otro daļu,
atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Apstiprināt Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes un Šēderes pagastu pārvalžu reglamentus.
Reglamentus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Nolikumi/reglamenti

12.& (172)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Šēderes pagasts, Ilūkstes
novads
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR , PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, kadastra Nr.
4490 006 0002, kas atrodas ***, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā.

13.& (173)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Dvietes pagasts, Ilūkstes
novads
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, kadastra Nr.
4454 008 0120, kas atrodas ***, Dvietes pagastā, Ilūkstes novadā.
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14.& (174)
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, Eglaines pagasts,
Ilūkstes novads
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ***, kadastra Nr.
4456 003 0113, kas atrodas ***, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā.

15.& (175)
Par saistošo noteikumu Nr.7/2010 ‘’Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Ilūkstes novadā ‘’ apstiprināšanu
Izskatot jautājumu par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes
novadā, dome konstatēja:
1) 2010.gada 28.janvārī Ilūkstes novada dome atbilstoši LR likuma ‘’Ģenētiski modificēto
organismu aprites likums’’ 22.panta ceturtās daļas noteikumiem pieņēma lēmumu Nr.33
(prot.nr.2., 32.&) par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli dotajā
jautājumā tika ievietots sludinājums pašvaldības informatīvajā biļetenā “Ilūkstes novada
Vēstis” un pašvaldības mājas lapā. Sabiedrības viedokļu, priekšlikumu un iebildumu
iesniegšanas termiņš bija noteikts ne mazāk kā 30 dienas no publikācijas dienas līdz
2010.gada 31. martam.
2) Minētajā termiņā sabiedriskajā apspriešanā piedalījās un savu viedokli ar piekrišanu
aizlieguma noteikšanai uz visu Ilūkstes novada administratīvo teritoriju rakstiski izteica 102
Ilūkstes novada pašvaldības iedzīvotāji.
3) Iebildumi nodomam noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes
novada administratīvajā teritorijā netika saņemti un LR likuma ‘’Ģenētiski modificēto
organismu aprites likums’’ 22.panta ceturtā daļa paredz, ka ‘’Iebildumu nesniegšana
pašvaldības noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai’’, līdz ar to
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai var attiecināt uz visu Ilūkstes novada
administratīvo teritoriju.
4) LR likuma ‘’Ģenētiski modificēto organismu aprites likums’’ 22.panta otrā daļa paredz, ka
aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai nosakāms ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem un uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.
5) Valsts augu aizsardzības dienests iekļauj minēto informāciju ģenētiski modificēto kultūraugu
audzētāju reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites
likuma 22.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar
11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Pasludināt Ilūkstes novada visu administratīvo teritoriju, kurā ietilpst Ilūkstes un Subates
pilsētas, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes un Šēderes pagasti, par teritoriju,
kurā ir aizliegts audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums noteikts uz 5 (pieciem)
gadiem.
2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7/2010 “Par aizliegumu
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ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novadā’’.
3. Saistošie noteikumi Nr.7/2010 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
Ilūkstes novadā’’ stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.
4. Uzdot pašvaldības lietu pārvaldes nodaļai:
4.1. rakstiski informēt Daugavpils novada pašvaldību, Aknīstes novada pašvaldību un
Jēkabpils novada pašvaldību par noteikto aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Ilūkstes novadā.
4.2. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt saistošos noteikumus
Nr.7/2010 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai pa pastu un elektroniski
atzinuma saņemšanai, pēc atzinuma saņemšanas nodrošināt saistošo noteikumu
publicēšanu informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”, izlikt tos uz informācijas
stenda pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
4.3. rakstiski informēt Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi un
Valsts augu aizsardzības dienestu par noteikto aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Ilūkstes novadā.
Saistošos noteikumus skatīt: www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ Saistošie noteikumi

16.& (176)
Par pašvaldības zemes vienību platību precizēšanu Bebrenes pagastā
Izskatot Valsts Zemes Dienesta Latgales reģionālās nodaļas 23.04.2010. vēstuli
Nr.2-04-L/661 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 Bebrenes pagasta pārvaldes 2009.gada 26.
februāra zemes nomas līgumos Nr.10-7/5, Nr. 10-7/4, Nr. 10-7/8 norādīto zemes vienību,
kadastra apzīmējumi 4444 007 0026, 4444 008 0125, 4444 006 0030, 4444 006 0031, platības
- 19,30ha, 45,70 ha, 3,90 ha, 4,00 ha neatbilst platībām kadastra kartē (attiecīgi) - 17,70 ha,
35,70 ha, 3,20 ha, 3,40 ha; t.i., platību starpības 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 11 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt pašvaldības zemes vienību platības Bebrenes pagastā:
- no 19,30 ha līdz 17,70 ha, kadastra apzīmējums 4444 007 0026,
- no 45,70 ha līdz 35,70 ha, kadastra apzīmējums 4444 008 0125,
- no 3,90 ha līdz 3,20 ha, kadastra apzīmējums 4444 006 0030,
- no 4,00 ha līdz 3,40 ha, kadastra apzīmējums 4444 006 0031.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.
3. Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai B.Štrausai noslēgt vienošanos ar zemes
nomniekiem par platību izmaiņām.
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17.& (177)
Par adreses piešķiršanu *** namīpašumam Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** namīpašumam adresi „Dālderi”, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447,
zemes gabala kadastra apzīmējums 4480 007 0066.

18.& (178)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Pilskalnes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 1,0 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480
001 0161, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

19.& (179)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 8,0 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4490
003 0096, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

20.& (180)
Par zemes piešķiršanu nomā *** Šēderes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,07 ha platībā no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4490 001 0046, uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
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21.& (181)
Par platības un robežu precizēšanu *** mantojamās
zemes vienībai Dvietes pagastā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt *** mantojamās zemes vienības platību Dvietes pagastā no 4,6 ha līdz 5,0 ha un
zemes gabala robežas, saskaņā ar robežu shēmu, kadastra apzīmējums 4454 007 0114.
2. Precizēt blakus esošās pašvaldības zemes vienības robežas un platību Dvietes pagastā,
saskaņā ar robežu shēmu, kadastra apzīmējums 4454 007 0129.
3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

22.& (182)
Par rezerves zemes fonda zemes vienības platības precizēšanu Prodes pagastā
Izskatot Valsts Zemes Dienesta Latgales reģionālās nodaļas 02.04.2010. vēstuli Nr.2-04-L/
642 „Par Ilūkstes novada domes lēmumu reģistrāciju NĪVK IS”, izvērtējot domes rīcībā esošo
informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, dome konstatēja, ka rezerves zemes fondā
ieskaitītajai zemes vienībai Prodes pagastā, kadastra apzīmējums 4435 004 0175, platība
neatbilst platībai 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 11 balsīm PAR, PRET – nav
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Precizēt rezerves zemes fonda zemes vienības platību Prodes pagastā no 2,5 ha līdz 3,7
ha, kadastra apzīmējums 4435 004 0175.
2. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

23.& (183)
Par adrešu piešķiršanu Eglaines pamatskolas ēkām Eglaines pagastā
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma
14.pantu, Ministru Kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”
10., 11., 31.3. punktiem un ņemot vērā attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 11
balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt Eglaines pamatskolas ēkām (kadastra apzīmējumi 4456 007 0128 001, 002, 003,
005) un zemes vienībai (kadastra apzīmējums 4456 007 0236), uz kuras tās atrodas, adresi:
Skolas iela 41, c.Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV - 5444.
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2. Piešķirt pašvaldības 6-dzīvokļu dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums 4456 007 0128 004)
un saimniecības ēkai (kadastra apzīmējums 4456 007 0128 006) adresi: Dārza iela 7,
c.Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444 un mājā esošajiem dzīvokļiem piešķirt
šādas adreses:
2.1. 4456 007 0128 004 001- Dārza iela 7-1, c.Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444;
2.2. 4456 007 0128 004 002 - Dārza iela 7-2, c.Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV5444;
2.3. 4456 007 0128 004 003 - Dārza iela 7-3, c.Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV5444;
2.4. 4456 007 0128 004 004 - Dārza iela 7-4, c.Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV5444;
2.5. 4456 007 0128 004 005 - Dārza iela 7-5, c.Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV5444;
2.6. 4456 007 0128 004 006 - Dārza iela 7-6, c.Eglaine, Eglaines pag., Ilūkstes nov., LV-5444.
3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā.

24.& (184)
Par pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu iznomāšanu Ilūkstes pilsētā
Atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR , PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 80 m2 platībā no zemes vienības, kadastra
apzīmējums 4407-001-0137, ar 2010.gada 1.jūniju.
2. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 100 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-001-0133 , ar 2010.gada 1.jūniju.
3. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 100 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-003-0178, ar 2010.gada 1.jūniju.
4. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 160 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2010.gada 1.jūniju.
5. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam 20000 m 2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-004-0134, ar 2010.gada 1.jūniju.
6. Iznomāt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam 10000 m2 platībā no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 4407-004-0160, ar 2010.gada 1.jūniju.
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. saistošiem
noteikumiem Nr.28/2009 ''Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā” .

25.& (185)
Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma ''Bebrenes
tehnikums'' un Bebrenes Profesionālās vidusskolas funkciju pārņemšanu
Ņemot vērā Ilūkstes novada domes 31.07.2009. lēmumu Nr. 358 (protokols Nr.12., 73.&)
„Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas pārņemšanu” un ar 06.05.2010. Ilūkstes novada
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pašvaldības rīkojumu Nr.4-1/23 „Par komisijas izveidi BPV izvērtēšanu” izveidotās komisijas
slēdzienu par situāciju izglītības iestādē, dome konstatē, ka, lai nodrošinātu likuma ''Par
pašvaldībām'' 15.panta 2., 4., un 6.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas un
Bebrenes Profesionālās vidusskolas darbības un mācību procesa organizēšanu, labiekārtotu
izglītības iestādes ārējo mācību vidi, iekārtojot tūrismam un sportam atbilstošas pastaigu vietas
un skrējēju celiņus, lai sakārtotu Ilūkstes novada Bebrenes pagasta infrastruktūru, ir
nepieciešams pārņemt Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo
īpašumu – ēkas, būves, zemes vienības ar to sastāvā esošajām meža zemēm un, ar izglītības
iestādes darbību saistītās funkcijas.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešo
daļu, Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 42.panta pirmo daļu un 43.pantu, Meža
likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2., 4. un 6.punktu
un 21.panta pirmās daļas 27. apakšpunktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai nodot Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā bez
atlīdzības tās valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu „Bebrenes tehnikums” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.4444 002 0370) Bebrenē, Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā, kas
ierakstīts Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas Bebrenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr.1000 0009 1740 uz Latvijas valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā:
23 (divdesmit trīs) būves ar kadastra apzīmējumiem: 4444 002 0373 001, 4444 002 0373
002;
4444 002 0370 003, 4444 002 0370 004, 4444 002 0370 005, 4444 002 0370 006,
4444 002 0370 007, 4444 002 0370 008, 4444 002 0370 009, 4444 002 0370 010, 4444 002
0370 011, 4444 002 0370 012, 4444 002 0370 013, 4444 002 0370 020, 4444 002 0370
021, 4444 002 0370 022, 4444 002 0370 023, 4444 002 0424 015, 4444 002 0424 016,
4444 002 0424 017, 4444 002 0424 018, 4444 002 0424 019, 4444 002 0090 001 ar kopējo
platību 15355.4 m2;
5 (piecas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 4444 002 0373, 4444 002 0425,
4444 002 0370, 4444 002 0371, 4444 002 0424 ar kopējo platību 722700.0 m2.
2. Lūgt Izglītības un zinātnes ministrijai nodot Ilūkstes novada pašvaldībai Bebrenes
Profesionālās vidusskolas darbības funkcijas, tiesības, saistības, kā arī mantu, lietvedību un
arhīvu, atbilstoši nodošanas – pieņemšanas aktiem.
26.& (186)

Par atļauju biedrībai ''AJAGS LATVIJA'' rīkot autorallija ''Latgale 2010'' sacensības Ilūkstes
novada teritorijā
Izskatot biedrības ''AJAGS LATVIJA" (reģistrācijas Nr.40008144061, juridiskā adrese
Vīksnu ielā 1, Jaunmārupe, Mārupes novads) 27.05.2010. iesniegumu un klāt pievienotos
dokumentus par atļauju rīkot autorallija sacensības Ilūkstes novada teritorijā, pamatojoties uz
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu un „Publisku izklaides
un svētku pasākumu drošības likuma“ 8.panta 1.daļu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET –
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
Atļaut biedrībai ''AJAGS LATVIJA'' 2010.gada 10.jūlijā no plkst. 15.30 līdz plkst.18.00 rīkot
autorallija ''Latgale 2010'' sacensības Ilūkstes novada teritorijā atbilstoši pievienotajam
sacensību maršrutam.

Sēde slēgta plkst.16.00
Sēdes vadītājs

S.Rāzna
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Sēdes protokoliste

I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 1.jūnijā
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