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

 
 
 

 DOMES  SĒDES  
PROTOKOLS 

 
 
Ilūkstē 
2010.gada 30.septembrī                                                       Nr.13 
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00 
 
 

DARBA K ĀRTĪBA 
 

1.  Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm. 

2.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu SIA  ”Šēderes pakalpojumi” apkures katla pārbūvei Raudas 
ciemā. 

3.  Par SIA ”ŠĒDERES PAKALPOJUMI” pamatkapitāla palielināšanu un statūtu  apstiprināšanu 
jaunā redakcijā. 

4.  Par apkures katla rekonstrukciju Bebrenes ciema katlu mājā. 

5.  Par grozījumiem 29.10.2009. lēmumā Nr.490 ''Par Ilūkstes novada kultūras centra amata 
vienībām un darba samaksu''. 

6.  Par saistošo noteikumu Nr.8-b/2010 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 
25.februāra  saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2010 ”Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 
budžetu”  apstiprināšanu. 

7.  Par grozījumiem 25.02.2010. domes lēmumā Nr.48 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības 
autoceļu fonda līdzekļu sadales plāna 2010.gadam apstiprināšanu''. 

8.  Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 
apstiprināšanu 2010.gadam.  

9.  Par pašvaldības dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem ''Fēnikss'' 
sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu. 

10.  Par atļauju SIA ''Veselības centrs ''Ilūkste'''' pamatlīdzekļu norakstīšanai. 

11.  Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.449 ''Par maksas pakalpojumu un darba laika 
noteikšanu Ilūkstes pilsētas sabiedriskai tualetei''. 

12.  Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošo ēku un būvju bilances vērtības palielināšanu 
un jaunuzbūvēto būvju iekļaušanu bilancē. 

13.  Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības 
izglītības iestādēm. 

14.  Par novada vispārējās izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes paaugstināšanu. 

15.  Par grozījumiem 12.08.2009. lēmumā Nr.361 ''Par Ilūkstes novada pašvaldības amata 
vienību un amata algu apstiprināšanu''. 

16.  Par SIA ”Veselības un sociālās aprūpes centrs ”Subate”” valdes locekles pilnvarām. 

17.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Kraukļi'', Eglaines pagastā. 
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18.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ''Rītiņi'', Bebrenes pagastā. 

19.  Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu ''Apsītes'' Dvietes pagastā. 

20.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Ilūkstes pilsētā. 

21.  Par atteikumu iznomāt pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu ***Ilūkstes pilsētā. 

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

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

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

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

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

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

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

29.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Dvietes pagastā. 

30.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Pilskalnes pagastā. 

31.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Pilskalnes pagastā. 

32.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Pilskalnes pagastā. 

33.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Šēderes pagastā. 

34.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Šēderes pagastā. 

35.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Šēderes pagastā. 

36.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu *** Šēderes pagastā. 

37.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
***  Šēderes  pagastā. 

38.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Prodes  pagastā. 

39.  Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu 
*** Prodes  pagastā. 

40.  Par saistošo noteikumu Nr.9/2010 ''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 
31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.16/2009 ''Ilūkstes novada pašvaldības nolikums'' 
apstiprināšanu. 

41.  Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu *** Ozolu ielā 10, Ilūkstē. 

42.  Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikumā. 

43.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Naftas bāze” Dvietes 
pagastā. 

44.  Par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 20, Ilūkstes 
pilsētā. 

45.  Par nosaukuma piešķiršanu *** nekustamajam īpašumam Dvietes pagastā. 
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46.  Par adreses piešķiršanu SIA “NOPA LTD” ēkām Šēderes pagastā. 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna 

Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova 

Sēdē piedalās 12 domes deputāti: 

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

 

Sēdē nepiedalās deputāti Aivars Ancāns, Jānis Krievāns un Agris Elerts  

Bez tam domes sēdē piedalās: 
- finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe 
- juridiskās nodaļas vadītāja Biruta Višņevska 
- izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona Linarde 
- informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Rita Butkeviča 
- nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas vietniece Dagnija Dāvidsone 
- sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča 
- pagastu pārvalžu vadītāji Sofija Glūmāne, Romualds Fedorovičs, Benita Štrausa 
- pagastu teritorijas un labiekārtošanas darbu pārzines  Iveta Plone, Ludmila Riekstiņa 
 
 

1.& (281) 
Par papildus l īdzek ļu pieš ķiršanu pašvald ības iest ādēm un p ārvald ēm 

 
Izskatot novada pašvaldības iestāžu vadītāju iesniegumus jautājumā par papildus finansējuma 
piešķiršanu, dome konstatēja, ka: 

1) Dvietes pagasta pārvalde lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus apkurei Dvietes 
pagasta pārvaldē Ls 14 846, Dvietes lauku ambulancē Ls 2 684 un darba sekmīgai 
nodrošināšanai iestādes vajadzībām līdz gada beigām Ls 2 269. 
2) Bebrenes pagasta pārvalde lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus Ls 500 apkurei un 
automašīnas Mersedes Vito pret korozijas apstrādei Ls 200. 
3) Bebrenes pagasta FVP vadītāja lūdz piešķirt papildus finansējumu medikamentu 
iegādei Ls 50 un iestādes uzturēšanai Ls 117. 
4) Subates pamatskola lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus degvielas iegādei Ls 850 
skolas autobusam bērnu pārvadāšanai un skolas ēdnīcas elektriskās tehnoloģiskās pannas 
remontam Ls 324. 
5) Mūzikas skolas direktors lūdz rast iespēju iegādāties vienu skolnieku klases alta 
saksofonu Ls 800. 
6) Šēderes pagasta komunāla nodaļa lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus 
elektroenerģijai Ls 500 un pārējo komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai Ls 700. 
7) Subates komunālais dienests lūdz piešķirt papildus finansējumu ūdens atdzelžošanas 
stacijas tehniskās apkopes izmaksām Ls 250, sakarā ar apkures sezonas uzsākšanu 5 
kurinātāju apmācībai Ls 85. Sakarā ar Tirgus laukumā 18, Subatē ēkas rekonstrukciju ir 
ierīkota lokālā siltumapgāde, kurināmā skaidas granulu iegādei Ls 1000, un  komunālā 
dienesta darbības nodrošināšanu  līdz gada beigām Ls 9500. 
8)  Ilūkstes novada pašvaldības darba aizsardzības speciāliste lūdz piešķirt finansējumu 
darba aizsardzības pasākumiem: 34 kurinātāju veselības pārbaužu veikšanai Ls 1026 un 
Ilūkstes novada domes ēkā ugunsdzēšamo aparātu iegādei un esošo aparātu pārbaudei Ls 
110. 
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9) 2010.gada budžetā nebija paredzēti izdevumi augstāk minētajiem mērķiem. 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 

augstāk minēto un  finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  
1. Piešķirt papildus finansējumu  no 2010.gada budžeta domes algas fonda ekonomijas: 

1.1  Dvietes pagasta p ārvaldei  - transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam Ls 700 , 
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāliem Ls 150.  

1.2  Bebrenes pagasta p ārvaldei - apkures nodrošināšanai Ls 500  un automašīnas 
Mersedes Vito pret korozijas apstrādei Ls 200 . 

1.3  Bebrenes pagasta FVP  medikamentu iegādei Ls 25  un iestādes uzturēšanai Ls 105 . 

1.4  Subates pamatskolai degvielas iegādei skolas autobusam bērnu pārvadāšanai Ls 
850 un skolas ēdnīcas elektriskās tehnoloģiskās pannas remontam Ls 324. 

1.5  Šēderes pagasta komun ālai noda ļai -  elektroenerģijas izdevumu apmaksai Ls 500. 

1.6  Subates komun ālajam dienestam  -  ūdens atdzelžošanas stacijas tehniskai apkopei 
Ls 250 un 5 kurinātāju apmācībai Ls 85 . 

1.7  Darba aizsardz ības pas ākumiem  - 34 kurinātāju veselības pārbaužu veikšanai Ls 
1026 un Ilūkstes novada domes ēkā ugunsdzēšamo aparātu iegādei un esošo aparātu 
pārbaudei Ls 110 . 

2. Mūzikas skolas direktora iesniegumu izskatīt nākošajā finanšu komitejas sēdē. 

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

4. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  finanšu nodaļas vadītājas vietniecei  L. Tvinti ķei. 

 
 

2.& (282) 
Par finanšu l īdzek ļu pieš ķiršanu SIA ”Š ēderes pakalpojumi” apkures katla p ārbūvei 

Raudas ciem ā 

 
Izskatot  SIA ”Šēderes pakalpojumi” valdes locekļa J.Altāna iesniegumu par Raudas ciema  
katlu mājas malkas apkures katla AK 100 pārbūvi kurināšanai ar granulām automātiskā režīmā, 
dome konstatēja, ka: 

1) Raudas ciema  katlu mājas malkas apkures katla AK 100 pārbūve izmaksātu Ls 3000,00. 

2) Pārbūvējot apkures katlu samazinātos siltumenerģijas ražošanas izdevumi. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā finansu 
komitejas atzinumu ,atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada 
dome nol ēma:  

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 3 000,00  (trīs tūkstoši  lati 00 santīmi) apmērā SIA ”Šēderes 
pakalpojumi”  Raudas ciema  katlu mājas malkas apkures katla AK 100 pārbūvei, kurināšanai ar 
granulām automātiskā režīmā. 

2. Finanšu līdzekļus Ls 3 000,00  (trīs tūkstoši  lati 00 santīmi) ieskait īt SIA ”Šēderes 
pakalpojumi” bankas norēķinu kontā, kā finanšu ieguldījumu, palielinot daļu skaitu.  

3. Uzdot SIA ”Šēderes pakalpojumi” valdes loceklim J.Altānam izstr ādāt un iesniegt  domē SIA 
”Šēderes pakalpojumi“ pamatkapitāla palielināšanas noteikumu projektu un Statūtus jaunā 
redakcijā. 
4. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus groz ījumus  Ilūkstes novada pašvaldības 
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saistošajos noteikumos  Nr.1-b/2010  “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžetu “. 
5. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei. 
 

 
 

3.& (283) 
Par SIA ”Š ĒDERES  PAKALPOJUMI” pamatkapit āla palielin āšanu un stat ūtu  

apstiprin āšanu jaun ā redakcij ā 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 77.panta 2.daļu, likuma 
“Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta 1.daļas 
1.punktu, 48.panta 1.daļas 7., 9.punktiem, Komerclikuma 152.pantu, 196.pantu, 198.pantu, 
atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  

1. Palielin āt SIA ”ŠĒDERES  PAKALPOJUMI” (vienotais reģistrācijas Nr.51503009381, 
juridiskā adrese Alejas ielā 4, Šēderē, Ilūkstes novads) pamatkapitālu, izdarot ieguldījumu 
sabiedrības pamatkapitālā Ls 3000 (trīs tūkstoši lati) kā naudas ieguldījumu, palielinot kapitāla 
daļu skaitu. 

2. Apstiprin āt SIA ”ŠĒDERES PAKALPOJUMI” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 
(1.Pielikums). 

3. Apstiprin āt SIA ”ŠĒDERES  PAKALPOJUMI” statūtus jaunā redakcijā (2.Pielikums), izdarot 
sekojošus grozījumus 29.12.2009. Statūtu 6. un 7.punktā: 

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir Ls 212563 (divi simti divpadsmit tūkstoši pieci simti 
sešdesmit trīs lati). 

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 212563 (divi simti divpadsmit tūkstoši pieci simti 
sešdesmit trīs) daļās, daļas nominālvērtība ir Ls 1 (viens lats).” 

4. Uzdot  SIA ”ŠĒDERES PAKALPOJUMI” valdes loceklim Jurijam Altānam Latvijas Republikas 
likumos noteiktajos termiņos veikt visas darbības, kas saistītas ar Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra informēšanu par SIA ”ŠĒDERES PAKALPOJUMI” pamatkapitāla izmaiņām 
un statūtu grozījumiem. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei. 

 

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

 

 

4.& (284) 
Par apkures katla rekonstrukciju Bebrenes ciema kat lu m ājā 

 
Izskatot  Dzīvokļu īpašnieku biedrības “Bebrenes nami” valdes priekšsēdētāja  iesniegumu par 
Bebrenes ciema  katlu mājas apkures katla rekonstrukciju, dome konstatēja, ka: 

1) 26.08.2010. dome nolēma Bebrenes ciema  katlu māju nodot nomā biedrībai „Bebrenes nami”  
un pilnvarot biedrību „Bebrenes nami” veikt Ilūkstes novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo 
valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, kas saistīti ar pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju un 
ēku pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, komunālo pakalpojumu organizēšanu šo māju 
iedzīvotājiem (siltumenerģijas ražošanu Bebrenē). 
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2) Daļu saražotās siltumenerģijas patērē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” 
filiāle „Mazputniņš”. 

3) Lai samazinātu saražotās siltumenerģijas izmaksas, kā arī lai optimāli izmantotu saražoto 
siltumenerģiju ir nepieciešams veikt apkures katlu  rekonstrukciju.  

4) Saskaņā ar biedrības „Bebrenes nami” iesniegto tāmi apkures katla rekonstrukcijas kopējās 
izmaksas sastāda Ls 47 207,30.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  

1. At ļaut rekonstruēt biedrībai “Bebrenes nami” apkures katlu Bebrenes ciema  katlu mājā. 

2. Piedal īties apkures katla rekonstrukcijā ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls 15 736,00  
(piecpadsmit  tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši  lati 00 santīmi), kurš ir proporcionāls 
pašvaldībai piederošā īpašuma platībai un ieskaitīt  biedrības “Bebrenes nami” bankas 
norēķinu kontā.  

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

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

 
 

5.& (285) 
Par groz ījumiem 29.10.2009. l ēmum ā Nr.490 „Par Il ūkstes novada kult ūras centra amata 

vien ībām un darba samaksu” 

 
Izskatot  Ilūkstes novada kultūras centra direktora A.Ķīša iesniegumu ar ieteikumu samazināt   
Ilūkstes novada kultūras centra Subates KN tautas deju kolektīva vadītājas amata vienību un 
izveidot jaunu amata vienību - vokālā ansambļa vadītājs Ilūkstes novada kultūras centra Dvietes 
KN, dome konstatēja, ka: 
1) Subates KN tautas deju kolektīvam nav izveidojies pilns sastāvs, lai varētu pilnvērtīgi 
darboties un piedalīties dažādos pasākumos; 

2) Dvietes KN nepieciešams vokālā ansambļa vadītājs. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas atzinumu dotajā 
jautājumā, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome 
nol ēma:  

1. Ar 2010.gada 30.septembri likvidēt amata vienību - Ilūkstes novada kultūras centra 
Subates KN tautas deju kolektīva vadītājs. 

2. Ar 2010.gada 1.oktobri izveidot jaunu amata vienību -  vokālā ansamb ļa vad ītājs 
Ilūkstes novada kultūras centra Dvietes KN ar nepilnu darba laiku (12 stundas nedēļā) un 
darba samaksu Ls 54,00. 

3. Ar 2010.gada 1.oktobri izdar īt groz ījumus  29.10.2009. lēmumā Nr.490 „Par Ilūkstes 
novada kultūras centra amata vienībām un darba samaksu” izsl ēdzot  1.punkta 1.4.4. 
apakšpunktu, papildināt 1.punkta 1.5.6. apakšpunktu, un izteikt  to šādā redakcijā: 

Nr. 
p.k. 

Amata nosaukums Likmju  
skaits 

Vidējā 
algas likme 
mēnesī 

Darba 
algas 
fonds  
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1.5. Dvietes pagasta kult ūras nams    

1.5.6. Vokālā  ansambļa vadītāja 0.30 MK noteiktā 
minimālā darba 

alga 

54.00 

 

4. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  Ilūkstes novada kultūras centra direktoram A.Ķīsim.  

 

6.& (286) 
Par saistošo noteikumu Nr.8-b/2010  

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

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
46.pantu un likumu „Par pašvaldību budžetiem”, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET - nav, 
ATTURAS - nav,  novada dome nol ēma: 

1. Apstiprin āt saistošos noteikumus Nr.8-b/2010 ''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2010 “Par Ilūkstes novada 
pašvaldības 2010.gada budžetu”"saskaņā ar pielikumu. 

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

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

7.& (287) 
Par groz ījumiem 25.02.2010. domes l ēmum ā Nr.48 „Par Il ūkstes novada pašvald ības 

autoce ļu fonda l īdzek ļu sadales pl āna 2010.gadam apstiprin āšanu“ 

 
Izskatot valsts piešķirtās autoceļa fonda budžeta dotācijas sadalījumu Ilūkstes novada 
pašvaldībai 2010.gadā un Ilūkstes novada domes lēmumu 25.02.2010. Nr.48 „Par Ilūkstes 
novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāna  2010.gadam apstiprināšanu“ un 
izvērtējot domes  rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka:  

1) Apstiprinātā mērķdotācija Ilūkstes novada pašvaldībai autoceļiem un ielām 2010.gadā ir Ls 
142191; 

2) Ilūkstes novada pašvaldības speciālajā budžetā ik mēnesi tiek ieskaitīta mērķdotācija Ls 
11849; 

3) No Ilūkstes pilsētas autoceļa fonda līdzekļiem tika iegādāts traktors ar aprīkojumu novada 
ceļu uzturēšanai un lapu, gružu savācējs ar tvertni sakopšanas darbiem, kuru izmanto 
novada autoceļu un ielu uzturēšanai; 

4) Ilūkstes novada pašvaldības infrastruktūras attīstībai Ilūkstes pilsētā ielu remontiem un 
sakārtošanai nepieciešams papildus finansējums Ls 56 000 apmērā. 
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Ņemot vērā minēto, saskaņā ar 2008.gada 11.martā Ministru kabineta noteikumiem ”Valsts 
pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”, 
24.pantu, kas nosaka pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai piešķirtās mērķdotācijas sadalīšanas 
principus un finanšu komitejas atzinumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu un Latvijas Republikas likuma “Par autoceļiem” 12.panta 3.un 7daļu, 
atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  

1. Apstiprin āt grozījumus saskaņā ar pielikumu Nr.1 Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu 
fonda līdzekļu sadales plāna 2010.gadam līdzekļu izlietojumā. 

2. Uzdot lietu pārvaldes vadītājai I.Bogdanovai nosūtīt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Finanšu 
vadības daļai. 

3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektorei L.Dudarei. 

Pielikumā: 1. Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāna 2010.gadam 
līdzekļu izlietojuma grozījumi uz 1 lapas. 

 

 
8.& (288) 

Par Ilūkstes novada pašvald ības izgl ītības iest āžu uztur ēšanas izdevumu t āmes 
apstiprin āšanu 2010.gadam  

 
Izskatot jautājumu par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu 
tāmes apstiprināšanu 2010.gadam, dome konstatēja, ka sākoties jaunam mācību gadam ir 
mainījies izglītojamo skaits novada izglītības iestādēs, ar 2010.gada 1. augustu ir reorganizēta 
Ilūkstes 2.vidusskola un Ilūkstes novada neklātienes vidusskola un uz to bāzes izveidota Ilūkstes 
Sadraudzības vidusskola, tā rezultātā ir mainījušās izmaksas viena skolēna izglītošanai. 
Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumu Nr. 250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem“ 20. un 21.punktiem un ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, 
atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  

1. Apstiprin āt Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas 
(gadā/mēnesī) uz vienu audzēkni no 2010.gada 1.septembra: 

1.1. Ilūkstes 1. vidusskola – Ls 322,63 /  26,89; 

1.2. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola – Ls 68,62 / 17,15 (izmaksas 4 mēnešos/mēnesī); 

1.3. Bebrenes vidusskola – Ls 430,39 / 35,87; 

1.4. Pirmsskolas izglītības iestāde ''Zvaniņš'' – Ls 882,47 / 73,54; 

1.5. Eglaines pamatskola –Ls 497,85 / 41,49;    

1.6. Subates pamatskola – Ls 577,07 / 48,09. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu domes 25.03.2010. lēmumu Nr.80 “Par Ilūkstes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes apstiprināšanu 2010.gadam”. 

 
 
 
 

9.& (289) 
Par pašvald ības dienas apr ūpes centra person ām ar gar īga rakstura trauc ējumiem 

''Fēnikss'' sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu 
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Dome izskatīja dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” 
(turpmāk DAC „Fēnikss”) vadītājas iesniegumu, sakarā ar iestādes darba laika izmaiņām, 
noteikto nedēļas darba dienu - piektdienu, kā darbdienu, palielināt DAC „Fēnikss” klienta maksu. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.daļu, ''Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma'' 8.pantu, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- 
nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  
1. Noteikt ar 2010.gada 1.oktobri klienta maksu  par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumiem DAC „Fēnikss” Ls 15,00  (piecpadsmit lati 00 santīmi) mēnesī. 

2. Noteikt , ka minētā klienta maksa tiks ieskaitīta Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta 
bankas kontā vai iemaksāta pašvaldības kasē. 

3. Uzdot  Ilūkstes novada pašvaldības finanšu nodaļai nodrošināt ieņēmumu grāmatvedības 
uzskaiti.  

4. Noteikt , ka iegūtie līdzekļi tiks izmantoti iestādes sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. 

5. Atz īt par spēku zaudējušu novada domes 27.08.2009. lēmumu Nr.430 (protokols Nr.15., 
35.&) „Par pašvaldības dienas aprūpes centra ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” sniegto 
pakalpojumu maksas noteikšanu''. 

 
 

10.& (290) 
Par at ļauju SIA „Vesel ības centrs ” Il ūkste”” pamatl īdzek ļu norakst īšanai 

 
Dome izskatīja SIA „Veselības centrs ''Ilūkste''” valdes locekles A.Ločmeles iesniegumu ar 

lūgumu atļaut norakstīt SIA „Veselības centrs Ilūkste” bilancē esošās rentgenoloģijas iekārtas, 
sakarā ar to demontāžu un jaunu iekārtu iegādi. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus dome konstatēja: 

1) Rentgenoloģijas iekārta TRIDOROS OPTIMATIC, mammogrāfijas iekārta MAMMOMAT, 
attīstīšanas aparāts PROTEC OPTIMAX ir pilnībā nolietojušies un to atlikusī bilances vērtība 
ir Ls 0,00. 

2) Iekārtu demontāža ir saskaņota ar Radiācijas drošības centru.  
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu, 
Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 3.panta 1.daļas 1.punktu un saskaņā ar 
Ilūkstes novada pašvaldības noteikumiem Nr.7/2007 „Kārtība, kādā novada pašvaldības 
iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos pamatlīdzekļus“, atklāti balsojot ar 
12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  

1. At ļaut SIA „Veselības centrs ''Ilūkste''” norakst īt no bilances:  

1.1. Rentgenoloģijas iekārtu TRIDOROS OPTIMATIC, invent. Nr.12390025, sākotnējā vērtība 
Ls 29500,- nolietojums Ls 29500,-, atlikusī vērtība Ls 0,00;  

1.2. Mammogrāfijas iekārtu MAMMOMAT, invent. Nr.12390134, sākotnējā vērtība Ls 5000,- 
nolietojums Ls 5000,-, atlikusī vērtība Ls 0,00; 

1.3. Attīstīšanas aparātu PROTEC OPTIMAX,  invent. Nr.12390023, sākotnējā vērtība Ls 
2750,- nolietojums Ls 2750,-, atlikusī vērtība Ls 0. 

2. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei. 
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11.& (291) 

Par groz ījumiem 30.09.2009. l ēmum ā Nr.449 „Par maksas pakalpojumu un darba laika 
noteikšanu Il ūkstes pils ētas sabiedriskai tualetei” 

 
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju dome konstatēja, ka: 

1) ar Latvijas vides aizsardzības fonda projektu „Vides aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas 
pasākumi Ilūkstē” 2009. gadā Ilūkstes pilsētā tika  izbūvēta sabiedriskā tualete ar dušas 
telpām. 30.09.2009. dome pieņēma lēmumu Nr.449 ,kur noteica maksas pakalpojumus ; 

2) noteiktie maksas pakalpojumu ieņēmumi nesedz sabiedriskās tualetes uzturēšanas 
izdevumus; 

3) bērni vecumā līdz 10 gadiem tika atbrīvoti no visiem maksas pakalpojumiem. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot  vērā 
finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR , PRET- nav, ATTURAS- nav, 
novada dome nol ēma:  

1. Izdar īt 30.09.2009. lēmumā Nr.449 „Par maksas pakalpojumu un darba laika noteikšanu 
Ilūkstes pilsētas sabiedriskai tualetei “ šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt punkta 3.2. apakšpunktu 3.2.2. šādā redakcijā : 

“3.2.2. dušas  izmantošana – Ls 1,50  (bez PVN  Ls 1,24, PVN Ls 0,26)”; 

1.2. Papildināt 3. punktu ar apakšpunktu 3.4. šādā redakcijā : 

“3.4. Noteikt  bērniem vecumā līdz 10 gadiem 50% atlaidi par 3.2.2. apakšpunktā minētā 
pakalpojuma izmantošanu”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1.novembri. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot vecākai grāmatvedei. 

 

 
12.& (292) 

Par Ilūkstes novada pašvald ības īpašum ā esošo ēku un b ūvju bilances v ērt ības 
palielin āšanu un jaunuzb ūvēto būvju iek ļaušanu bilanc ē 

 

Sakarā ar nobeigtiem  būvniecības, remonta un  rekonstrukcijas darbiem pašvaldības 
objektos ir nepieciešams palielināt šo objektu bilances vērtību un jaunuzbūvētos objektus iekļaut 
pašvaldības bilancē. Apkopojot paveiktos darbus tika konstatēts, ka  
1) Bebrenes ciemā ierīkots gājēju celiņš, projekta „Gājēju celiņa, stāvlaukumu, apgaismojuma 
līnijas būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes ciemā” programmas „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai un iedzīvotajiem” ietvaros (projekta līgums Nr.08-03-L32100-000083) par Ls 
121097,35; 

2) Subates sporta un kultūras objekta Tirgus laukumā 18 rekonstrukcija, projekta līguma Nr. 09-
03-L32100-000007, Ilūkstes novada pašvaldības 21.12.2009. noslēgtais darbuzņēmuma līgums 
Nr. 70/90, pas. Nr.2009/2555 ar SIA „Būtība" par Ls 133175,50 un 15.07.2009. līgums Nr.26-15-
09 ar SIA ”Agroprojekts" par Ls 5929,00; 

3)  Subates pamatskolas un Subates pirmsskolas izglītības iestāžu jumtu remonts, Ilūkstes 
novada pašvaldības 24.11.2009 noslēgtais līgums Nr.2010/19 ar SIA “Borg” par summu Ls 
12761,08 un 10.03.2010. līgums Nr.G-03-10/01 ar SIA „Vanpro” par summu Ls 4887,61, 
05.02.2010. līgums Nr.05022010/1 ar SIA „Borg” par summu Ls 12014,86 un 01.02.2010. 
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vienošanās Nr.1  par summu Ls 5671,26 un 12.04.2010 papildvienošanās Nr.1 ar SIA „Vanpro” 
Ls119,91; 

4) ārējais apgaismojums Subates pilsētā, Ilūkstes novada pašvaldības 13.11.2009 noslēgtais 
līgums Nr.31/200P ar SIA „Daugavpils Energoceltnieks” par Ls 1668,95;  

5) Subates pilsētas kultūras nama Tirgus laukumā 19, Subatē remonts, Ilūkstes novada 
pašvaldības  25.02.2010. noslēgtais līgums Nr.1.-8.1.2./4 ar SIA “Ornaments” par Ls 6911.79; 

6) Ilūkstes kultūras nama remonts, Ilūkstes novada pašvaldības 17.02.2010 noslēgtais līgums 
Nr.1.8-8.1.2./1 ar SIA “Ornaments” par summu Ls 69946,69 un 17.02.2010. līgums Nr.1.8.-
8.1.2/3 ar SIA “Ornaments” par Ls 49172,22; 

7) Ilūkstes mūzikas skolas renovācija, Ilūkstes novada pašvaldības 20.04.2009. noslēgtais 
līgums Nr.19/09 ar SIA “Būtība” par summu Ls 17602,68 un 02.04.2009. līgums Nr.2009/53 ar 
SIA “Niko” par Ls 544.50; 

8) Pilskalnes pagasta atpūtas bāzes ”Dubezers” renovācija, Ilūkstes novada pašvaldības 
darbuzņēmuma 11.01.2009. līgums  Nr.66/09, pasūtītāja Nr.2009/48 par summu Ls 11300,76 
un vienošanās Nr.1 par Ls 3439,74; 

9) Bebrenes vidusskolas remonts, Ilūkstes novada pašvaldības 20.01.2010 noslēgtais līgums 
Nr. 1.-8.1.2./1 ar SIA “Ornaments” par Ls 30130,75, un papildvienošanās par Ls 5739,64.  

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, atklāti balsojot 

ar 12 bals īm PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nol ēma: 

1. Iekļaut  pašvaldības bilancē uz 2010.gada 1.oktobri ierīkoto gājēju celiņu projekta „Gājēju 
celiņa, stāvlaukumu, apgaismojuma līnijas būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes ciemā” 
programmas „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotajiem” ietvaros projekta līgums Nr.08-
03-L32100-000083 par Ls 121097,35. 

2. Palielin āt  īpašumā esošo ēku un būvju uzskaites vērtību uz  2010. gada 1.oktobri: 

2.1. „Subates pašvaldības sporta un kultūras objekta Tirgus laukumā 18 rekonstrukcija” 
projekta Līguma Nr. 09-03-L32100-000007 par Ls 139104,50 un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku par 25 gadi. 

2.2. Subates pamatskola par Ls 35454,72 un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 5 gadi. 

2.3. Ārējais apgaismojums Subates pilsētā par Ls 1668,95 un palielināt lietderīgās lietošanas 
laiku par 5 gadi. 

2.4. Subates pilsētas kultūras nams Tirgus laukumā 19, Subatē par Ls 6911,79 un palielināt 
lietderīgās lietošanas laiku par 5 gadi. 

2.5. Ilūkstes kultūras nams par Ls119118,91 un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 
10gadi. 

2.6. Ilūkstes mūzikas skola par Ls 18147,18 un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 5 
gadi. 

2.7. Pilskalnes pagasta atpūtas bāze „Dubezers” par Ls 14740,50 un palielināt lietderīgās 
lietošanas laiku par 10 gadi. 

2.8. Bebrenes vidusskola par Ls 35870,40 un palielināt lietderīgās lietošanas laiku par 20 
gadi. 

3.Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot galvenajai grāmatvedei. 
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13.& (293) 
Par izgl ītības un zin ātnes ministrijas m ērķdotācijas sadali Il ūkstes novada izgl ītības 

iest ādēm 

 
Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba 
samaksai, pamatojoties uz 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836 (prot. Nr.50., 
64.&) „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kā arī saskaņā ar izglītības iestāžu finansēšanas 
modeli „Nauda seko skolēnam”, kas paredz pie mērķdotācijas sadalījuma ņemt vērā skolēnu 
skaitu attiecīgā izglītības iestādē, kā arī Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā esošo izglītības 
iestāžu minimālās nepieciešamības to darbības nodrošināšanai, un pamatojoties uz ar 
pašvaldības izpilddirektores 28.09.2010. rīkojumu Nr. 4-2/40 izveidotās komisijas 28.09.2010. 
protokolu par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju sadali Ilūkstes novada izglītības 
iestādēm, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome 
nol ēma:  

1. Apstiprin āt LR IZM piešķirtās mērķdot ācijas sadali  Ilūkstes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi: 

1.1. 2010.gada mērķdotācijas pamata un visp ārējās izgl ītības programm ām 4 mēnešiem 
(septembrim – decembrim)  Ls 281 480.00 , sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar 
pielikumu (pielikumā 28.09. 2010. IZM mērķdotācijas sadales komisijas protokols);  
1.2. 2010.gada mērķdotācijas interešu izgl ītības programm ām 4 mēnešiem (septembrim 
– decembrim)  Ls 12434.00 (divpadsmit tūkstoši četri simti trīsdesmit četri lati, 00 santīmi) 
sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar pielikumu (pielikumā 28.09.2010. IZM 
mērķdotācijas sadales komisijas protokols); 
1.3. 2010.gada dotācijas 5. – 6. gad īgo apm ācībai 4 m ēnešiem (septembrim – 
decembrim) Ls 17 180.00 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit lati, 00 santīmi), 
sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar pielikumu (pielikumā 28.09.2010. IZM 
mērķdotācijas sadales komisijas protokols). 

2. Uzdot  Ilūkstes novada pašvaldības izgl ītības iest āžu vad ītājiem: 
2.1. izlietot  iedalīto mērķdotāciju paredzētajiem mērķiem, kā arī paredzēt rezerves 
līdzekļus neparedzētiem gadījumiem pēc iestāžu vadītāju ieskatiem un nepieciešamības, 
sastādot atbilstošas pedagogu tarifikācijas; 
2.2. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas izglītības iestādes pedagogu tarifikācijā iek ļaut  3 
izgl ītības metodi ķa  likmes un 1 karjeras konsultanta likmi  ar mērķi novada izglītības 
sistēmas vadīšanas un organizēšanas atbalsta nodrošināšanai; 
2.3. saskaņot  pedagogu tarifikācijas Ilūkstes novada pašvaldības izglītības, kultūras un 
sporta nodaļā.   

3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  izglītības, kultūras un sporta nodaļas vad ītājai  
I.Linardei . 
 
 

14.& (294) 
Par Ilūkstes novada izgl ītības iest āžu vad ītāju darba algas likmes paaugstin āšanu 

 
Noklausoties izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas ziņojumu, dome konstatē, ka:  

1) LR IZM piešķirtā mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ilūkstes novadam 
2010.gada 4 mēnešiem (no 1.septembra līdz 31.decembrim)  ir piešķirta atbilstošā apjomā 
mācību procesa pilnīgai un kvalitatīvai nodrošināšanai; 
2) ņemot vērā augstākminēto pašvaldības izglītības iestādēm ir nepieciešams izvērtēt 
izglītības iestādē strādājošo pedagogu darba noslogojumu atbilstoši izglītības programmām 
un iestādes individuālajai iekšējai darba kārtībai un plānojot, ar 30.09.2010. domes lēmumu 
Nr.293., (protokols Nr.13., 13.&) pašvaldības iedalītās mērķdotācijas izlietojumu pedagogu 
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darba samaksai, apsvērt iespēju palielināt pedagogu darba samaksu par likmi. 
 
Pamatojoties Latvijas Republikas likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam” un saskaņā ar 

28.07.2009. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 
atbilstoši 22.12.2009. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”, kā 
arī ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas atzinumu 
dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada 
dome nol ēma:  

1. Paaugstin āt no 01.09.2010. līdz 31.12.2010. Ilūkstes novada pamata izglītības iest āžu 
vad ītāju  darba algas likmi par slodzi par 25%  un vispārējās izglītības iest āžu vad ītāju  
darba algas likmi par slodzi par 30%, un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei darba 
algas likmi par slodzi par 35% (sakarā ar darba apjoma pieaugumu vidusskolu 
reorganizēšanas rezultātā) no Ministru Kabineta noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes. 

2. Uzdot Il ūkstes novada pašvald ības pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās 
izglītības un pirmsskolas izglītības iest āžu vad ītājiem  iestādes ietvaros izskatīt jautājumu 
par iestādē strādājošo pedagogu darba algas likmes par slodzi paaugstināšanu iestādei 
iedalītās mērķdotācijas ietvaros. 

3. Uzdot Il ūkstes novada pašvald ības pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās 
izglītības un pirmsskolas izglītības iest āžu vad ītājiem  pieņemto lēmumu par pedagogu 
darba algas likmes palielināšanu saskaņot ar pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļu.  

 

15.& (295) 
Par groz ījumiem 12.08.2009.l ēmum ā Nr.361 „Par Il ūkstes novada pašvald ības amata 

vien ību un amata algu apstiprin āšanu” 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā 

finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, 
ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  

1. Ar 2010.gada 1.oktobri amata vienībai autobusa vadītājs/kurjers noteikt summēto darba laiku 
un darba samaksu ar stundas tarifa likmi  2,50  Ls/h . 

2. Ar 2010.gada 1.oktobri izdar īt groz ījumus  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”, un izteikt 
lēmuma 2.punkta 54. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 
    

54. Autobusa vadītājs/kurjers Summētais darba 
laiks 

Stundas tarifa likme 2,50 
Ls/h 

 
 
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Komunālās un saimniecības nodaļas vadītājai. 

 
 

16.& (296) 
Par SIA “Vesel ības un soci ālās aprūpes centrs „Subate” ”valdes locekles pilnvar ām. 
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Dome izskatīja SIA “Veselības  un sociālās aprūpes centra „Subate”” kapitāldaļu turētāja  
2010.gada 24.septembra  lēmumu „Par SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Subate”” 
valdes locekļa pilnvaru pagarināšanu (protokols Nr.2) un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 9.punktu un likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāldaļām un 
kapitālsabiedrībām”11.panta pirmās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu SIA „Veselības un aprūpes 
centrs „Subate” darbību, atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, 
novada dome nol ēma:  

1. Pagarin āt SIA “Veselības un aprūpes centrs “Subate”” valdes locekles Ināras Streiko *** 
pilnvaras līdz 2013.gada 21.oktobrim. 

2. Saskaņā ar Komerclikuma 307.pantu, valdei Komercreģistrā pieteikt izmaiņas valdes 
sastāvā. 

 

17.& (297) 
 Par atteikšanos no pirmpirkuma ties ībām uz nekustamo īpašumu ''Krauk ļi'' Eglaines 

pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Atteikties no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Kraukļi” Eglaines 
pagastā ar kadastra Nr. 4456-005-0061, kas sastāv no 1 zemes vienības ar apzīmējumu 
kadastrā 4456 005 0061 un uz tās esošās dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4456 005 
0061 001) un trim palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4456 005 0061 006; 008; 014). 

 
  

 
18.& (298) 

 Par atteikšanos no pirmpirkuma ties ībām uz nekustamo īpašumu ''R ītiņi'' Bebrenes 
pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Atteikties  no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Rītiņi” Bebrenes 
pagastā ar kadastra Nr. 4444 002 0037, kas sastāv no zemes gabala,  dzīvojamās mājas  un 
divām saimniecības ēkām. 

 

 

 
19.& (299) 

Par pirmpirkuma ties ību izmantošanu uz nekustamo  
īpašumu “Aps ītes” Dvietes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izmantot  pirmpirkuma ties ības  uz nekustamo īpašumu – “Apsītes” Dvietes pagastā, 
kadastra Nr. 4454 008 0009 un iegādāties  minēto īpašumu par kopējo summu Ls 3263,00, 
kas sastāv no diviem zemes gabaliem 7,3ha kopplatībā (kadastra apzīmējumi 4454 008 0010, 
4454 008 0009), dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 4454 008 0009 001) un četrām 
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palīgēkām (kadastra apzīmējumi 4454 008 0009 003, 4454 008 0009 004, 4454 008 0009 
005, 4454 008 0009 006). 

2. Iegādāties  nekustamā īpašuma “Apsītes” mājas iekārtu par summu Ls 1737. 

 

  
 

20.& (300) 
       Par  zemes lietošanas ties ību izbeigšanu Il ūkstes pils ētā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 200 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-002-0045, ar 2011.gada 1.janvāri. 
2. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 360 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-002-0186, ar 2011.gada 1.janvāri. 
3. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 230 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-003-0121, ar 2011.gada 1.janvāri. 
4. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 2000 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-003-0154 un zemes gabalu 2000 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-003-0200, ar 2011.gada 1.janvāri. 
5. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 150 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011.gada 1.janvāri. 
6. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 200 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-003-0178, ar 2011.gada 1.janvāri. 
7. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 120 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011.gada 1.janvāri. 
8. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 100 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-001-0133, ar 2011.gada 1.janvāri. 
9. Izbeigt zemes lietošanas ties ības  uz zemes gabalu 100 m2 platībā no zemes 
vienības,*** kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011.gada 1.janvāri. 
10. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 100 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011. gada 1.janvāri.  
11. Izbeigt zemes lietošanas ties ības *** uz zemes gabalu 80 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-002-0045, ar 2011.gada 1.janvāri. 

 

21.& (301) 
 Par atteikumu iznom āt pašvald ības vald ījum ā esošo zemes gabalu *** 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Neiznom āt *** pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes gabalu – Zemnieku ielas 
posmu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4407 003 0052. 

 
 

22.& (302) 
            Par  pašvald ības vald ījum ā esošo zemes gabalu iznom āšanu Il ūkstes pils ētā 
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Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam 2000 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0154, ar 2011.gada 1.janvāri. 
2. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 200 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-002-0045 , ar 2011.gada 1.janvāri. 
3. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 100 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011.gada 1.janvāri. 
4. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  200 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0178, ar 2011.gada 1.janvāri. 
5. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam 80 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-002-0045, ar 2011.gada 1.janvāri. 
6. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam 100 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-001-0137 , ar 2011.gada 1.janvāri. 
7. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  185 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-002-0128, ar 2011.gada 1.janvāri. 
8. Iznom āt ***  uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  200 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-002-0046, ar 2011.gada 1.janvāri. 
9. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam  600 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-003-0116, ar 2011.gada 1.janvāri. 
10. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu mazdārziņam  120 m2 platībā no zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4407-001-0137, ar 2011.gada 1.janvāri. 
11. Iznom āt *** uz 1 gadu zemes gabalu sakņu dārzam  4500 m2 platībā no zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4407-001-0203, ar 2011.gada 1.janvāri. 
12. Noteikt  iznomātajiem zemes gabaliem zemes izmantošanas m ērķi 0502 – pagaidu 
atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem. 
13. Noteikt  nomas maksu  saskaņā ar Ilūkstes novada domes 29.12.2009. saistošajiem 
noteikumiem Nr.28/2009 ''Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā” . 

 
 

23.& (303) 
 Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Bebrenes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Piešķirt  *** nomā zemes vienību 2,7 ha plat ībā, kadastra apzīmējums 4444 003 0047, uz 
5 gadiem, nosakot  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

24.& (304) 
 Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Bebrenes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,03 ha platībā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4444 006 0095 uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
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25.& (305) 
 Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Šēderes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR , PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

 Piešķirt  *** nomā  zemes gabalu 0,10 ha plat ībā, no zemes vien ības ar kadastra 
apzīmējumu 4490 001 0003, uz  5 gadiem, nosakot  nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 
  

26.& (306) 
 Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Eglaines pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0.01 ha plat ībā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4456 007 0092 Eglaines pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

 

27.& (307) 
 Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Eglaines pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0.16 ha plat ībā no zemes vienības  ar kadastra 
apzīmējumu 4456 004 0172 Eglaines pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

 

28.& (308) 
 Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Eglaines pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0.03 ha plat ībā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4456 007 0092 Eglaines pagastā uz 5 gadiem, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

.   

29.& (309) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu *** Dvietes  pagast ā  

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 1,1 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4454 008 0149, nekustamajā īpašumā „Ošlejas” Dvietes pagasts, 
iek ļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt ***  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz viņas lietošanā bijušo zemi 1,1 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4454 008 0149, „Ošlejas”,  Dvietes pagasts.  



                                                 18                       30.09.2010      Ds    sēde Nr.13                                      

 

30.& (310) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu ***  Pilskalnes  pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,16 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4480 008 0160, nekustamajā īpašumā „Jaunbr ūveri”,    Pilskalnes 
pagastā, iek ļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt ***  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz viņa lietošanā bijušo zemi  3,16 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0160, „Jaunbr ūveri” , Pilskalnes pagasts. 

 

31.& (311) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu ***  Pilskalnes  pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 8,0 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4480 001 0117, nekustamajā īpašumā  „Svidriš ķi 1” Pilskalnes 
pagastā, iek ļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Atdal īt no nekustamā īpašuma ''Svidriš ķi 1'' , Pilskalnes pagasts, īpašuma kadastra 
Nr.4480 001 0211, zemes vienību 8,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4480 001 0117, kā 
atsevišķu īpašumu un piešķirt tam nosaukumu ''Svidriš ķi 2'' , 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 viņas lietošanā bijušo zemi 8,0 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4480 001 0117, īpašumā  „Svidriš ķi 2”  Pilskalnes pagastā. 

 

32.& (312) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu *** Pilskalnes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 3,4 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4480 009 0093, nekustamajā īpašumā „Ozolnieki” Pilskalnes 
pagastā, iek ļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt ***  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz viņas lietošanā bijušo zemi 3,4 
ha platībā, kadastra apzīmējums 4480 009 0093,  „Ozolnieki”,  Pilskalnes pagasts. 

 

 

33.& (313) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu  ***  Š ēderes  pagast ā 
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Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 1,0 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4490 002 0129, un 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490 002 
0130, nekustamajā īpašumā  „Alejas 10”   Šēderes pagastā, iek ļaujot  zemes vienības 
pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt *** zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz viņa lietošanā bijušo zemi 1,0 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4490 002 0129, un 2,2 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490 
002 0130, „Alejas 10”,  Šēderes pagasts. 

 

  
 

34.& (314) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu *** Š ēderes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,0508 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4490 009 0107, nekustamajā īpašumā „Svente 22A”,  Šēderes 
pagastā, iek ļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt *** zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz viņas lietošanā bijušo zemi 
0,0508 ha platībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0107, „Svente 22A”,  Šēderes pagasts. 

 

35.& (315) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu *** Š ēderes  pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 0,0537 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4490 009 0192, nekustamajā īpasumā  „B ērziņi 2, 6”,  Šēderes 
pagastā,  iek ļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt ***  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz viņas lietošanā bijušo zemi 0,0537 
ha platībā, kadastra apzīmējums 4490 009 0192, „B ērziņi 2, 6”,  Šēderes pagasts. 

 

36.& (316) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu  ***  Š ēderes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1.  Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 5,7 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4490 006 0019, nekustamajā īpašumā „Šarlotes”,  Šēderes pagastā, 
iek ļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs.  

2.  Atdal īt no nekustamā īpašuma ''Šarlotes'',  Šēderes pagasts, īpašuma kadastra Nr.4490 
006 0018, zemes vienību 5.7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4490 006 0019, kā 
atsevišķu īpašumu un piešķirt tam nosaukumu ''Šarlotes 1'',  Šēderes pagasts, un noteikt  
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nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība. 

 
                                                 

37.& (317) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu *** Š ēderes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt  *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 4,2 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4490 002 0142, nekustamajā īpašumā „Ne ļķes”,  Šēderes pagastā, 
iek ļaujot zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt ***  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem  uz viņas lietošanā bijušo zemi 4,2 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4490 002 0142, „Ne ļķes”,  Šēderes pagasts. 

 
 

38.& (318) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu *** Prodes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo  zemi 3.0 ha  platībā, 
kadastra apzīmējums  4435 002 0025, nekustamajā īpašumā „Gulbji” Prodes pagastā, 
iek ļaujot  zemes vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt ***  zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz viņas lietošanā bijušo zemi 3.0 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 4435 002 0025, „Gulbji”, Prodes pagasts. 

 

39.& (319) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu un  

zemes nomas pirmties ību pieš ķiršanu  *** Prodes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt *** zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā bijušo zemi 14,6 ha  platībā, 
kadastra apzīmējums  4435 008 0038, nekustamajā „Dri ķīši” Prodes pagastā, iek ļaujot  zemes 
vienību pašvaldībai piekritīgās zemēs. 

2. Piešķirt *** zemes nomas pirmtiesības uz 10 gadiem uz viņas lietošanā bijušo zemi, 
kadastra apzīmējums 4435 008 0038, „Driķīši”, Prodes pagasts. 

 

40.& (320) 
Par saistošo noteikumu Nr.9/2010  

„Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2009.gada 31.j ūlija saistošajos noteikumos 
Nr.16/2009 “Il ūkstes novada pašvald ības nolikums”” apstiprin āšanu 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27. punktu un 
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45.pantu,  atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET - nav , ATTURAS - nav, novada dome 
nol ēma:  

1. Apstiprin āt saistošos noteikumus  Nr.9/2010 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2009.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos Nr.16/2009 “Ilūkstes novada pašvaldības 
nolikums””. 

2. Uzdot  lietu pārvaldes nodaļas vadītājai Irēnai Bogdanovai: 

2.1. triju dienu laikā pēc saistošo noteikumu parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt saistošos noteikumus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai; 

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

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

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

 

41.& (321) 
Par deklar ētās dz īvesvietas zi ņu anul ēšanu *** 

 Ozolu iel ā 10, Ilūkst ē 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

 Anul ēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***, Ozolu ielā  10, Ilūkstē, Ilūkstes novadā. 

 

42.& (322) 
Par groz ījumiem pirmsskolas izgl ītības iest ādes ''Zvani ņš'' nolikum ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma:  

1. Izdar īt Ilūkstes pirmsskolas izgl ītības iest ādes „Zvani ņš” 29.10.2009. nolikum ā šādus 
groz ījumus : 

1.1. izteikt nolikuma 6.punktu  šādā redakcijā: 

„6. Iestādes juridiskā adrese:  

6.1. Jēkabpils iela 10a, Ilūkstē, Ilūkstes novads,  LV- 5447; 

6.2. Subates pirmsskolas grupu adrese: Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads, 
LV-5471; 

6.3. Dvietes pirmsskolas grupu adrese: Dvietes pagasts, Dviete, Ilūkstes novads, LV- 
5444; 

6.4. Bebrenes pirmsskolas grupu adrese: Bebrenes pagasts, Bebrene, Ilūkstes novads, 
LV-5439.”   

1.2. izteikt nolikuma 14.punktu  šādā redakcijā: 

„14. Iestādes darbs pakļauts vienotam dienas režīmam, kurš noteikts izglītības iestādes 
iekšējās kārtības noteikumos un saskaņots ar pašvaldību.” 
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1.3. papildināt nolikuma 16.punktu ar 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„16.5. pieprasījumu no kādas citas iestādes par audzēkņu pieņemšanu tajā.” 
  

 
43.& (323) 

 Par atteikšanos no pirmpirkuma ties ībām uz nekustamo īpašumu ''Naftas b āze'' Dvietes 
pagast ā 

 

Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Atteikties  no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Naftas bāze” Dvietes 
pagastā ar kadastra Nr. 4454 008 0378, kas sastāv no zemes gabala 0,63ha kopplatībā un  
ēkas  131,3 kvm.  

   

44.& (324) 
        Par atteikšanos no pirmpirkuma ties ībām uz nekustamo īpašumu Rai ņa ielā 20, 

Ilūkst ē 

 

Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Atteikties  no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Raiņa ielā 20, Ilūkstē  
ar kadastra Nr. 4407 002 0047, kas sastāv no diviem zemes gabaliem (kadastra apzīmējumi 
4407 002 0047, 4407 002 0165).  

 

45.& (325) 
Par nosaukuma pieš ķiršanu *** 

nekustamajam īpašumam Dvietes  pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

1. Piešķirt  *** nekustamajam īpašumam nosaukumu „Mars”,  Dvietes pagasts, Ilūkstes novads; 
īpašuma kadastra Nr.4454 008 0187. 

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

 
 

46.& (326) 
 Par adreses pieš ķiršanu SIA ''NOPA LTD'' jaunb ūvei Šēderes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nol ēma: 

Piešķirt  SIA „NOPA LTD” jaunbūvei adresi  „Asinovka”,  Šēderes pagasts , Ilūkstes novads, 
LV-5474, zemes vienības kadastra apzīmējums 4490 005 0073. 
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Sēde slēgta plkst.17.00 
 
Sēdes vadītājs      S.Rāzna 
 
 
Sēdes protokoliste      I.Bogdanova 

 

Protokols parakstīts 2010.gada 5.oktobrī 


