
DOMES SĒDES 
PROTOKOLS

Ilūkstes novada domē
2009.gada 26.martā                                                   Nr.5
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA

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

2.Par saistošo noteikumu Nr.6/2009 ''Grozījumi 29.01.2009. saistošajos noteikumos Nr.1/2009 
''Par Ilūkstes novada domes 2009.gada budžetu'''' apstiprināšanu.

3.Par  izsoles noteikumu ''Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošā vieglā pasažieru 
mikroautobusa ''MERCEDES BENZ Sprinter 208 D'' un Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā 
esošā  vieglā  pasažieru  mikroautobusa  ''MERCEDES  BENZ  100  D''  atsavināšanu'' 
apstiprināšanu. 

4.Par Pilskalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu noteikšanu.

5.Par Pilskalnes pagasta pārvaldes optimizāciju un izdevumu samazināšanu.

6.Par Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību.

7.Par  novada  iedzīvotāja  uzturēšanās  Subates  Romas  katoļu  draudzes  sociālās  aprūpes 
iestādē „Miera nams” izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

8.Par  novada  iedzīvotāja  uzturēšanās  Subates  Romas  katoļu  draudzes  sociālās  aprūpes 
iestādē „Miera nams” izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta.

9.Par 26.02.2009. saistošo noteikumu Nr.3/2009, Nr.4/2009 un Nr.5/2009 precizēšanu.

10.Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas apturēšanu nekustamajam īpašumam 
''Pļavnieki'' Šēderes pagastā. 

11.Par patvaļīgo būvniecību Pilskalnes ciemā.

12.Par iesnieguma izskatīšanu par dzīvokļu Nr.10 un Nr.11 savienošanu Bebrenes pagasta 
mājā “Zemdegas “.

13.Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Bebrenes pagastā.

14.Par zemes platības precizēšanu  Bebrenes pagastā.

15.Par mantojamās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

16.Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Bebrenes pagastā, nosaukuma un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām.

17.Par pašvaldības zemes vienību apvienošanu Bebrenes ciemā.
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18.Par pašvaldības zemes vienību apvienošanu Ilzes ciemā.

19.Par adreses piešķiršanu  ēkām Pilskalnes pagastā.

20.Par adreses piešķiršanu ēkām Pilskalnes pagastā.

21.Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu  Pilskalnes pagastā.

22.-  38.  Par  zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 
piešķiršanu  Pilskalnes pagastā.

39. - 40. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu  Pilskalnes pagastā.

 41. Par aprēķinātās samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto zemi Šēderes pagastā.

42. -  44. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 
piešķiršanu Šēderes pagastā.

45. Par zemes platības un robežu precizēšanu saimniecībā Šēderes pagastā.

46.-  47.  Par  zemes pastāvīgās  lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 
piešķiršanu  Šēderes pagastā.

48. Par zemes piešķiršanu nomā Šēderes pagastā.

49. Par adreses piešķiršanu ēkām Šēderes pagastā.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 10 domes deputāti:

Stefans Rāzna, Rita Butkeviča, Jānis Anspoks, Jeļena Krjaukle, Maigurs Krievāns, 
Staņislavs  Mežnieks,  Lenvija  Rāzna,  Andrejs  Saušs,   Māris  Šaršūns  un  Līvija 
Tamane

Sēdē nepiedalās deputāte Anita Ločmele
Bez tam domes sēdē piedalās:
                    
        finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
        finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
        nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna Kurme
        izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Ilona Linarde
        domes juriste Evita Ivdra – Jankovska
        sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča
        Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Keivomeģe
         

1.& (98) 
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 

nodrošināšanai atbalstītajiem projektiem

1.  Izskatot  jautājumu  par  ilgtermiņa  aizņēmuma  ņemšanu,  lai  nodrošinātu  pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstītajiem projektiem, dome konstatēja, ka:

1.1.  Atbalstīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekti (ERAF):

1.1.1. “Sociālās dzīvojamās mājas Brīvības ielā 17 Ilūkstē siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi”,  kopējās  izmaksas  Ls  104 050,51,  pašvaldības  līdzfinansējums  Ls 
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14 842,93;

1.1.2.  „Kvalitatīvai  dabaszinātņu  apguvei  atbilstošas  materiālās  bāzes  nodrošināšana 
Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā”, kopējās izmaksas Ls 228 933,00, 
pašvaldības līdzfinansējums Ls 13 652,00;

1.1.3.   „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un 
Utenas apgabalā”, kopējās izmaksas Ls 32 499,18, pašvaldības līdzfinansējums 
Ls 4 874,88, pašvaldības priekšfinansējums 2009. gadā Ls 27 624,30 ;

1.2. Atbalstīts  Eiropas  Ekonomikas  zonas  (EEZ) finanšu  instrumenta  un  Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Veselība” projekts „Veselības centra 
„Ilūkste”  tehnisko  un  profesionālo  spēju  uzlabošana  veselības  aprūpes  pakalpojumu 
kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai”, kopējās izmaksas EUR 657 618, 
pašvaldības priekšfinansējums 2009.gadā EUR 32 437;

1.3.  Iesniegts  pārskatīšanai  Eiropas  Savienības  Eiropas  Lauksaimniecības  fonda  lauku 
attīstībai (ELFLA), pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" kopējās 
izmaksas  Ls 181 332  pašvaldības līdzfinansējums 2009.gadā Ls 41 332, pašvaldības 
priekšfinansējums 2009.gadā Ls 112 000.

2.  Ņemot  vērā  minēto un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par  pašvaldībām“ 
21.pantu,  likuma  „Par  pašvaldību  budžetiem“  22.  pantu  un  Ministru  kabineta  2008.gada 
25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem“, 
atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

2.1.  Ņemt  ilgtermiņa aizņēmumu,  lai  nodrošinātu  pašvaldības  līdzfinansējumu  un 
priekšfinansējumu atbalstītajiem projektiem.

2.2.  Lūgt  Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt 
spēju ņemt 2009. gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem 
noteikumiem Ls 237 123  vai EUR 337 397 apmērā uz 10 gadiem ar  atlikto maksājumu 
uz 3 gadiem. 

3.  Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt ar Ilūkstes novada domes budžeta līdzekļiem.

4.  Kontroli par  lēmuma  izpildi  uzdot Ilūkstes  novada  domes  finanšu  nodaļas  vadītājas 
vietniecei L.Tvintiķei.

 

2.& (99) 
Par saistošo noteikumu Nr. 6/2009 

''Grozījumi Ilūkstes novada domes 29.01.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 ''Par 
Ilūkstes novada domes 2009.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 10 balsīm par, pret - nav, 
atturas - nav,  novada dome nolēma:

1.  Apstiprināt saistošos  noteikumus  Nr.  6/2009 „Grozījumi  Ilūkstes  novada  domes 
29.01.2009.  saistošajos  noteikumos  Nr.1/2009  „Par  Ilūkstes  novada  domes  2009.gada 
budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

2. Uzdot lietu pārvaldes nodaļas vadītājai  Irēnai Bogdanovai  triju dienu laikā pēc grozījumu 
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/saistošie   noteikumi Nr.6/2009.  

3.& (100) 
Par izsoles noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošā vieglā pasažieru 

mikroautobusa “MERCEDES BENZ Sprinter 208D” un Pilskalnes pārvaldes valdījumā 
esošā vieglā pasažieru mikroautobusa “MERCEDES BENZ 

100D”atsavināšanu”apstiprināšanu

Izskatot  izsoles komisijas sagatavoto izsoles noteikumu projektu  “Par  Ilūkstes novada 
pašvaldības īpašumā esošā vieglā pasažieru mikroautobusa “MERCEDES BENZ Sprinter 208D” 
un Pilskalnes pārvaldes valdījumā esošā vieglā pasažieru mikroautobusa “MERCEDES BENZ 
100D”atsavināšanu “un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties 
uz  Latvijas  Republikas  likuma  “Par  pašvaldībām”  21.panta  1.daļas  19.punktu,   ''Valsts  un 
pašvaldības mantas atsavināšanas likuma'' 3.pantu, 8.panta 5.daļu ,10.panta 1. daļu, 11.panta 
2.daļu,  13.pantu un 37.pantu,  atklāti  balsojot  ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nolēma:   
1.  Apstiprināt kustamās mantas nosacīto cenu un izsoles noteikumus  “Par Ilūkstes novada 

pašvaldības  īpašumā esošā vieglā  pasažieru  mikroautobusa “MERCEDES BENZ Sprinter 
208D”  un  Pilskalnes  pārvaldes  valdījumā  esošā  vieglā  pasažieru  mikroautobusa 
“MERCEDES BENZ 100D”atsavināšanu” saskaņā ar pielikumu.

3. Izsoles komisijai mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas  sarīkot izsoli  un  iesniegt 
domē lēmuma projektu par izsoles rezultātu  un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

4. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Ilūkstes novada domes bankas kontā. 
5.  Lēmumu var  pārsūdzēt  Administratīvās  rajona tiesas  Rēzeknes tiesu  namā Atbrīvošanas 

alejā 88, Rēzeknē, LV –4601, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

4.& (101) 
Par Pilskalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu noteikšanu

Noklausoties  Pilskalnes  pagasta  pārvaldes  vadītājas  Ērikas  Keivomeģes  ziņojumu  par 
Pilskalnes  pagasta  pārvaldes  maksas pakalpojumu pārskatīšanas nepieciešamību  un  ņemot 
vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu g), atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nolēma:  

1.Noteikt šādus  maksas  pakalpojumus  par  mācību  takas  ,,Pilskalnes  Siguldiņa’’ 
izmantošanu 1 personai:

1.1. ,,Sprīdīša’’ taka:

1.1.1. bērniem un pensionāriem – Ls  0,50  (Ls 0,41+PVN 21%  Ls 0,09);

1.1.2. pieaugušajiem – Ls 1,00 (Ls 0,83+PVN 21%  Ls 0,17).

1.2. ,,Dendroloģiskā’’ taka:
1.2.1.  bērniem un pensionāriem –  Ls 1,00 (Ls 0,83+PVN 21%  Ls 0,17); 

1.2.2. pieaugušajiem – Ls 1,50 (Ls 1,24+PVN 21%  Ls 0,26).

1.3. ,,Augšzemes ainavu’’ taka (garā):
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1.3.1. bērniem un pensionāriem – Ls 1,00 (Ls 0,83+PVN 21%  Ls 0,17); 

1.3.2. pieaugušajiem – Ls 1,50 (Ls 1,24+PVN 21%  Ls 0,26). 

      1.4.  ,,Sprīdīša’’ taka un dzērveņu purva tilta apskate:

1.4.1. bērniem un pensionāriem – Ls 1,00 (Ls 0,83+PVN 21%  Ls 0,17);

1.4.2. pieaugušajiem – Ls 1,50 (Ls 1,24+PVN 21%  Ls 0,26). 

2. Ekskursijas vadītāja pakalpojumi grupai:
2.1. mācību takās – Ls 3,00 (Ls 2,48+PVN 21%  Ls 0,52);

2.2. Augšzemes takai līdz lauku mājām ,,Driģenes’’ -  Ls 6,00 (Ls 4,96+PVN 21%  Ls 1,04);

2.3. ārpus pagasta robežām – Ls 15,00 (Ls 12,40+PVN 21%  Ls 2,60).

3. Lielā ugunskura sagatavošana takas maršrutā – Ls 15,00 (Ls 12,40+PVN 21%  Ls 2,60),
    mazā ugunskura sagatavošana – Ls 7,00 (Ls 5,79+PVN 21%  Ls 1,21).

4. Telts vieta  - Ls 1,00 (Ls 0,83+PVN 21%  Ls 0,17) no personas. 

5. Autostāvvieta – 1,50 (Ls 1,24+PVN 21%  Ls 0,26). 

6. Noteikt mācību takas ,,Pilskalnes Siguldiņa’’ bezmaksas apmeklēšanas tiesības sekojošām 
iedzīvotāju kategorijām:
6.1. bāreņiem, invalīdiem, pansionātu iemītniekiem;
6.2. Ilūkstes 1. un 2. vidusskolas audzēkņiem (piedaloties talkās uzkopšanas darbos);
6.3. bērniem līdz skolas vecumam.

7. Noteikt šādu samaksu par atpūtas bāzes ,,Dubezers’’ telpu izmantošanu:
7.1. ar saunu līdz 6 stundām:

7.1.1. cilvēku grupai līdz 30 personām – Ls 70,00 (Ls 57,85+PVN 21%  Ls 12,15);

7.1.2. cilvēku grupai  vairāk par 30 personām – Ls 80,00 (Ls 66,12+PVN 21%  Ls13,88).

7.2. bez saunas līdz 6 stundām:

7.2.1.  cilvēku grupai līdz 30 personām – Ls 55,00 (Ls 45,45+PVN 21%  Ls 9,55);

7.2.2. cilvēku grupai  vairāk par 30 personām – Ls 65,00 (Ls 53,72+PVN 21%  Ls11,28).

7.3. vairāk par 6 stundām – papildus  par katru stundu – Ls 6,00 (Ls 4,96+PVN 21%  Ls1,04).

7.4. gultas vietas izmantošana:

7.4.1. ar gultas veļu – Ls 5,50 (Ls 4,55+PVN 21%  Ls 0,95);

7.4.2. ar savu gultas veļu – Ls 3,00 (Ls 2,48+PVN 21%  Ls 0,52);

7.4.3.  ar savu matraci un gultas veļu – Ls 2,00 (Ls 1,65+PVN 21%  Ls 0,35).

7.5. ekskursantiem telpu izmantošana stundā – Ls 6,00 (Ls 4,96+PVN 21%  Ls 1,04);

7.6. saunas izmantošana Ls 25,00  (Ls 20,66+PVN 21%  Ls 4,34);

7.7. grupām vairāk par 100 personām par telpu un apkārtnes teritorijas izmantošanu:

7.7.1. ar saunu – Ls 200,00 (Ls 165,29+PVN 21%  Ls 34,71);

7.7.2. bez saunas – Ls150,00 (Ls 123,97+PVN 21%  Ls 26,03).

7.8. kāzu svinībām – Ls150,00 (Ls 123,97+PVN 21%  Ls 26,03).

    7.9. kāzu un citu tradīciju pasākumiem bez telpu izmantošanas – Ls 15,00 (Ls 12,40+PVN 
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21%  Ls 2,60).

8. Lauku mājas ,,Driģenes’’ izmantošana:
8.1. telpu īre uz 6 stundām 1 personai – Ls 2,00 (Ls 1,65+PVN 21%  Ls 0,35);

8.2. gultas vieta ar veļu Ls 4,50 (Ls 3,72+PVN 21%  Ls 0,78);

8.3. gultas vieta bez veļas Ls 2,00 (Ls 1,65+PVN 21%  Ls 0,35);

8.4. pirts izmantošana līdz 8 personām – Ls 15,00 (Ls 12,40+PVN 21%  Ls 2,60);

8.5. pirts izmantošana vairāk par 8 personām – Ls 20,00 (Ls 16,53+PVN 21%  Ls 3,47);

8.6. apkārtnes teritorijas, pagalma, ugunskura vietas izmantošana līdz 6 stundām:

8.6.1. bērniem –Ls 0,50 (Ls 0,41+PVN 21%  Ls 0,09);

8.6.2. pieaugušajiem – Ls 1,00 (Ls 0,83+PVN 21%  Ls 0,17). 

            8.6.3. kāzu un citu tradīciju pasākumiem -  Ls 80,00 (Ls 66,12+PVN 21%  Ls 13,88).

9. Noteikt šādu maksu Pilskalnes pagasta pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem:
9.1. kopijas izgatavošana – uz A3 formāta:

9.1.1. uz pagasta pārvaldes  papīra – Ls 0,15  (Ls 0,12+PVN 21%  Ls 0,03);

9.1.2. uz pasūtītāja papīra – Ls 0,08 (Ls 0,07+PVN 21%  Ls 0,01);

9.2. kopijas izgatavošana uz A4 formāta:

9.2.1. uz pagasta pārvaldes  papīra – Ls 0,10 (Ls 0,08+PVN 21%  Ls 0,02);

9.2.2. uz pasūtītāja papīra – Ls 0,05 (Ls 0,04+PVN 21%  Ls 0,01);

            9.2.3. uz krāsainā papīra – Ls 0,30 (Ls 0,25+PVN 21%  Ls 0,05).

9.3. faksa pakalpojumu izmantošana:

9.3.1.pa rajonu – Ls 0,20 (Ls 0,17+PVN 21%  Ls 0,03);

9.3.2. pa republiku – Ls 0,30 (Ls 0,25+PVN 21%  Ls 0,05).

10.  Par  telpu izmantošanu ēkā Pilskalnes pagasta  Doļnajas ciema Centrālā ielā  11 līdz 6 
stundām – Ls 25,00 (Ls 20,66+PVN 21%  Ls 4,34).

11.  Noteikt, ka iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti Ilūkstes novada domes bankas kontā un izmantoti 
Pilskalnes pagasta tūrisma vajadzībām.

12. Uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes kasierei nodrošināt ieņēmumu uzskaiti.

13. Lēmums stājas spēkā 2009.gada 1.aprīlī.

14.  Atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 2008.gada 31.janvāra  lēmumu Nr.15 
(protokols Nr. 2.,14.&) ,,Par Pilskalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu noteikšanu’’.

15.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājai Ē.Keivomeģei.

5.& (102) 
Par Pilskalnes pagasta pārvaldes optimizāciju un izdevumu samazināšanu
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Jautājumu  par  Pilskalnes  pagasta  pārvaldes  optimizāciju  un  izdevumu  samazināšanu 
izskatīšanai domes sēdē ierosināja domes  deputāts  Jānis  Anspoks (20.03.2009. iesniegums).

Izvērtējot  esošo situāciju  un ar  lietu saistītos  apstākļus,  kā arī  noklausoties Pilskalnes 
pagasta pārvaldes vadītājas Ērikas Keivomeģes un  deputātu viedokli dotajā jautājumā, dome 
konstatēja, ka :

1) jautājums par pagasta pārvaldes darba organizāciju un izdevumu samazināšanu jāattiecina 
ne tikai uz vienu Pilskalnes pagasta pārvaldi, bet  uz visām novada  pagastu pārvaldēm;

2) jāpārskata pagastu pārvalžu modeļu atbilstība esošajai situācijai un spēkā pastāvošajām 
normatīvo aktu prasībām;

3) jāpārskata esošie pagastu pārvalžu nolikumi un jāizstrādā jauni;

4) jāpārskata pagastu pārvalžu vadītāju un darbinieku amata pienākumi un darba samaksa 
atbilstoši darba apjomam. 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta 1.daļas 27.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nolēma:  

1. Izveidot darba grupu šādā sastāvā:

1.1. Darba grupas vadītājs – domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
1.2. Darba grupas locekļi:

Jānis Anspoks – domes deputāts
Līvija Tamane - domes deputāte
Maigurs Krievāns – domes deputāts
Rita Butkeviča – Šederes pagasta pārvaldes vadītāja
Andrejs Saušs – Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājs
Ērika Keivomeģe – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja

           Līga Dudare – domes izpilddirektore
           Evita Ivdra-Jankovska – domes juridiskās nodaļas vadītāja
           Irēna Bogdanova – domes lietu pārvaldes nodaļas vadītāja.

2. Uzdot darba grupai līdz  2009.gada maija domes sēdei:

2.1. pārskatīt  pagastu pārvalžu  modeļu un darba organizācijas atbilstību esošajai situācijai 
un spēkā pastāvošajām normatīvo aktu prasībām;

2.2. izstrādāt jaunā redakcijā pagastu pārvalžu  nolikumu projektus;

2.3. iesniegt priekšlikumus par izmaiņām pagastu pārvalžu darbinieku amata pienākumos un 
darba samaksā.

6.& (103) 
Par Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada publiskā pārskata sagatavošanas kārtību

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta 1.daļas 2.punktu un 
72.pantu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:  

1. Noteikt Ilūkstes novada 2008.gada publiskā pārskata projekta sagatavošanas laiku no 
2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 15.maijam.
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2. Publiskā pārskatā ietveramo informāciju sagatavo:

2.1.  Divos  iepriekšējos  gados  izpildītais  un  kārtējam gadam pieņemtais  budžets,  tai 
skaitā par saistību garantiju apjomiem – Finanšu nodaļa;

2.2.  Pašvaldības  nekustamā  īpašuma  novērtējums  divos  iepriekšējos  gados  – 
Nekustamā īpašumu nodaļa;

2.3. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas – Finanšu nodaļa;

2.4. Iepriekšējos divos gados veiktie, kā arī  kārtējā gadā plānotie pasākumi teritorijas 
attīstības plāna īstenošanā – Attīstības nodaļa, tai skaitā par :

2.4.1. publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.4.2. privātajām investīcijām pašvaldības  administratīvajā teritorijā;

2.4.3. iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības  teritorijas attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā.

2.5.  Zvērināta  revidenta  atzinumi  par  pašvaldības  saimniecisko  darbību,  kā  arī 
pašvaldības iepriekšējā gada saimniecisko pārskatu – Finanšu nodaļa;

2.6. Domes lēmums par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu – Finanšu nodaļa;

2.7.  Valsts  kontroles  revīzijas  atzinumi  un  domes  veiktie  pasākumi  atklāto  trūkumu 
novēršanai – Finanšu nodaļa;

2.8. Pašvaldības līdzdalība sadarbības projektos – Attīstības nodaļa;

2.9. Veiktie pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai – Izpilddirektore;

2.10.  Pasākumi,  lai  veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu 
iespējām lēmumu pieņemšanā – sabiedrisko attiecību speciāliste;

2.11. Cita informācija:

2.11.1. Izglītība, kultūra, sports, reliģija – Kultūras nodaļa;

2.11.2. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi – Sociālais dienests;

2.11.3. Demogrāfiskie rādītāji – Dzimtsarakstu nodaļa;

2.11.4. Domes lēmējinstitūciju darbs – Lietu pārvalde.

3. Noteikt atbildīgās personas:

3.1. L.Dudare, domes izpilddirektore - organizē publiskā pārskata sagatavošanu;

3.2. E.Ivdra – Jankovska, domes juriste - izvērtē publiskā pārskata atbilstību normatīvo 
aktu prasībām;

3.3.  S.Bogdanoviča,  sabiedrisko  attiecību  speciāliste  –  apkopo,  rediģē  publiskā 
pārskata  tekstu  un  sagatavo  projektu  iesniegšanai  domē,  kā  arī  atbild  par  pārskata 
publicēšanu Ilūkstes novada vēstīs un mājas lapā;

3.4. I.Bogdanova,  lietu pārvaldes  vadītāja  –  sniedz  informāciju  RAPLM  un  Latvijas 
Vēstnesim.

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes izpilddirektorei L. Dudarei.

7.& (104) - 8.& (105)  
Par novada iedzīvotāju  uzturēšanās Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes 
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iestādē „Miera nams” izdevumu segšanu no pašvaldības budžeta

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, 
15.panta 1.daļas 7.punktu, likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu, 27.05.2003. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 1., 2., 3., 4., 7., 8. 
punktiem,  atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1.  Atzīt,  ka  sociālā  dienesta  atzinumā  minētajām,  novadā  dzīvojošām  divām   personām  ir 

nepieciešami ilgstoši sociālās aprūpes pakalpojumi Subates Romas katoļu draudzes sociālās 
aprūpes iestādē „Miera nams”.

2. Uzturēšanās izdevumus Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera 
nams” segt no Ilūkstes novada sociālā dienesta budžeta, kods 10.9201.

3.  Noslēgt  trīspusēju  līgumu  starp  Ilūkstes  novada  domi,  Subates  Romas  katoļu  draudzes 
sociālās aprūpes iestādi „Miera nams” un aprūpējamām personām.

9.& (106) 
Par 26.02.2009. saistošo noteikumu Nr. 3/2009, 4/2009, 5/2009 precizēšanu

Izskatot  Reģionālās  attīstības  un  pašvaldības  lietu  ministrijas  16.03.2009.  atzinumu Nr.  2.2-
13/3467/1753   par  pieņemtajiem  saistošajiem  noteikumiem,  dome  konstatēja,  ka  jāprecizē 
26.02.2009. pieņemto  saistošo noteikumu Nr.3/3009, 4/2009 un 5/2009 spēkā stāšanās laiks.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu, atklāti balsojot ar 
10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:  

1.  Precizēt   26.02.2009.  saistošo  noteikumu  Nr.  3/2009  „Grozījumi  31.01.2008.  Ilūkstes 
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2/2008 „Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem'''' 3.punktu un to izteikt šādā redakcijā: 

„3. Saistošie  noteikumi stājas spēkā pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas  
atzinuma  saņemšanas  un  pēc  to  pilna  teksta  publicēšanas  domes  informatīvajā  biļetenā  
„Ilūkstes  novada  vēstis”  un  izlikšanas  redzamā  vietā  Ilūkstes  novada  domē  un  pagastu  
pārvaldēs”.

2.  Precizēt   26.02.2009.  saistošo  noteikumu  Nr.  4/2009  „Grozījumi  24.04.2008.  Ilūkstes 
novada  domes  saistošajos  noteikumos  Nr.  8/2008  „Par  pabalstu  Ilūkstes  novada  sociāli 
mazaizsargāto personu godināšanai jubilejās'''' 2.punktu un to izteikt šādā redakcijā: 

„2. Noteikumi stājas spēkā pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas atzinuma 
saņemšanas un pēc to pilna teksta publicēšanas domes informatīvajā biļetenā „Ilūkstes novada  
vēstis” un izlikšanas redzamā vietā Ilūkstes novada domē un pagastu pārvaldēs”.

3. Precizēt 26.02.2009.  saistošo  noteikumu  Nr.  5/2009  „Grozījumi  24.04.2008.  Ilūkstes 
novada  domes  saistošajos  noteikumos  Nr.  8/2008  „Par  svētku  pabalstu  Ilūkstes  novada 
politiski represētajām personām'''' 2.punktu un to izteikt šādā redakcijā: 

 „2. Noteikumi stājas spēkā pēc Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas  atzinuma 
saņemšanas un pēc to pilna teksta publicēšanas domes informatīvajā biļetenā „Ilūkstes novada  
vēstis” un izlikšanas redzamā vietā Ilūkstes novada domē un pagastu pārvaldēs”.

4. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un pilnu tekstu 
publicēt domes informatīvajā biļetenā „Ilūkstes novada vēstis” un izlikt redzamā vietā Ilūkstes 
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novada domē un pagastu pārvaldēs.

10.& (107) 
Par nekustamā īpašuma nodokļa nokavējuma naudas apturēšanu nekustamajam 

īpašumam „Pļavnieki” Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
 1.  Noteikt  nekustamā īpašuma „Pļavnieki”   nodokļa parāda  samaksas termiņu līdz 
2009.gada 1. jūnijam. 

  2. Apturēt nokavējuma naudas aprēķināšanu nekustamajam īpašumam “Pļavnieki” no 
šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.  

  3.  Gadījumā,  ja  pamatparāda  un  nokavējuma  nauda  netiks  samaksāta  lēmumā 
noteiktā  termiņā,  tad  nokavējuma nauda  tiks  aprēķināta  likumā noteiktā  kārtībā  no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas

11.& (108) 
Par patvaļīgo būvniecību Pilskalnes ciemā

Dome  izskatīja  Daugavpils  rajona  padomes  būvvaldes  12.02.2009.  vēstuli  par  patvaļīgu 
pārbrauktuves būvniecību Pilskalnes ciemā uz zemes gabala ar  kadastra numuru 4480 008 
0341 bez būvvaldes un citu institūciju saskaņojumiem, ko veicis zemes gabala nomnieks.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, atklāti  balsojot  ar 9 
balsīm par, pret – 1, atturas – nav, novada dome nolēma:  
1. Uzdot zemes gabala nomniekam:

1.1.  būvniecību  reglamentējošo  normatīvo  aktu  noteiktajā  kārtībā  izstrādāt,  saskaņot 
Daugavpils rajona  būvvaldē un akceptēt būvprojektu pārbrauktuves izbūvei.

1.2.  būvniecību  reglamentējošo  normatīvo  aktu  noteiktajā  kārtībā  saņemt  būvatļauju 
Daugavpils rajona  būvvaldē.

2. Atļaut turpināt būvniecību pēc augstāk minēto nosacījumu izpildes.

12.& (109) 
Par iesnieguma izskatīšanu par dzīvokļu Nr.10 un

 Nr.11 savienošanu Bebrenes pagasta mājā “Zemdegas“ 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:    
Atļaut  savienot  dzīvokļus  “Zemdegas  -10”un  “Zemdegas  -11”  un  veikt  dzīvokļa  pārbūvi 
Bebrenes pagasta “Zemdegās” pēc Daugavpils rajona būvvaldes apstiprināta būvprojekta.  
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13.& (110) 
Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Atteikties  no  pašvaldības  pirmpirkuma  tiesībām uz  nekustamo  īpašumu  Bebrenes  pagastā 
Ilūkstes novadā ar kadastra Nr. 4444 008 0066, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 
7,09 ha.

14.& (111) 
Par zemes platības  precizēšanu saimniecībā Bebrenes pagastā

Atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret – nav, atturas – nav  (pildot Latvijas Republikas likumā 
''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu 
pieņemšanas  ierobežojumus  un  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likuma  ''Par  pašvaldībām'' 
37.panta  1.daļas  11.punktu,  lēmuma apspriešanā un  lēmuma pieņemšanā nepiedalās  viens 
deputāts), novada dome nolēma: 

Precizēt  saimniecības Bebrenes  pagastā zemes  vienības  platību  no  60,5  ha  līdz  57,8  ha, 
kadastra apzīmējums 4444 003 0137 .

15.& (112) 
Par  mantojamās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
  1. Precizēt  mantojamās zemes kopplatību no 12,78 ha līdz  9,4 ha  saimniecībā „Virsaiši-2”, 
Bebrenes pagastā, kadastra Nr.44440050064.

 2.  Izbeigt   zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienību  3,4 ha platībā,  kadastra 
apzīmējums 44440030161, zemes vienību nodot reformas pabeigšanai.

16.& (113) 
Par zemes vienību atdalīšanu  no nekustamā īpašuma  Bebrenes pagastā, nosaukuma un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajām zemes vienībām

Atklāti balsojot  ar 8 balsīm par, pret – nav, atturas – nav  (pildot Latvijas Republikas likumā 
''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu 
pieņemšanas  ierobežojumus  un  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likuma  ''Par  pašvaldībām'' 
37.panta  1.daļas  11.punktu,  lēmuma  apspriešanā  un  lēmuma  pieņemšanā  nepiedalās  divi 
deputāti), novada dome nolēma: 
Atdalīt no nekustamā īpašuma  Bebrenes pagastā, kadastra Nr.4444 001 0003, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumiem 4444 003 0159 - 10.8 ha, 4444 003 0160 -  61.6 ha, apvienojot tās 
vienā  īpašumā  un  nosakot nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  0201  –  zeme,  uz  kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
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17.& (114) 
Par pašvaldības zemes vienību apvienošanu Bebrenes ciemā

1.  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām 
Bebrenes ciemā, dome konstatēja, ka 

1.1.  pašvaldības nekustamais īpašums “Katlu māja” sastāv no  44 zemes vienībām;

1.2. lai pašvaldības katlu māju kopā ar tai piekrītošo zemi iereģistrētu Zemesgrāmatā 
kā atsevišķu īpašumu, ir nepieciešams atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4444 002 0406 0,5 ha platībā no nekustamā īpašuma „Katlu māja”, kadastra Nr. 4444 
001  0064,  un  apvienot  ar  blakus  esošo  zemes  vienību  0,2  ha  platībā,  kadastra 
apzīmējums  4444  002  0344,  piešķirt   nosaukumu  un  noteikt  nekustamā  īpašuma 
lietošanas mērķi.

2.  Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  “Par  zemes 
lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu 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,  27.08.2002.  noteikumu 
Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 12., 23. un 24.punktiem,  atklāti balsojot  ar 10 balsīm par, 
pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

   2.1. Atdalīt  no nekustamā īpašuma “Katlu māja”,   Bebrenes ciems, kadastra Nr. 4444 001 
0064,  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  4444 002 0406  0,5 ha  kopplatībā un 
pievienot zemes īpašumam, kadastra Nr. 4444 002 0344, 0,2 ha kopplatībā, izveidojot 
vienotu  īpašumu  0.7ha  kopplatībā,  noteikt  jaunizveidotajam  īpašumam nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi  1201 –   ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām 
un  maģistrālajiem  naftas,  naftas  produktu,  ķīmisko  produktu,  gāzes  un  ūdens 
cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 
un  piešķirt nosaukumu  „Bebrenes katlu māja”,  Bebrenes ciems, Bebrenes pagasts, 
Ilūkstes novads.

3. Lūgt LR VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu izdarīt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā.

18.& (115) 
Par pašvaldības zemes vienību apvienošanu Ilzes ciemā

1.  Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju par pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām 
Bebrenes pagasta Ilzes ciemā, dome konstatēja, ka 

1.1.   pašvaldības  nekustamais  īpašums “Ilzes”  sastāv  no  3  zemes vienībām,  no 
kurām 2 ir lietderīgi apvienot un noteikt vienotu lietošanas mērķi;

1.2. tā kā šo zemes vienību platības kadastra datu bāzē neatbilst reālajām platībām 
dabā, ir jāprecizē arī kopplatība.

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par zemes 
lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu un  Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

                                                          12                     26.03.2009      Ds   sēde Nr.5 



noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, 1. un 2.pielikumu, atklāti balsojot ar 10 balsīm 
par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

   2.1. Apvienot  nekustamajā īpašumā “Ilzes”, Ilzes ciemā, Bebrenes pagastā blakus esošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4444 006 0113, 4444 006 0114, precizēt to 
kopplatību no 0.6 ha līdz 3.2 ha,  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi   0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

3. Lūgt LR VZD Dienvidlatgales reģionālo nodaļu izdarīt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā.

19.& (116) 
Par adreses piešķiršanu ēkām Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Piešķirt  ēkām adresi   „Liellazdas  1”,  Pilskalnes  pagasts,  Ilūkstes  novads,  Daugavpils 
rajons, LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4480 005 0319.

20.& (117) 
Par adreses piešķiršanu SIA ''Zemgale ltd'' ēkām Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Piešķirt SIA “Zemgale  ltd” bijušās  kautuves  ēkām  adresi:  „Pļavas”,  Pilskalnes  pagasts, 
Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4480 005 
0063.

21.& (118) 
Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu  Pilskalnes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt  apsaimniekošanas tiesības uz  zemi  4,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4480 002 
0042, saimniecībā “Strautmaļi”  Pilskalnes pagasts.

22.& (119) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu     Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
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  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,7 ha platībā 
saimniecībā  Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 005 0159, iekļaujot  zemes 
vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2.  Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi –  0101 –  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

  3.  Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 0,7 ha 
platībā saimniecībā  Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 005 0159.

  4. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

23.& (120) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

 1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 1,4 ha platībā - 
kadastra apzīmējums 4480 005 0279, 1,8 ha platībā -  kadastra apzīmējums 4480 005 
0280, 1,7 ha  platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0286 un 2,6 ha platībā - kadastra 
apzīmējums 4480 005 0287, saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot  zemes vienības 
pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2.  Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 1,4 ha 
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0279,  1,8 ha platībā - kadastra apzīmējums 
4480 005 0280, 1,7 ha  platībā -  kadastra apzīmējums 4480 005 0286 un 2,6 ha platībā 
-  kadastra apzīmējums 4480 005 0287, saimniecībā  Pilskalnes pagasts. 

3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.  

24.& (121) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu   Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
 1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 2,6 ha platībā, 
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 008 0199, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2.  Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 2,6 ha 
platībā, saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 008 0199.

  3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.
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25.& (122) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 2,0 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4480 006 0077, un 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4480 006 
0078, saimniecībā  Pilskalnes pagastā, iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās 
zemēs.

 2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 2,0 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4480 006 0077 un  3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 
4480 006 0078, saimniecībā  Pilskalnes pagastā.

  3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi. 

26.& (123) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1.  Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  3,6 ha platībā 
kadastra apzīmējums - 4480 005 0306, un 3,4 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 
0307, saimniecībā Pilskalnes pagastā,  iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās 
zemēs.

2.  Piešķirt   zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz  lietošanā bijušo zemi  3,6 ha 
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0306,  un  3,4 ha platībā - kadastra apzīmējums 
4480 005 0307, saimniecībā  Pilskalnes pagastā.

3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

27.& (124) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu   Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,15 ha platībā 
saimniecībā  Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 005 0412, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.
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  2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi 0,15 ha 
platībā saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 005 0412.

  3. Uzdot   divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

28.& (125) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
 1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 4,6 ha platībā - 
kadastra apzīmējums 4480 009 0051, un 4,7 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 009 
0127, saimniecībā  Pilskalnes pagastā, iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās 
zemēs.

  2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 4,6 ha - 
platībā kadastra apzīmējums 4480 009 0051, un 4,7 ha platībā - kadastra apzīmējums 
4480 009 0127, saimniecībā  Pilskalnes pagastā.

  3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi. 

29.& (126) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu   Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,0 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4480 009 0050, saimniecībā  Pilskalnes pagastā, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi 3,0 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4480 009 0050, saimniecībā Pilskalnes pagastā.

  3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

30.& (127) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot  ar 9 balsīm par, pret – nav, atturas – nav  (pildot Latvijas Republikas likumā 
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''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu 
pieņemšanas  ierobežojumus  un  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likuma  ''Par  pašvaldībām'' 
37.panta  1.daļas  11.punktu,  lēmuma apspriešanā un  lēmuma pieņemšanā nepiedalās  viens 
deputāts), novada dome nolēma: 

1.  Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  1,0 ha platībā - 
kadastra apzīmējums 4480 005 0437,  0,6 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 008 
0371  un  0,4 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 008 0372, saimniecībā Pilskalnes 
pagastā, iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

2.  Piešķirt   zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi  1,0 ha 
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0437, 0,6 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 
008  0371   un  0,4  ha platībā  -  kadastra  apzīmējums  4480  008  0372,  saimniecībā 
Pilskalnes pagastā.

3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi. 

31.& (128) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 2,6 ha platībā 
kadastra - apzīmējums 4480 003 0037, 1,5 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 003 
0038 un 1,1 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 003 0142, saimniecībā  Pilskalnes 
pagastā, iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi 2,6 ha 
platībā - kadastra apzīmējums 4480 003 0037,  1,5 ha platībā - kadastra apzīmējums 
4480 003 0038 un  1,1 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 003 0142, saimniecībā 
Pilskalnes pagastā.

  3. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

32.& (129) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,0 ha platībā 
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 007 0050, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2. Piešķirt zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi, 3,0 ha 
platībā saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 007 0050.

  3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.  
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33.& (130) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un 

zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:

  1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 24,5 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4480 001 0139, saimniecībā  Pilskalnes pagastā, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2.  Atdalīt no nekustamā īpašuma  Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 001 0027, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4480 001 0139  24,5 ha platībā,  piešķirt tai 
nosaukumu ''Krastiņi 1''  Pilskalnes pagasts un  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 3. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 24,5 ha 
platībā,  kadastra  apzīmējums  4480  001  0139,  saimniecībā  „Krastiņi-1”  Pilskalnes 
pagastā.

  4. Uzdot divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi. 

34.& (131) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu   Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 2,0 ha platībā - 
kadastra apzīmējums 4480 005 0162,  3,5 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 
0163  un 5,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0164, saimniecībā Pilskalnes 
pagastā, iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 2,0 ha 
platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0162,  3,5 ha platībā - kadastra apzīmējums 
4480 005 0163  un 5,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0164, saimniecībā 
Pilskalnes pagastā.

  3. Uzdot   divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.  

35.& (132) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
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 1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 8,0 ha platībā 
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 001 0131, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,0 ha platībā 
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 004 0062, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  3. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 8,0 ha 
platībā saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 001 0131, un 3,0 ha 
platībā saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 004 0062.

 4. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi. 

36.& (133) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
 1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,2 ha platībā - 
kadastra apzīmējums 4480 006 0196, 0,3 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 006 
0197,  1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0257, 3,6 ha platībā - kadastra 
apzīmējums 4480 006 00036, un  3,4 ha platībā - kadastra apzīmējums - 4480 006 0193, 
saimniecībā Pilskalnes pagastā, iekļaujot  zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

 2.  Atdalīt no  nekustamā  īpašuma  Pilskalnes  pagastā,  kadastra  Nr.4480  006  0034, 
zemes  vienības:  kadastra  apzīmējums  4480  006  0196  -  0,2  ha  platībā, kadastra 
apzīmējums 4480 006 0197 -  0,3 ha platībā, kadastra apzīmējums 4480 005 0257 -  1,0 
ha   platībā,  kadastra  apzīmējums  4480  006  00036  -  3,6  ha platībā  un  kadastra 
apzīmējums 4480 006 0193 - 3,4 ha platībā,  piešķirt tām nosaukumu Pilskalnes pagasts 
un  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas  mērķi –  0101 –  zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 3. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi 0,2 ha - 
platībā, kadastra apzīmējums 4480 006 0196, 0,3 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 
006 0197, 1,0 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 005 0257, 3,6 ha platībā - kadastra 
apzīmējums 4480 006 00036 un  3,4 ha platībā - kadastra apzīmējums 4480 006 0193.

  4. Uzdot   divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi. 

37.& (134) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu   Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
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  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,3 ha platībā 
saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 007 0166, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz  lietošanā bijušo zemi, 0,3 ha 
platībā  saimniecībā    Pilskalnes  pagastā,  kadastra  apzīmējums 4480 007 0166,   un 
noteikt nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi –  0101 –  zeme,  uz  kuras  galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

  3. Uzdot   divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

38.& (135) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu   Pilskalnes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
 1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 7,5 ha platībā 
saimniecībā  Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 001 0231, iekļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz lietošanā bijušo zemi 7,5 ha 
platībā saimniecībā Pilskalnes pagastā, kadastra apzīmējums 4480 001 0231.

 3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Pilskalnes pagasta pārvaldi.

39.& (136) 
 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā

1. Dome izskatīja VZD Dienvidlatgales reģionālās nodaļas  13.01.2009. vēstuli  Nr.2-04.1-DL/24 
par  kadastrā  reģistrētām  lietošanā  esošajām  zemes  vienībām,  kurām  nav  veikta 
priekšapmaksa vai kadastrālā uzmērīšana Pilskalnes pagastā. 

2. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome   konstatēja, ka:

2.1. zemes pastāvīgā lietotāja mirusi 16.10.2008.;

2.2. līdz 01.09.2008. viņa nebija veikusi priekšapmaksu vai kadastrālo uzmērīšanu par vienu 
zemes vienību 2.4 ha platībā Pilskalnes pagastā. 

3.  Ņemot  vērā  iepriekš  minēto  un  pamatojoties  uz  Latvijas  Republikas  likuma  „Par  zemes 
lietošanu  un  zemes  ierīcību”  9.pantu,  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.pielikumiem,  atklāti  balsojot  ar  10 
balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
3.1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības (sakarā ar nāvi)   2,4 ha, Pilskalnes pagastā, kadastra 

apzīmējums 4480 009 0152, uz viņas pastāvīgā lietošanā bijušo zemi, iekļaujot zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

3.2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā, kadastra Nr. 4480 009 0074, zemes 
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vienību  ar  kadastra  apzīmējumu  4480  009  0152  -   2,4  ha platībā,   piešķirt tai 
nosaukumu  ''Rodāni 1'' Pilskalnes pagasts un  noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

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

40.& (137) 
 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” 9.pantu, 
atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 

1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības (sakarā ar nāvi) uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi:

1.1.   “Kalnāji 4”, Pilskalnes pagasts, kadastra apzīmējums 4480 005 0055 - 0,3 ha,;

1.2.  “Labdari”, Pilskalnes pagasts, kadastra apzīmējumi 4480 005 0247 - 0,3 ha, 4480 
005 0248 - 1,0 ha, 4480 005 0249 - 0,5 ha  un 4480 005 0251 - 1,0 ha;

2. Iekļaut  augstāk minētās zemes vienības pašvaldībai piekritīgās zemēs.

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

    

41.& (138) 
Par aprēķinātās samaksas samazināšanu par lietošanā piešķirto zemi Šēderes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Samazināt  aprēķināto  samaksu  par  lietošanā  piešķirto  zemi  0.176  ha  platībā,  kadastra 
apzīmējums 4490 002 0306, Šēderes pagastā,  par  31%.

42.& (139) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Šēderes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  1,9 ha   platībā, 

kadastra apzīmējums  4490-001-0086, 0,20 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-001-
0087,  2,0  ha platībā,  kadastra  apzīmējums 4490-003-0129,  4,2  ha platībā,  kadastra 
apzīmējums 4490-004-0075, 0,20 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-005-0108, 0,30 
ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-006-0057,  2,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 
4490-007-0058,  saimniecībā  Šēderes  pagastā,  iekļaujot zemes  vienības  pašvaldībai 
piekritīgās zemēs.

  2. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz  10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu 
plānu uz viņa lietošanā bijušo zemi  1,9 ha   platībā, kadastra apzīmējums  4490-001-
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0086,  0,20 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-001-0087,  2,0 ha platībā,  kadastra 
apzīmējums 4490-003-0129,  4,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-004-0075,  0,20 
ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-005-0108, 0,30 ha platībā, kadastra apzīmējums 
4490-006-0057,  2,0  ha platībā,  kadastra  apzīmējums  4490-007-0058,  saimniecībā 
Šēderes pagastā.

  3. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

43.& (140) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un 
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu Šēderes  pagastā

Atklāti balsojot ar 9 balsīm par, pret - nav, atturas – nav,  (pildot Latvijas Republikas likumā 
''Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību amatpersonu darbā'' paredzētos lēmumu 
pieņemšanas  ierobežojumus  un  saskaņā  ar  Latvijas  Republikas  likuma  ''Par  pašvaldībām'' 
37.panta  1.daļas  11.punktu,  lēmuma apspriešanā un  lēmuma pieņemšanā  nepiedalās  viena 
deputāte), novada dome nolēma:

  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 1,0 ha  platībā, 
katram  uz  ½  domājamo  daļu,  kadastra  apzīmējums   4490-002-0304,  saimniecībā 
Šēderes pagastā, iekļaujot zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Šēderes pagastā zemes gabalu 0,60 ha platībā, kadastra 
apzīmējums  4490-002-0304,  pievienot to pašvaldības  zemes  vienībai ar  kadastra 
apzīmējumu 4490-002-0302, precizējot tās robežas un kopplatību no 1,0 ha līdz  1,60 
ha.

  3.  Atlikušajam  zemes  gabalam  0,4  ha  platībā  nomainīt  nosaukumu  no  ''Susekļi''  uz 
''Darbnīcas  4''  un  noteikt nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  –  1003 – 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve,  Šēderes pagastā, kadastra apzīmējums 
4490- 002- 0304.

  4.  Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz  10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu 
plānu uz lietošanā bijušo zemi  0,40 ha platībā, katram uz ½ domājamo daļu, kadastra 
apzīmējums 4490-002-0304, saimniecībā „Darbnīcas 4”  Šēderes pagastā. 

   5. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi. 

44.& (141) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Šēderes  pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  1,0 ha   platībā, 

kadastra apzīmējums  4490-002-0315,  saimniecībā Šēderes pagastā, iekļaujot zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.

  2. Atdalīt  zemes  vienību   1,0  ha platībā,  kadastra  apzīmējums  4490-002-0315,  no 
nekustamā īpašuma Šēderes  pagastā,  piešķirt  tai  nosaukumu „Sudrabi  1” Šēderes 
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pagasts,  Ilūkstes  novads,  nosakot nekustamā  īpašuma  lietošanas  mērķi  –  0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

   3. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz  10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu 
plānu  uz  lietošanā  bijušo  zemi  1,0  ha platībā,  saimniecībā  „Sudrabi  1”   Šēderes 
pagastā, kadastra apzīmējums 4490-002-0315.

   4. Uzdot  divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi. 

45.& (142) 
Par zemes platības un robežu precizēšanu saimniecībā Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
 1. Precizēt  saimniecības Šēderes pagasts,  zemes platību no 0,06 ha līdz  0,08 ha  un 

robežas saskaņā ar shēmu, kadastra apzīmējums 4490-009-0060.

  2. Precizēt blakus esošo zemes vienību robežas, saskaņā ar shēmu, kadastra apzīmējums 
4490- 009- 0061 un 4490- 009- 0332.

46.& (143) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par,  pret - nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  3,7 ha   platībā, 

kadastra apzīmējums  4490-002-0241, un  2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-
002-0251,  saimniecībā  Šēderes  pagastā,  iekļaujot zemes  vienības  pašvaldībai 
piekritīgās zemēs.

  2.  Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz  10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu 
plānu uz  lietošanā bijušo zemi 3,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-002-0241, un 
2,7 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-002-0251, saimniecībā Šēderes pagastā.

 3.  Uzdot  divu  nedēļu laikā no šī  lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt  zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

47.& (144) 
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību 

piešķiršanu  Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
  1. Izbeigt  zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi  0,30 ha   platībā, 
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kadastra apzīmējums  4490-003-0094 un  4,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-
002-0243  saimniecībā Šēderes  pagastā,  iekļaujot zemes  vienības  pašvaldībai 
piekritīgās zemēs.

   2. Atdalīt  no nekustamā īpašuma  „Upes 2”  Šēderes pagastā : 

2.1.  zemes vienību 0,30 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490-003-0094 un  piešķirt tai 
kopā  ar  ēkām nosaukumu un  adresi  „Oši  3”  Šēderes  pagasts,  Ilūkstes  novads, 
Daugavpils rajons, LV 5474, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 1003 
– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve;

2.2.  zemes vienību  4,5 ha platībā,  kadastra apzīmējums 4490-002-0243,  piešķirt  tai 
kopā ar ēkām nosaukumu  un adresi „Ieviņas 1” Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, 
Daugavpils rajons, LV 5474, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

 3. Piešķirt  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem un atļaut izgatavot zemes robežu plānu 
uz  lietošanā  bijušo  zemi  0,30  ha platībā,  kadastra  apzīmējums  4490-003-0094, 
saimniecībā  „Oši  3” un   4,5  ha  platībā,  kadastra  apzīmējums  4490-002-0243, 
saimniecībā  „Ieviņas 1”  Šēderes pagastā.

  4.  Uzdot   divu nedēļu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas 
līgumu ar Šēderes pagasta pārvaldi.

48.& (145) 
Par zemes piešķiršanu nomā  Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret - nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
Piešķirt  zemi nomā 0.06 ha  platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  4490- 

001- 0003 uz  5 gadiem,  nosakot zemes lietošanas  mērķi 0101 –  zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

49.& (146) 
Par adreses piešķiršanu  ēkām Šēderes pagastā

Atklāti balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma: 
Piešķirt  ēkām adresi: „Ozoliņi 1”, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, 
LV-5447, zemes gabala kadastra apzīmējums 4490 006 0022.

Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs                         S.Rāzna

Sēdes protokoliste                         I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2009.gada 31.martā
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