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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 

 
 
Ilūkstes novada domē 
2011.gada 27.janvārī                                                                                        Nr.1 
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00 
 
 

DARBA K ĀRTĪBA 
 

1. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***. 

2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu ***. 

3. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam ar vīziju līdz 2020.gadam 
izstrādes uzsākšanu. 

4. Par atļauju SIA ‘’DVINSKA PLUS’’ tirdzniecībai Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas kafejnīcas 
telpās. 

5. Par atteikumu piešķirt zemi lietošanā *** Bebrenes pagastā. 

6. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu *** Pilskalnes pagastā. 

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu *** Dvietes pagastā. 

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

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

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

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

20. Par neapbūvētās lauku apvidus zemes piekritību Ilūkstes novada pašvaldībai Eglaines 
pagastā. 

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

22. Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes paaugstināšanu. 
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23. Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu vadītāju amata algas noteikšanu. 

24. Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas reorganizēšanas procesa 
uzsākšanu. 

25. Par atļauju SIA ‘’ORNAMENTS’’ ņemt aizņēmumu universālā kompaktiekrāvēja iegādei. 

26. Par degvielas patēriņa normas noteikšanu Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā esošajam 
traktoram MASSEY FERGUSON 5475. 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no ***. 

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no ***. 

29. Par komunālo pakalpojumu maksas noteikšanu Ilūkstes novadā. 

30. Par Bebrenes Profesionālās vidusskolas maksas kursiem. 

31. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada budžeta izpildi. 

32. Par Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāna 2011.gadam 
apstiprināšanu 

33. Par pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālai darba algai 2011.gadā. 

34. Par nolikuma ‘’Par Ilūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un 
darbinieku atlīdzības sistēmu’’ apstiprināšanu. 

35. Par darba samaksu domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai 
izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem. 

36. Par Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un 
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu. 

37. Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.455, Nr.456 , Nr.460 un 29.10.2009. lēmumā 
Nr.489 . 

38. Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2011 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu’’ 
apstiprināšanu. 

39. Par SIA ‘’Veselības centrs ‘’Ilūkste’’’’ valdes locekļa kandidatūru. 

40. Par atļauju SIA “Ornaments” pamatlīdzekļu norakstīšanai. 

41. Par finansiālu atbalstu Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Sēlijas iecirknim. 
42. Par  piedalīšanos Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā 

“Promotion of a Healthy Lifestyle in Border Regions of Latvia and Belarus”. 

43. Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldībai piešķirtās vienreizējās valsts budžeta dotācijas  
infrastruktūras attīstībai sadalījumā. 

44. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Eiropas Sociālā fonda projektam ‘’Pakalpojumu pieejamības 
paaugstināšana Ilūkstes novadā’’. 

 

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna 

Sēdi protokolē lietvedības nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova 

Sēdē piedalās 13 domes deputāti: 

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

Sēdē nepiedalās deputāts Vitolds Kveders un  Imants Rubļevskis 

Bez tam domes sēdē piedalās: 
- finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe 
- finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe 
- juridiskās nodaļas vadītāja Biruta Višņevska 
- izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona Linarde 
- nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas vietniece Dagnija Dāvidsone 
- pagastu pārvalžu vadītāji :Sofija Glūmāne, Romualds Fedorovičs, Benita Štrausa 
- Dvietes  pagasta teritorijas un labiekārtošanas darbu pārzine  Iveta Plone  
- Mūzikas skolas direktors Edvīns Megnis  
 
 
                                                                  

1.& (1) 
Par deklar ētās dz īvesvietas zi ņu anul ēšanu *** 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

Atteikt anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu *** Pašulienē, m.4-11, Šēderes pagastā, Ilūkstes 
novadā.  
 
 

2.& (2) 
Par deklar ētās dz īvesvietas zi ņu anul ēšanu *** 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu ***Upeniekos”, Prodes pagastā, Ilūkstes novadā. 

 

 

3.& (3) 
 Par Ilūkstes novada att īst ības programmas 2012.- 2018.gadam  

(ar v īziju l īdz 2020.gadam) izstr ādes uzs ākšanu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu un Reģionālās attīstības likuma 13.pantu, 
 atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Uzsākt Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam (ar vīziju līdz 
2020.gadam) izstrādi. 

2. Izveidot attīstības programmas izstrādes uzraudzības grupu šādā sastāvā: 
Stefans Rāzna – Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs, 
Maigurs Krievāns – Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks, 
Vitolds Kveders – Ilūkstes novada  domes deputāts. 

3. Par Ilūkstes  novada attīstības programmas izstrādes atbildīgo apstiprināt Ilūkstes  novada 
pašvaldības izpilddirektori Līgu Dudari. 
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4. Apstiprināt Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam (ar vīziju līdz 
2020.gadam) izstrādes darba uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar 1.pielikumu. 

5. Paziņojumu par Ilūkstes novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu publicēt 
pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv, informatīvajā izdevumā „Ilūkstes novada vēstis”, 
laikrakstā „Latgales laiks” un „Latvijas vēstnesis”. 

6. Lēmumu par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam (ar vīziju līdz 
2020.gadam) izstrādes uzsākšanu nosūtīt Latgales plānošanas reģionam.  

 
 

Pielikums 
Ilūkstes novada domes  

27.01.2011. lēmumam Nr.3 
(prot. Nr.1, 3.&) 

 

Darba uzdevums 
Il ūkstes novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam (ar vīziju l īdz 2020.gadam) 

izstrādei 

1. Pamatojums: 
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts; 

1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa; 

1.3. Reģionālās attīstības likums; 

1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā”. 

2. Ilūkstes novada pašvaldības attīstības programmas uzraudzības grupas vadītājs - Ilūkstes 
novada domes priekšsēdētājs. 

3. Lēmuma izpildi kontrolē Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektore un Attīstības 
plānošanas nodaļa. 

4. Ilūkstes novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 
gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.  

5. Ilūkstes novada attīstības programmu ir paredzēts izstrādāt Ilūkstes novadu veidojošām 
pilsētām un pagastu teritorijām. 

6. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām un Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 
izstrādātajiem „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā 
līmenī”. 

7. Ilūkstes novada attīstības programmas izstrādes uzdevumi: 
7.1. noteikt iniciatīvu un rīcību kopumu, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu 

sasniegšanai. Tie ir skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi; 
7.2. definēt novada attīstības vīziju (vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas 

vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības); 
7.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātās novadu 

teritorijā ietilpstošo pagastu un pilsētu plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un 
ieplānotos infrastruktūras projektus Ilūkstes novadā; 
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7.4. izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona attīstības 
plānošanas dokumentus. 

7.5. izstrādājot attīstības programmu, ņemt vērā blakus esošo novadu attīstības plānošanas 
dokumentus. 

8. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi: 
 

Process un 
termiņi 

Rīcība 

 

 

 

 

Sagatavošanās 
izstrādei 

(janvāris-
marts) 

Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. 
 
Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana plānošanas 
reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.ilukste.lv un laikrakstā 
„Latgales laiks” un “Latvijas Vēstnesis”. 
 
 
Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna 
izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana 
 
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana 
uzraudzības  grupā un darba grupā. 
 
Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu 
līderus, rezultātu apkopošana. 
 
Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze 
(t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām) 

Izstrādes 
process 

(marts-maijs) 

Veikt attīstības programmas izstrādi šādos posmos: 
 
1.posms - esošās situācijas raksturojums un analīze  
Esošās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota kā sadaļa, kas parāda 
pašvaldības esošo sociālo, ekonomikas un vides situāciju.  
 
2.posms – stratēģiskās daļas izstrāde 
Šajā posmā, ņemot vērā esošās situācijas analīzes rezultātus tiek formulēta  
pašvaldības attīstības vīzija,  prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Noteikt 
prioritāšu īstenošanas rezultatīvo rādītāju, pēc kuriem varētu izvērtēt 
pašvaldības izaugsmi un attīstību.  
 
3.posms – attīstības programmas rīcības plāna izstrāde 
Šajā posmā tiek apzināti pašvaldības projekti un pasākumi septiņu gadu 
periodam, kas realizējami, lai sasniegtu izvirzītās prioritātes, rīcības virzieni un 
uzdevumi. Rīcības plānā ir iekļaujama šāda minimālā informācija:  

- informācija par projekta ideju – projekta nosaukums, mērķis, aktivitātes un 
rezultatīvie radītāji; 

- informācija par projekta pamatojumu – saistība ar attīstības programmas 
noteiktajām prioritātēm, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī 
projektu savstarpējā papildinātība; 

- informācija par projekta partneriem un finansējumu; 
- informācija par plānoto projekta uzsākšanas un noslēguma laiku. 
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Šī posma rezultātā izstrādātais dokuments noformējams atsevišķā sējumā un 
datu nesējā. 
Attīstības programmai jāpievieno grafiskais materiāls. 
 
4.posms – attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde 
Šajā posmā tiek izstrādāts attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāns, 
kas nosaka attīstības programmas ieviešanas kontroles sistēmu (atbildīgie un to 
pienākumi), kā arī izvērtēšanas un aktualizācijas kārtību. 
Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā.. 
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērt ējums 
Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības 
programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī 
par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides 
pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
nepieciešamības izvērtēšanai 
Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde. 

Publiskā 
apspriešana 

(maijs-augusts) 

Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides pārskata 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 
 
Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko 
apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā 
www.ilukste.lv un laikrakstā  „Il ūkstes novada vēstis”. 
 
Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana 
Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja 
norādītajām iestādēm 
 
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas 
rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana  
 
Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma 
izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.ilukste.lv un laikrakstā 
„Il ūkstes novada vēstis”. 
 
Dokumentu projektu redakciju pilnveidošana atbilstoši publiskās apspriešanas 
laikā saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem. 
 
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā 
sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus. 
Nodrošināt dokumentu galīgās redakcijas nodošanu plānošanas reģionam 
atzinuma saņemšanai un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides 
pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai. 

Saskaņošana 

(septembris-
novembris) 

 

Apstiprin āšana 

(decembris) 

Plānošanas reģiona un  Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma 
saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par novada attīstības programmas 
gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva atzinuma 
saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota 
(tā atgriežas izstrādes procesā) 
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Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu 
publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā 
Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un 
iesniegšana plānošanas reģionam 

 
 
 
 

4.& (4) 
Par at ļauju SIA “DVINSKA PLUS” tirdzniec ībai Ilūkstes Sadraudz ības vidusskolas 

kafejn īcas telp ās  

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Atļaut SIA “DVINSKA PLUS”, reģ. Nr.41503025990,  tirdzniecību ar konditorejas 
izstrādājumiem un pārtikas precēm  Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas kafejnīcas telpās 
Stadiona  ielā 1, Ilūkstē. 

2. Uzdot Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei A.Kudiņai noslēgt telpu nomas līgumu ar  
SIA “DVINSKA PLUS”. 

 

 

5.& (5) 
Par atteikumu pieš ķirt zemi lietošan ā *** Bebrenes pagast ā 

 
         Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

Atteikt piešķirt *** 4,4 ha zemes gabalu Bebrenes pagastā no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4444 002 0292, jo minētais zemes gabals ir iznomāts citai fiziskai personai.                                                         

 

 

6.& (6) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu *** Pilskalnes pagast ā 

 

       Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  
1. Izbeigt *** pastāvīgās zemes lietošanas tiesības ar 01.09.2010. uz zemi 2,2 ha kopplatībā 
nekustamajā īpašumā ***, Pilskalnes pagastā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4480 
005 0397 un uz zemi 1,3 ha kopplatībā nekustamajā īpašumā ***, Pilskalnes pagastā, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4480 008 0366. 

2. Uzdot *** viena mēneša laikā noslēgt Lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līgumu ar 
Pilskalnes pagasta pārvaldi. 

3. Lūgt LR VZD Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā. 
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7.& (7) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 3,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4480 005 0362, 
Pilskalnes pagastā uz 5 gadiem no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar ***. 
 
 
 

8.& (8) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 0,5 ha platībā un 1,0 ha platībā no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4480 005 0350, Pilskalnes pagastā, uz 5 gadiem no 20.02.2011., nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

 

9.& (9) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt *** nomā  zemes gabalu 0,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 008 0273 Pilskalnes pagastā uz  5  gadiem no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

 

10.& (10) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  
 
1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 1,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 008 0291, Pilskalnes pagastā uz 5 gadiem no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar ***. 
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11.& (11) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 1,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4480 005 0344 un 
zemes gabalu 2,0 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4480 006 0153, Pilskalnes pagastā uz 5 
gadiem no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar ***. 
 

 
 

12.& (12) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 
 
1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4480 005 0431, 
zemes gabalu 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4480 005 0349 un zemes gabalu 1,0 ha 
platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4480 005 0350 Pilskalnes pagastā uz 5 
gadiem no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar ***. 
 
 

13.& (13) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 
    Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt *** nomā  zemes gabalu 0,8 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 008 0291, zemes gabalu 1,0 ha platībā, kadastra apzīmējums 4480 008 0290,  zemes 
gabalu 2,6 ha platībā, kadastra apzīmējums 4480 009 0103 un zemes gabalu 0,5 ha platībā, 
kadastra apzīmējums 4480 008 0123, Pilskalnes pagastā uz  5  gadiem no 01.02.2011., nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

 

14.& (14) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Pilskalnes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt *** nomā  zemes gabalu 1,5 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4480 008 0287, Pilskalnes pagastā, uz  5  gadiem no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
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2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas 
noslēgt zemes  nomas līgumu ar  ***. 

 

15.& (15) 
Par zemes past āvīgās lietošanas ties ību izbeigšanu *** Dvietes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Izbeigt *** pastāvīgās zemes lietošanas tiesības ar 01.09.2010. uz zemi 2,3 ha kopplatībā 
zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4454 007 0166, nekustamajā īpašumā *** Dvietes 
pagastā, kadastra Nr. 4454 007 0024.  

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma ***, Dvietes pagasts, kadastra Nr. 4454 007 0024, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4454 007 0166 2,3 ha kopplatībā, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un 
piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu „Tūmāni 3,  Dvietes pagasts. 

3. Uzdot *** viena mēneša laikā noslēgt Lauku apvidus neizpirktās zemes nomas līgumu ar 
Dvietes pagasta pārvaldi. 

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

 

 

16.& (16) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 9,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 008 0356, Dvietes pagastā, uz 5 gadiem no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar ***. 

 

 

17.& (17) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Dvietes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Piešķirt *** nomā zemes gabalu 5,0 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 008 0355 un zemes gabalu 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4454 010 0042, Dvietes 
pagastā, uz 5 gadiem no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101 – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Pilnvarot Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini viena mēneša laikā 
no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas noslēgt zemes  nomas līgumu ar ***. 
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18.& (18) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Šēderes pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 bals īm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Piešķirt *** nomā  zemes gabalu 1,0 ha platībā, no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4490 003 0104, Šēderes pagastā, uz 5  gadiem, no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Uzdot Šēderes pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar  ***.  

 

 

19.& (19) 
Par zemes pieš ķiršanu nom ā *** Eglaines pagast ā 

 
Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt ***  nomā zemes gabalu 0.03 ha platībā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4456 007 0092, Eglaines pagastā, uz 5 gadiem, no 01.02.2011., nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

2. Uzdot Eglaines pagasta pārvaldes vadītājam viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā 
stāšanās dienas noslēgt zemes nomas līgumu ar ***. 

 

20.& (20) 
Par neapb ūvētās lauku apvidus zemes piekrit ību Ilūkstes novada pašvald ībai Eglaines 

pagast ā 

 
 Izskatot Eglaines pagasta pārvaldes 12.01.2011. iesniegumu par zemes piekritību 

Eglaines pagastā un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 
dome konstatēja: 2008.gadā Eglaines pagasta padome neizvērtēja 3 zemes vienības, kas ir  
nepieciešamas personīgo palīgsaimniecību uzturēšanai Eglaines ciema iedzīvotājiem; pastāvīgā 
lietošanā pašvaldībai tās tika piešķirtas 28.02.1992. ar Eglaines pagasta TDP 20.sasaukuma 
9.sesijas lēmumu un arī šobrīd ir nepieciešamas pašvaldībai noteikto funkciju īstenošanai, 
saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta 6.punktu (iedzīvotāju veselīga dzīvesveida 
veicināšanai). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ''Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās'' 3. 4., 4.1 pantiem un 
Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām 
piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī 
valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 13.punktu, 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 un 1. un 2.pielikumiem,  atklāti 
balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Atzīt par Ilūkstes novada pašvaldībai piekrītošām 3 neapbūvētas zemes vienības Eglaines 
pagastā 4,2 ha kopplatībā: kadastra apzīmējumi 4456 007 0362 - 2,8ha, 4456 007 0367 – 0,3ha, 
4456 007 0280 - 1,1ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0101- zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
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2. Lūgt LR Valsts Zemes dienesta Latgales reģionālo nodaļu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmā. 

 

21.& (21) 
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 Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi”, ņemot vērā LR Izglītības un zinātnes ministrijas 27.09.2010. vēstuli Nr.1-
14/6441 „Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali”, kā arī Ilūkstes 
novada pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu minimālās nepieciešamības to darbības 
nodrošināšanai, un pamatojoties uz ar pašvaldības domes priekšsēdētāja 06.01.2011. rīkojumu 
izveidotās komisijas 07.01.2011. protokolu par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju 
sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Apstiprināt LR IZM piešķirtās mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
šādi: 

1.1.  2011.gada mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības programmām 8 
mēnešiem (janvāris – augusts) Ls 563 456.00, sadalījums pa izglītības iestādēm 
saskaņā ar pielikumu (pielikumā 07.01.2011. IZM mērķdotācijas sadales komisijas 
protokols).   

1.2. 2011.gada mērķdotācijas interešu izglītības programmām 8 mēnešiem (janvāris – 
augusts) Ls 23 907.00, sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar pielikumu 
(pielikumā 07.01.2011. IZM mērķdotācijas sadales komisijas protokols); 

1.3. 2011.gada dotācijas 5. – 6. gadīgo apmācībai 8 mēnešiem (janvāris – augusts) Ls 
34 360.00, sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar pielikumu (pielikumā 
07.01.2011. IZM mērķdotācijas sadales komisijas protokols). 

2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem: 

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 iekļaut 2 
izglītības metodiķa  likmes, 0.75 karjeras konsultanta likmi, 0.5 logopēda likmi un 0.25 
speciālā pedagoga likmi ar mērķi novada izglītības sistēmas vadīšanas un 
organizēšanas atbalsta nodrošināšanai; 

2.3. Eglaines pamatskolas izglītības iestādes pedagogu tarifikācijā iekļaut 1 izglītības 
metodiķa  likmi ar mērķi novada izglītības sistēmas vadīšanas un organizēšanas 
atbalsta nodrošināšanai 

2.4. saskaņot pedagogu tarifikācijas Ilūkstes novada pašvaldības izglītības, kultūras un 
sporta nodaļā.   

 
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai  

I.Linardei. 
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22.& (22) 
Par Ilūkstes novada izgl ītības iest āžu vad ītāju darba algas likmes paaugstin āšanu 

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

1) LR IZM piešķirtā mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ilūkstes novadam 
2011.gada 8 mēnešiem (no 1. janvāra līdz 31.augustam)  ir piešķirta atbilstošā apjomā mācību 
procesa pilnīgai un kvalitatīvai nodrošināšanai; 

2) ņemot vērā augstāk minēto pašvaldības izglītības iestādēm ir nepieciešams izvērtēt izglītības 
iestādē strādājošo pedagogu darba noslogojumu atbilstoši izglītības programmām un iestādes 
individuālajai iekšējai darba kārtībai un plānojot, ar 27.01.2011. domes lēmumu Nr.21., 
(protokols Nr.1., 21.&) pašvaldības iedalītās mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba 
samaksu, apsvērt iespēju palielināt pedagogu darba samaksu par likmi. 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam” un saskaņā ar Ministru kabineta 
28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un atbilstoši 
22.12.2009. MK 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 ņamot vērā LR Izglītības un zinātnes ministrijas 27.09.2010. vēstuli Nr.1-14/6441 „Par valsts 
budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali”, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Paaugstināt no 01.01.2011. līdz 31.08.2011. Ilūkstes novada pamata izglītības iestāžu 
vadītāju darba algas likmi par slodzi par 25%  un vispārējās izglītības iestāžu vadītāju darba 
algas likmi par slodzi par 30%,  Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei un Bebrenes 
vidusskolas direktorei darba algas likmi par slodzi par 35% (sakarā ar darba apjoma 
pieaugumu vidusskolu reorganizēšanas rezultātā) no MK noteikumos Nr.836 „Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes. 

2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās 
izglītības, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem iestādes ietvaros izskatīt 
jautājumu par iestādē strādājošo pedagogu darba algas likmes par slodzi paaugstināšanu 
iestādei iedalītās mērķdotācijas ietvaros. 

3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās 
izglītības, profesionālās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem pieņemto lēmumu par 
pedagogu darba algas likmes palielināšanu saskaņot ar pašvaldības izglītības, kultūras un 
sporta nodaļu.  
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23.& (23) 
Par novada izgl ītības iest āžu vad ītāju amata algas likmes noteikšanu 

 

Izvērtējot pašvaldības iespēju palielināt izglītības iestāžu vadītāju, kuru darba samaksu 
veic no pašvaldības budžeta līdzekļiem, algas likmes atbilstoši pašvaldībā noteiktajām 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju likmēm, pamatojoties uz 28.07.2009. Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, atklāti balsojot ar 13 
balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Ar  03.01.2011. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vadītājai Ministru 
Kabineta noteikumos Nr.836 noteikto minimālo algas likmi palielināt par 30%. 

2. Ar 03.01.2011. Ilūkstes sporta skolas direktoram Ministru Kabineta noteikumos Nr.836 
noteikto minimālo algas likmi palielināt par 30%. 

3. Ar 03.01.2011. Ilūkstes novada interešu izglītības iestādes „Ilūkstes bērnu un jauniešu 
centra” vadītājai Ministru Kabineta noteikumos Nr.836 noteikto minimālo algas likmi 
palielināt par 30%. 

 
 

24.& (24) 
Par Bebrenes Profesion ālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas reorganiz ēšanas 

procesa uzs ākšanu 

 

Lai sekmētu efektīvāku pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, optimālāku un racionālāku 
izglītības iestāžu telpu un materiāli tehniskās bāzes izmantošanu, kas veicinās kvalitatīvas 
izglītības nodrošināšanu, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Latvijas Republikas Izglītības likuma 
17.panta trešās daļas 1.punktu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu,  atklāti balsojot ar 
12 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, (pildot Latvijas Republikas likuma ''Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 11.panta 1.daļā 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 nol ēma:  

1. Uzsākt Bebrenes Profesionālās vidusskolas (juridiskā adrese: „Tehnikums”, Bebrene, 
Bebrenes pag., Ilūkstes novads, LV 5439, Reģ.nr. 90009479109) un Bebrenes vidusskolas  
(juridiskā adrese: Bebrenes muiža, Bebrene, Bebrenes pag., Ilūkstes novads,  LV 5439, Reģ.nr. 
90001864804) reorganizēšanas procesu, Bebrenes Profesionālo vidusskolu pievienojot 
Bebrenes vidusskolai.  

2. Ar 2011.gada 28.februāri atbrīvot Bebrenes Profesionālās vidusskolas direktori L.Kaminsku 
no ieņemamā amata un uzdot L.Kaminskai: 

2.1. brīdināt darba likumdošanas kārtībā izglītības iestādes darbiniekus par izglītības iestāžu 
reorganizāciju, kura notiks 31.07.2011. un izmaiņām štatu sarakstos;  

2.2. organizēt informējošus pasākumus par izglītības iestādes reorganizāciju attiecīgām 
institūcijām un personām, kā arī Bebrenes Profesionālās vidusskolas audzēkņiem un to 
vecākiem;  

2.3. līdz 2011.gada 28.februārim nodot Bebrenes Profesionālās vidusskolas dokumentāciju 
un materiālās vērtības, Bebrenes vidusskolas direktorei Ē.Šaršunei, sastādot pieņemšanas 
– nodošanas aktus, kurus apstiprina pašvaldība; 
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2.4. laika posmā līdz 2011.gada 28.februārim, turpinot veikt amata pienākumus, visas 
darbības, kas saistītas ar izglītības iestādes funkciju pildīšanu, finanšu darbībām, saskaņot 
ar pašvaldību. 

3. Uzdot Bebrenes vidusskolas direktorei Ē.Šaršunei: 

3.1. brīdināt darba likumdošanas kārtībā izglītības iestāžu darbiniekus par izglītības iestāžu 
reorganizāciju, kura notiks 31.07.2011.  un izmaiņām štatu sarakstos; 

3.2. organizēt informējošus pasākumus par izglītības iestādes reorganizāciju attiecīgām 
institūcijām un personām, kā arī Bebrenes vidusskolas skolēniem un to vecākiem; 

3.3. līdz 2011.gada 28.februārim pieņemt no L.Kaminskas  Bebrenes Profesionālās 
vidusskolas dokumentāciju un materiālās vērtības, sastādot pieņemšanas – nodošanas 
aktus, kurus apstiprina pašvaldība; 

3.4. sadarbībā ar pašvaldību organizēt visus nepieciešamos pasākumus un veikt 
nepieciešamos uzdevumus izglītības iestāžu reorganizācijas norisei; 

4. Uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai I.Linardei saskaņot lēmumu par izglītības 
iestāžu reorganizāciju ar Izglītības un zinātnes ministriju. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai I.Linardei. 

 
 

25.& (25) 
Par at ļauju SIA „Ornaments” ņemt aizņēmumu univers ālā kompaktiekr āvēja iegādei 

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

finanšu komitejas atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Atļaut SIA ”Ornaments” ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz 
izdevīgākiem noteikumiem universālā kompaktiekrāvēja iegādei. 

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei. 
 

 

26.& (26) 
Par degvielas pat ēriņa normas noteikšanu Dvietes pagasta p ārvaldes vald ījum ā  

esošajam traktoram MASSEY FERGUSON 5475 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “21.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 

atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nol ēma:   

1. Noteikt Dvietes pagasta pārvaldes valdījumā esošajam traktoram MASSEY FERGUSON 
5475 degvielas (dīzeļdegviela) summēto patēriņa normu 8,5 litri motorstundā. 

2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot grāmatvedei N.Slabkovskai. 
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27.& (27) 
Par nekustam ā īpašuma nodok ļa parādu piedzi ņu no *** 

 
    

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

Piedzīt bezstrīda kārtībā no ***, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 267,63 (divi simti 
sešdesmit septiņi lati un 63 santīmi),  t.sk. pamatparāds Ls 210,70 un nokavējuma nauda Ls 
56,93 uz 2011.gada 27.janvāri, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem vai kustamo 
mantu. 

 

28.& (28) 
Par nekustam ā īpašuma nodok ļa parādu piedzi ņu no *** 

 
  

Atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

Piedzīt bezstrīda kārtībā no ***, nekustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 435,71 (četri simti 
trīsdesmit pieci lati un 71 santīms),  t.sk. pamatparāds Ls 281,88 un nokavējuma nauda Ls 
153,83 uz 2011.gada 27.janvāri, piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem vai kustamo 
mantu. 

 

29.& (29) 
 Par komun ālo pakalpojumu maksas noteikšanu Il ūkstes novad ā 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 113panta 4.daļu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu jautājumā par 
komunālo pakalpojumu maksas noteikšanu Ilūkstes novadā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Noteikt ar 2011.gada 1.aprīli  Subates  pilsētā un Prodes pagastā šādu  ūdens apgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu maksu : 

   

Pakalpojuma saņēmēji 
 

Maksa par ūdeni (bez PVN) 
 

 
Maksa par  kanalizāciju 

(bez PVN) 

Subates pils ētā   

 bez ūdens skaitītāja 
-par 1 cilv. mēnesī 
-par 1 liellopu mēnesī 
 

Ls 1,50 
 
Ls 1,20 

Ls 1,80 

 ar ūdens skaitītāju Ls 0.70/ 1m3 Ls 1,20 /1m3 

Subates pils. „L īvānu”urb.   

 bez ūdens skaitītāja 
- par 1 cilv. mēnesī 
- par 1 liellopu mēnesī 
 

 
Ls 0,80 
Ls 1,00 
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  ar ūdens skaitītāju Ls 0,60/ 1m3 

Prodes pag. „Baltmuiža ”   

 bez ūdens skaitītāja 
- par 1 cilv. mēnesī 
- par 1 liellopu mēnesī 
 
  ar ūdens skaitītāju 

 
Ls 0,80 
Ls 1,00 
 
Ls 0,60 /1 m3 

 

Prodes pag. „Dubulti”   

  bez ūdens skaitītāja 
- par 1 cilv. mēnesī 
- par 1 liellopu mēnesī 
  ar ūdens skaitītāju 

 
Ls 0,80  
Ls 1,00 
Ls 0,60 / 1m3 

 

 
2. Uzdot Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītājai Sofijai Glūmānei  rakstveidā 
brīdināt īrniekus vienu mēnesi iepriekš par komunālo maksājumu maksas paaugstināšanu, 
norādot maksas paaugstināšanas iemeslu. 

3. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi par maksas komunālajiem pakalpojumiem tiek ieskaitīti Ilūkstes 
novada pašvaldības bankas kontā vai iemaksāti Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes 
kasē. 

4. Uzdot komunālo un saimniecisko jautājumu komisijai līdz februāra domes sēdei pārskatīt 
pašvaldībā  noteiktos citu komunālo pakalpojumu maksas tarifus  un sagatavot izskatīšanai 
domē  lēmuma projektu par vienotu komunālo pakalpojumu maksas noteikšanu Ilūkstes novadā. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei. 

 

 
 

30.& (30) 
Par Bebrenes Profesion ālās vidusskolas maksas kursiem 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu datajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:   

 
1. Noteikt izmaksas uz vienu izglītojamo pēc izglītojamo skaita nokomplektēšanas grupās: 
 
Nr.p.k
. 

Programmas 
nosaukums 

Stundu 
skaits 

Kopējās 
izmaksas 
(Ls) 

Izglītojamo 
skaits grupās 

Izmaksas uz vienu 
izglītojamo (Ls) bez 
PVN 

1.1.  Mākslīgās apsēklošanas 
tehniķis 

960 2364,00 12 197,00 

1.2. Viesību un  godu 
rīkošanas pamati 

48 412,00 12 35,00 

1.3. Jaunākās aktualitātes 
grāmatvedības 
uzskaites kārtošanā un 
nodokļu likumdošanā 

40 280,00 14 20,00 
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2. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā vai 
iemaksāti Bebrenes pārvaldes kasē. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot vecākai grāmatvedei. 
 
 
 

31.& (31) 
Par Ilūkstes novada pašvald ības 2010.gada budžeta izpildi 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 2.punktu 
un ņemot vērā finansu komitejas atzinumu dotajā jautājumā atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada pamatbudžeta izpildi saskaņā ar 
1.pielikumu: 

1.1. Ieņēmumu daļā Ls 6 800 848 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 620 865; 
ieņēmumi Ls 5 314 037, aizdevums Ls 57 777, aizņēmums 808 169). 

1.2. Izdevumu daļā  Ls 6 800 848 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 827 
779; izdevumi Ls 5 758 774; aizņēmumu atmaksa Ls 214 295). 

2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada speciālā budžeta izpildi saskaņā ar 2. 
pielikumu :  

2.1. Ieņēmumu daļā Ls 298 854 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 132 358; 
ieņēmumi Ls 166 496). 

2.2. Izdevumu daļā  Ls 298 854 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 71 695; 
izdevumi Ls 227 159).   

3.  Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada ziedojumus un dāvinājumus saskaņā ar 
3. pielikumu: 

3.1.Ieņēmumu daļā Ls 2 956 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 55;  ieņēmumi 
Ls 2 901). 

3.2. Izdevumu daļā  Ls 2 956 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās Ls 1 556; 
izdevumi Ls 1 400).   

4.  Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmuma parādu uz 2011.gada 1.janvāri             
Ls 1275 666 . 

5. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības galvojumus uz 2011.gada 1.janvāri Ls 137 311.  
                   

 Pielikumu skatīt: www.ilukste.lv/ publiskie dokumenti/budžeta izpilde 

 
32.& (32) 

Par Ilūkstes novada pašvald ības autoce ļu fonda l īdzek ļu sadales pl āna 2011.gadam 
apstiprin āšanu 

                                                                   
    Izskatot VAS “Latvijas Valsts ceļi” finanšu vadības daļas 2011.gada 3.janvāra vēstuli Nr. 

1.3/6 “Par mērķdotāciju pašvaldību autoceļiem un ielām 2011.gadam“ piešķirtās valsts budžeta 
dotācijas sadalījumu, tika konstatēts, ka mērķdotācija pašvaldībai autoceļiem un ielām 
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2011.gadā ir Ls 142191 un pašvaldības speciālajā budžetā ik mēnesi tiks ieskaitīta mērķdotācija 
Ls 11849 apmērā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un Latvijas 
Republikas likuma “Par autoceļiem” 12.panta 3.un 7.daļu, kā arī uz 2008.gada 11.marta  
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 ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu 
jautājumā par pašvaldības autoceļa fonda sadali , atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – 
nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Apstiprināt saskaņā ar pielikumu Ilūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales 
plānu 2011.gadam. 

2.  Uzdot lietvedības nodaļas vadītājai I.Bogdanovai lēmumu nosūtīt VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Finanšu vadības daļai. 

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

 

     Pielikums  
       Ilūkstes novada domes 
                   27.01.2011.lēmumam Nr.32 
     (prot.Nr.1., 32.&) 
       
       

Il ūkstes novada pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales plāns 2011.gadam 
       
       

Plānots izlietot 2011. gadā 
Ilūkstes novada 

pašvaldības 
administratīvā 

teritorija 

Atlikums 
uz 

01.01.2011. 
(Ls) 

Plānots 
saņemt 
2011.           
(Ls) 

Kopā          
(Ls) 

Ceļu 
ikdienas 

uzturēšana 
(Ls) 

Ceļu, ielu 
periodiska 
uzturēšana 

(Ls) 

Pārējie 
izdevumi 

Ilūkstes pilsēta 12572 71097 83669 58569 20917 4183 

Subates pilsēta 3970 11849 15819 15028   791 
Bebrenes 
pagasts 7057 11849 18906 17961  945 

Dvietes pagasts 6221 11849 18070 17166   904 

Eglaines pagasts 8945 11849 20794 19754  1040 
Pilskalnes 
pagasts 1097 11849 12946 12299   647 

Šēderes pagasts 6618 11849 18467 17544   923 

Rezerves fonds 5056   5056 5056     

  51536 142191 193727 163377 20917 9433 
       
       
Ilūkstes novada pašvaldības                    
domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 
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33.& (33) 
Par Ilūkstes novada pašvald ības darbinieku darba samaksas piesaisti minim ālajai darba 

algai 2011.gad ā  

  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.pantu, likumu ‘’Par 

valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2011.gadā’’, Ministru 
kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1096 ‘’Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un 
minimālo stundas tarifa likmi’’, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nol ēma:  

1. Paaugstināt ar 2011.gada 1.janvāri visiem no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta 
finansētajiem darbiniekiem darba samaksu, kuriem ir mazāka par 360 Ls mēnesī, par Ls 20,00 
(divdesmit lati 00 santīmi). 

2. Paredzēt finansējumu Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžetā. 

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

34.& (34) 
Par nolikuma ‘’Par Il ūkstes novada domes deput ātu, pašvald ības iest āžu vad ītāju un 

darbinieku atl īdzības sist ēmu’’ apstiprin āšanu 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 1.daļas 12., 
13.punktiem,  Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu,  
atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

Apstiprināt nolikumu ‘’Par Ilūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un 
darbinieku atlīdzības sistēmu’’. 

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

35.& (35) 
Par darba samaksu novada domes deput ātiem un atseviš ķu pašvald ības  funkciju 

pild īšanai izveidotaj ām komisij ām, darba grup ām un revidentiem 

  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta 12.punktu un 

61.pantu,  Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 
saskaņā ar domes 27.01.2011. nolikumu Nr. 1/2011 “Par  Ilūkstes novada domes deputātu, 
pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmu”, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  
1. Noteikt ar 01.01.2011. domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības  funkciju pildīšanai 

izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem šādu darba samaksu: 

1.1. domes deputātiem par piedalīšanos domes institūciju sēdēs un par citu deputāta 
pienākumu pildīšanu - Ls 7,50 (septiņi lati 50 santīmi) par vienu stundu; 

1.2. domes priekšsēdētāja vietniekam, kas neieņem algotu amatu domē, par domes 
priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu domes priekšsēdētāja uzdevumā, Ls 7,50 (septiņi 
lati 50 santīmi) par vienu stundu, bet ne vairāk kā 56 stundas mēnesī, bet pildot domes 
priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saņem atlīdzību 90% apmērā no 
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priekšsēdētāja mēnešalgas. 

1.3. citu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidoto komisiju un darba grupu 
priekšsēdētājiem un locekļiem – Ls 3,75 ( trīs  lati 75 santīmi) par vienu stundu; 

1.4.  novada domes revidentam - Ls 3,00 ( trīs lati 00 santīmi) par vienu stundu; 

2. Uzdot  lietvedības nodaļas  vadītājai I.Bogdanovai ik mēnesi veikt darba laika uzskaiti un 
iesniegt grāmatvedībā līdz nākošā  mēneša 3.datumam. 

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

4. Atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 12.08.2009. lēmumu Nr.360 “Par darba 
samaksu novada domes deputātiem, domes komisijām un citām domes funkciju pildīšanai 
izveidotajām darba grupām un revidentiem”. 

 
 

    36.& (36) 
Par Ilūkstes novada pašvald ības domes priekšs ēdētāja, 

pašvald ības izpilddirektora un darbinieku, pašvald ības iest āžu  vad ītāju amata vien ību un 
amata algu apstiprin āšanu 

 
     Pamatojoties uz Latvijas Republikas Darba likumu, likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, atklāti balsojot 
ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

1. Noteikt  ar 2011.gada 1.janvāri šādas amata vienības un amatalgas: 

Nr.p.k
. Amata vienība Darba laiks 

Mēneša algas 
 likme   

% no priekšsēdētāja  
algas 

1.1. Novada domes priekšsēdētājs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktās 6.0 
minimālās darba algas 

1.2. Izpilddirektors Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

90,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.4. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
1.5. Izglītības, kultūras un sporta 

nodaļas vadītājs 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
1.6. Juridiskās nodaļas vadītāja Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
1.7. Lietvedības nodaļas vadītāja Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
1.8. Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas vadītāja 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
1.9. Attīstības plānošanas nodaļas 

vadītāja 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
1.10. Nekustamā īpašuma nodaļas 

vadītāja 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
111. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
1.12. Sociālā dienesta vadītāja Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas  

1.13. Informācijas un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 
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1.14. Komunālās un saimniecības 
nodaļas vadītāja 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.15. Bebrenes pagasta pārvaldes 
vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.16. Pilskalnes pagasta pārvaldes 
vadītājs un Dvietes pagasta 
pārvaldes vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.17. Eglaines pagasta pārvaldes 
vadītājs un Šēderes pagasta 
pārvaldes vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.18 Subates pilsētas un Prodes 
pagasta pārvaldes vadītāja 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

 

 
1.19 Personāllietu un iepirkumu 

speciālists 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 47.2% no priekšsēdētāja 
algas 

1.20. Tūrisma informācijas centra 
speciālists 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.21. Pašvaldības pakalpojumu centra 
speciāliste 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

32,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.22. Datortīklu administrators Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.23. Darba aizsardzības un 
ugunsdrošības speciālists 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.24. Būvuzraugs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

52,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.25. Būvinženieris Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 51,7% no priekšsēdētāja 

algas 

 (projekta īstenošanas  
 

1.26. Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājas vietniece 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

54.4% no priekšsēdētāja 
algas 

1.27. Vecākais finansists Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

54.4% no priekšsēdētāja 
algas 

1.28. Galvenais grāmatvedis Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

52,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.29. Vecākais grāmatvedis Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

48,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.30. Grāmatvedis Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.31. Algu grāmatvedis Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

47.2% no priekšsēdētāja 
algas 

 

1.32. Nodokļu administratore-
grāmatvede 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

47.2% no priekšsēdētāja 
algas 

1.33. Projektu vadītāja Nepilns darba laiks 
(20h nedēļā) 

40.8% no priekšsēdētāja 
algas 

1.34. Nekustamā īpašuma nodaļas 
vadītājas vietniece un speciāliste 
Ilūkstes pilsētā 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

54.4% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.35. Attīstības plānošanas nodaļas 

vadītājas vietniece  
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
54.4% no priekšsēdētāja 

algas 



                                                 23                       27.01.2011      Ds    sēde Nr.1                                      

1.36. Pašvaldības administrācijas 
sekretāre 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.37. Tehniskā sekretāre Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.38. Iepirkumu sekretāre Nepilns darba laiks 
(20h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.39. Sabiedrisko attiecības speciālists Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.40. Izglītības speciālists Nepilns darba laiks 
(20h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.41. Sporta metodiķis Nepilns darba laiks 
(10h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba 
alga 

1.42. Jurista palīgs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

40,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.43. Kasiere Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

36,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.44. Nekustamā īpašuma nodaļas 

speciālists – Subates pilsētā un 
Prodes pagasta 

Normālais darba laiks  
(10h nedēļā) 

1.45. Nekustamā īpašuma nodaļas 
speciālists – Dvietes pagastā 

Nepilns darba laiks 
(10h nedēļā) 

1.46. Nekustamā īpašuma nodaļas 
speciālists – Eglaines pagastā 

Nepilns darba laiks 
(10h nedēļā) 

1.47. Nekustamā īpašuma nodaļas 
speciālists – Šēderes pagastā 

Nepilns darba laiks 
(10h nedēļā) 

1.48. Nekustamā īpašuma nodaļas 
speciālists – Bebrenes pagastā 

Nepilns darba laiks 
(10h nedēļā) 

1.49. Nekustamā īpašuma nodaļas 
speciālists –Pilskalnes pagastā 

Nepilns darba laiks 
(10h nedēļā) 

40.8% no priekšsēdētāja 
algas 

 

1.50. Labiekārtošanas darbu un 
komunālās saimniecības pārzine 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

36,0% (no priekšsēdētāja 
algas 

1.51. Elektriķis Ilūkstes pilsētā un 
Pilskalnes pagastā 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

28,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.52. Kapu uzraugs (Ilūkstes pilsētā) Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba 
alga 

1.53. Labiekārtošanas strādnieks  
(Ilūkstes pilsētā) 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba 
alga 

1.54. Sētnieki Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba 
alga 

1.55. Autogreidera vadītājs Summētais darba 
laiks 

Stundas tarifa likme: par 
nobrauktajām stundām 

2,00 Ls/h; remonts – MK 
noteiktā min. stundas 

tarifa likme; 
1.56. Siltumtīklu operators Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
23,2% no priekšsēdētāja 

algas 
1.57. Traktora vadītājs-autovadītājs Summētais darba 

laiks 
Stundas tarifa likme 

Ls.1.50 
1.58. Enerģētiķis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
44,0% no priekšsēdētāja 

algas 
1.59. Apkopēja Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
20,0% no priekšsēdētāja 

algas 
1.60. Autobusa vadītājs/kurjers Summētais darba Stundas tarifa likme 
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laiks 2,50Ls/h  
1.61. Autobusa vadītājs Summētais darba 

laiks (ne vairāk kā 
40h nedēļā) 

Stundas tarifa likme 
2,40Ls/h  

1.62. Kurinātājs Summētais darba 
laiks 

MK noteiktā min.stundas 
tarifa likme 

 
1.63. Ilūkstes 1. vidusskolas direktore Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.65. Bebrenes vidusskolas direktore Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.66. Ilūkstes bērnu un jauniešu centra 
direktore 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.67. Sadraudzības vidusskolas 
direktore 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.68. Subates pamatskolas direktors Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.69. Eglaines pamatskolas direktors Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.70. Raudas speciālās 
internātpamatskolas bērniem 
bāreņiem direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.71. Ilūkstes novada Sporta skolas 
direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.72. Bebrenes Profesionālas 
vidusskolas direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.73. PII “Zvaniņš” vadītāja Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.74. Šēderes FVP Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.75. Bebrenes FVP Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

24.8% no priekšsēdētāja 
algas 

 
 

1.76. Ilūkstes novada centrālās 
bibliotēkas direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.77 Ilūkstes novada kultūras centra 
direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.78. DAC Fēnikss vadītāja Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

36,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
 
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļas vadītājas vietniecei. 

3. Ar.01.01.2011.atzīt par spēku zaudējušu domes 12.08.2009. lēmumu Nr.361”Par Ilūkstes 
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, 
pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu” 
un  grozījumus, kas izdarīti minētajā lēmumā laika periodā no 12.08.2009. līdz 31.12.2010. 
 

 

 38.& (38) 
Par groz ījumiem 30.09.2009. l ēmum ā Nr.455, Nr.456, Nr.460 un 29.10.2009. l ēmum ā Nr.489 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām “21.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 
atzinumu jautājumā par izmaiņām amata vienību un amata algu sarakstā Ilūkstes novada 
centrālajā bibliotēkā, Bebrenes pagasta pārvaldē, Dvietes pagasta pārvaldē un Subates pilsētas 
un Prodes pagasta pārvaldē, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET –nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nol ēma: 
 

1. Grozīt ar 2011.gada 1.janvāri domes 30.09.2009. lēmumu Nr.455 “Par Bebrenes 
pagasta pārvaldes amata vienību, darba laika un amata algu apstiprināšanu “un 
9.punkta 9.,12. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

 

Nr.p.k. 
Amats Algas likme mēnesī 

Štata vienību 
skaits 

Pamat darba 
alga mēnesī 

9. Elektriķis 200.00 1 200.00 

12. Autobusa vadītājs Summētais darba 
laiks (ne vairāk kā 
40h nedēļā) 

1 

 

Stundas 
tarifa likme 
2.40Ls/h 

 
 
2.  Grozīt ar 2011.gada 1.janvāri domes 30.09.2009. lēmumu Nr. 456 “Par Dvietes pagasta 
pārvaldes amata vienību, darba laika un amata algu apstiprināšanu” un 8.punkta 13. 
apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amats Algas likme mēnesī 
Štata vienību 

skaits 
Pamat darba 
alga mēnesī 

13. Muzeja “Apsītes” 
vadītajs 

200.00 0.75 

 

150.00 

 
 
 

3.  Grozīt ar 2011.gada 1.janvāri domes 30.09.2009. lēmumu Nr. 456 “Par Subates pilsētas 
pārvaldes amata vienību, darba laika un amata algu apstiprināšanu” un 4.punkta 13. 
apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amats Algas likme mēnesī 
Štata vienību 

skaits 
Pamat darba alga mēnesī 

13. Kurinātājs Saskaņā ar MK 
noteikto minimālo 
stundas tarifa 
likmi (summētais 
darba laiks) 

4.5 

 

Saskaņā ar MK 
noteikto minimālo 
stundas tarifa likmi 
(summētais darba 
laiks) 

 
 

4. Grozīt ar 2011.gada 1. janvāri domes 29.10.2009. lēmumu Nr. 489 “Par Iūkstes novada 
centrālās bibliotēkas amata vienību, darba laika un amata algu apstiprināšanu” un 
1.punkta 1.7.1., 1.8.1., 1.9.1., 1.9.2. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

 

Nr.p.k. Amats 
Profesijas 

kods 
Algas likme 

mēnesī 

Štata 
vienību 
skaits 

Pamat 
darba alga 

mēnesī 

Darba 
alga 
kopā 

1.7.1. Bibliotēkas vadītāja 131913 292.00 0.50 146.00 146.00 
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1.8.1. Bibliotēkas vadītāja 131913 292.00 1.00 292.00 292.00 

1.9.1. Bibliotēkas vadītāja 131913 292.00 1.00 292.00 292.00 

1.9.2. Bibliotekāre 347901 250.00 1.00 250.00 250.00 
 
 

 

38.& (38) 
   Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2011 „Par Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada 

budžetu” apstiprin āšanu 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 
46.pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1-b/2011 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 

budžetu”: 
1.1. pamatbudžeta ieņēmumu daļu Ls 5 217 065 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada 

sākumā Ls 827 779, ieņēmumi Ls 4 370 064, aizdevums kapitālsabiedrībām Ls 19 
222); 

1.2. pamatbudžeta izdevumu daļu Ls 5 217 065 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 
Ls 10 000, izdevumi Ls 5 098 565, aizņēmumu atmaksa Ls 108 500); 

1.3. speciālā budžeta ieņēmumu daļu Ls 218 736 (t.sk.budžeta līdzekļu atlikums gada 
sākumā Ls 71 695, ieņēmumi Ls 147 041); 

1.4. speciālā budžeta izdevumu daļu Ls 218 736 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 
Ls 20 261, izdevumi Ls 198 475); 

1.5. ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu daļu Ls 1 556 (t sk. līdzekļu atlikums gada 
sākumā Ls 1556 , ieņēmumi Ls 0); 

1.6. ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu daļu Ls 1 556 (t sk. līdzekļu atlikums gada 
beigās Ls 0 , izdevumi Ls 1 556); 

1.7. aizņēmuma parādu saskaņā ar pielikumu Nr.2: Ls 1 275 666; 
1.8. galvojumus saskaņā ar pielikumu Nr.3: Ls 137 311 

 
Pielikumu skatīt: 
www.ilukste.lv/ Publiskie dokumenti/ budžets 

 

39.& (39) 
   Par SIA ‘’Vesel ības centrs ‘’Il ūkste’’’’ valdes locek ļa kandidat ūru 

                     
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna informē domi, ka SIA ”Veselības centrs “Ilūkste” valdes 
locekle Anita Ločmele ir uzrakstījusi iesniegumu par valdes locekles amata atstāšanu. 
Minētajam  amatam ir pieteikušās divas kandidatūras  ***. 

 Iepazīstoties ar kandidatūru CV,  kā arī izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar 
lietu saistītos apstākļus, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nol ēma:   

1. Pieņemt zināšanai  informāciju par SIA ”Veselības centrs “Ilūkste” valdes locekles Anitas 
Ločmeles  amata atstāšanu un kandidatūrām, kas pieteikušās  SIA ”Veselības centrs “Ilūkste” 
valdes locekļa amatam. 
2. Ieteikt SIA ”Veselības centrs “Ilūkste” kapitāldaļu turētāja pārstāvim- domes priekšsēdētājam 
Stefanam Rāznam  izvērtēt deputātu izteiktos viedokļus un priekšlikumus  un  sabiedrības  
valdes locekļa amatā  iecelt  kandidatūru, kas saņēmusi deputātu vairākuma atbalstu. 
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40.& (40) 
Par at ļauju SIA „Ornaments” pamatl īdzek ļu norakst īšanai   

 
 

Ņemot vērā finanšu komitejas atzinumu, 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 Ilūkstes novada pašvaldības noteikumiem Nr.7/2007 „Kārtība, kādā 
novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos 
pamatlīdzekļus“, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada 
dome nol ēma: 

2.1. Atļaut ar 2010.gada  30.decembri  SIA ”Ornaments” norakstīt no bilances: 

2.1.1. Attīrīšanas sūkņu staciju Upes ielā, llūkstes pilsētā ar inventāra Nr Nr.208, sākotnējo 
iegādes vērtību Ls 2 341,50 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens lats 50 santīmi),  
nolietojumu Ls 2 324,68 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit četri lati 68 santīmi),  un 
atlikušo bilances vērtību Ls 16,82 (sešpadsmit  lati 82 santīmi);  

2.1.2. Sūkņu staciju Upes ielā, llūkstes pilsētā ar inventāra Nr. 210, sākotnējo iegādes 
vērtību Ls 1 523,75 (viens tūkstotis pieci simti divdesmit trīs lati 75 santīmi),  
nolietojumu Ls 963,73 (deviņi simti sešdesmit trīs lati 73 santīmi),  un atlikušo bilances 
vērtību Ls 560,02 (pieci simti sešdesmit  lati 02 santīmi);  

2.1.3. Ūdensvads Upes ielā, llūkstes pilsētā ar inventāra Nr. 365, sākotnējo iegādes vērtību 
Ls 1 784,83 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit četri lati 83 santīmi),  nolietojumu 
Ls 1623,75 (viens tūkstotis seši simti divdesmit trīs lati 75 santīmi),  un atlikušo 
bilances vērtību Ls 161,08 (viens simts sešdesmit  viens lats 08 santīmi);  

2.1.4. Telefonizācijas attīrīšanas iekārtu, llūkstes pilsētā ar inventāra Nr 391, sākotnējo 
iegādes vērtību Ls 457,50 (četri simti piecdesmit septiņi lati 50 santīmi),  nolietojumu 
Ls 245,55 (divi simti četrdesmit pieci lati 55 santīmi),  un atlikušo bilances vērtību Ls 
211,95 (divi simti vienpadsmit lati 95 santīmi);  

2.1.5. Telefonizācijas attīrīšanas iekārtas ārējo apgaismojumu ar inventāra Nr 392, 
sākotnējo iegādes vērtību Ls 1 562,50 (viens tūkstotis pieci simti šesdesmit divi lati 50 
santīmi),  nolietojumu Ls 1 249,33 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit deviņi lati 33 
santīmi),  un atlikušo bilances vērtību Ls 313,17 (trīs simti trīspadsmit lati 17 santīmi);  

2.1.6. Daļēji ūdensvadu Kastaņu ielā, llūkstes pilsētā ar inventāra Nr. 370, sākotnējo 
iegādes vērtību Ls 1 367,58 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit septiņi lati 58 santīmi),  
nolietojumu Ls 732,61 (septiņi simti trīsdesmit divi lati 61 santīms),  un atlikušo 
bilances vērtību Ls 634,97 (seši simti trīsdesmit  četri lati 97 santīmi);  

2.1.7. Daļēji siltumstacijas tehnoloģisko iekārtu ar inventāra Nr. 391, sākotnējo iegādes 
vērtību Ls 7 704,61 (septiņi tūkstoši septiņi simti četri lati 61 santīms),  nolietojumu Ls 
6 753,65 (seši tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs lati 65 santīmi),  un atlikušo 
bilances vērtību Ls 950,96 (deviņi simti piecdesmit  lati 96 santīmi). 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot SIA „Ornaments” valdes loceklei L.Kovaļčukai. 

 

 

41.& (41) 
Par  finansi ālu atbalstu Valsts policijas Latgales re ģiona p ārvaldes S ēlijas iecirknim 
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 
finanšu komitejas atzinumu jautājumā par finansiālo atbalstu Valsts policijas Latgales reģiona 
pārvaldes Sēlijas iecirknim,  atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nol ēma: 

1. Sniegt finansiālu atbalstu no pašvaldības budžeta pārējiem ekonomiskai darbībai 
paredzētajiem līdzekļiem Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Sēlijas iecirknim, noslēdzot 
sadarbības līgumu, kurā paredzēt nodrošināt iecirkni ar degvielas iegādi Ls 100,00 (viens simts 
lati 00 santīmi) ik mēnesi no 2011.gada 1.februāra līdz 31.decembrim.  

2. Uzdot Juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot sadarbības līgumu ar Valsts policijas Latgales 
reģiona pārvaldes Sēlijas iecirkni. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes grāmatvedei N.Slabkovskai. 

 
 
 

42.& (42) 
Par  piedal īšanos Latvijas un Baltkrievijas p ārrobežu sadarb ības programmas projekt ā 

“Promotion of a Healthy Lifestyle in Border Regions  of Latvia and Belarus” 

  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti 
balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  
1. Piedalīties Eiroreģiona „Ezeru zeme” sagatavotajā Latvijas - Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektā "Veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijas un 
Baltkrievijas pierobežu reģionos” - „Promotion of a Healthy Lifestyle in Border Regions of Latvia 
and Belarus” uzņemoties projekta partnera lomu, projekta idejas „Ilūkstes novada Bebrenes 
ciema apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases” īstenošanai. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Eiroreģins „Ezeru zeme” par projekta ieviešanu, nodrošinot 
pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, ņemot aizdevumu 
Valsts kasē vai citā kredītiestādē. 

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

 

 

43.& (43) 

Par groz ījumiem  Il ūkstes novada domei pieš ķirtās vienreiz ējās valsts budžeta 
dotācijas infrastrukt ūras att īst ībai sadal ījum ā 

 
Izskatot jautājumu par piešķirtās vienreizējās valsts budžeta dotācijas infrastruktūras 

attīstībai sadalījumu  un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka: 
1) Saskaņā ar administratīvi teritoriālo reformu novada dome pēc pilnvaru iegūšanas 

apvienoja pašvaldības administratīvajā teritorijā iekļauto bijušo vietējo pašvaldību 
budžetu un saistības par vienreizējās dotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu. 

2) LR Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija katrai pašvaldībai piešķīrusi 
dotāciju infrastruktūras attīstībai šādā apmērā: 

- Ilūkstes novada domei Ls 600 000; 

- Subates pilsētas domei Ls 200 000; 

- Dvietes pagasta padomei Ls 200 000; 
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- Eglaines pagasta padomei Ls 200 000. 

3) Nepieciešams grozīt ar 17.02.2010. RAPLM rīkojumu Nr.2-02/33 Ilūkstes novada  
pašvaldībai piešķirtās vienreizējās dotācijas sadalījumu un rīkojumā noteiktos objektus.  

4) Grozījumos iekļautie infrastruktūras objekti atbilst pašvaldības attīstības stratēģijai un 
programmai, kā arī likuma „Par pašvaldībām” noteiktajām autonomām funkcijām un 
novada noteiktajai prioritātei. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām“ 21.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumiem Nr.191 „Kārtība, 
kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai“, atklāti 
balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma: 

Groz īt pieš ķirt ās vienreiz ējās dot ācijas sadal ījumu novada infrastrukt ūras objektu 
att īst ībai:  

1.  Ilūkstes novada pašvaldības piešķirto vienreizējo dotāciju novada infrastruktūras objektu 
attīstībai izmantot šādiem objektiem: 
1.1. Ilūkstes sporta un atpūtas centra Stadiona ielā 1, būvniecībai, Ilūkstes novada Ilūkstē; 
1.2. Šēderes ciema centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai, Šēderes pagasta 

Šēderes ciemā, Ilūkstes novada Šēderes pagastā; 
1.3. Bebrenes vidusskolas remontam ēkā "Bebrenes muižas komplekss ar parku" Ilūkstes 

novada Bebrenes pagastā; 
1.4. Divu autobusu iegādei novada skolnieku pārvadāšanai; 
1.5. Bebrenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo telpu remontam ēkā 

"Mazputniņš" Ilūkstes novada Bebrenes pagastā;  
1.6. Jumta remontam, apkures katla un logu nomaiņai, telpu kosmētiskam remontam ēkā 

"Bebrenes pagasta pārvalde ar kultūras namu un bibliotēku" Ilūkstes novada Bebrenes 
pagastā; 

1.7. Pilskalnes pagasta atpūtas bāzes "Dubezers" renovācijai, Dubezers, Ilūkstes novada 
Pilskalnes pagastā; 

1.8. Bebrenes muižas žoga remontam ''Bebrenes muižas kompleksā ar parku'', Ilūkstes 
novada Bebrenes pagastā; 

1.9. Bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai Jēkabpils ielā 11a, Ilūkstes novadā, Ilūkstē; 
1.10. LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas investīciju projekta "Ilūkstes 

novada pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" rotaļu laukuma ierīkošana" pašvaldības 
līdzfinansējuma nodrošināšanai; 

1.11. Tirgus ielas remontam Ilūkstes novada Ilūkstes pilsētā; 
1.12. Ilūkstes pilsētas kultūras nama remontam, Brīvības ielā 12, Ilūkstes novada, Ilūkstē; 
1.13. Elektroapgādes sadales tīklu rekonstrukcijai Pašulienē, Pašuliene, Ilūkstes novada 

Šēderes pagastā;  
1.14. Ilūkstes novada Domes telpu Brīvības ielā 7, remontam vienas pieturas aģentūras 

izveidošanai, Ilūkstes novada Ilūkstē; 
1.15. Ilūkstes 2.vidusskolas sanitāro mezglu izbūvei, Stadiona iela 1, Ilūkstes novada Ilūkstē;  
1.16. Pļavu ielas asfalta seguma atjaunošanai Ilūkstes novada Ilūkstē;  
1.17. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007-2013. 

gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekta "Gājēju 
celiņa 340m, stāvlaukumu, apgaismojuma līnijas būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes 
ciemā" pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai; 

1.18. Ilūkstes mūzikas skolas Jēkabpils ielā 5 renovācijai, Ilūkstes novada Ilūkstē; 
1.19. Ilūkstes novada Subates pilsētas, Ilūkstes pilsētas Pilskalnes un Strēlnieku ielas, 

Bebrenes un Šēderes ciemu satiksmes drošības uzlabojumi ERAF atklātā projektu  
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konkursa „Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās teritorijās“ pieteikuma izstrādei un pašvaldības līdzfinansējumam; 

1.20. Ilūkstes 1. vidusskolas telpu Raiņa ielā 49, remontam, Ilūkstes novada Ilūkstē. 
2. Subates pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldībai  piešķirto vienreizējo dotāciju novada 

infrastruktūras objektu attīstībai izmantot šādiem objektiem: 
2.1. Subates pamatskolas ēkas Tirgus laukums 20, renovācijai, Ilūkstes novada, Subatē; 
2.2. Subates pilsētas domes administratīvās un pirmsskolas izglītības ēkas 1.Maija ielā 

renovācijai, Ilūkstes novada Subatē; 
2.3. Subates kultūras nama ēkas Tirgus laukums 19, renovācijai, Ilūkstes novada Subatē; 
2.4. Mikroautobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai; 
2.5. Bebrenes vidusskolas remontam ēkā "Bebrenes muižas komplekss ar parku" Ilūkstes 

novada Bebrenes pagastā; 
2.6. Ilūkstes pilsētas kultūras nama remontam, Brīvības ielā 12, Ilūkstes novada, Ilūkstē. 
3. Dvietes pagasta pašvaldības piešķirto vienreizējo dotāciju novada infrastruktūras objektu 

attīstībai izmantot šādiem objektiem: 
3.1. pašvaldības  autoceļa "Dvietes skola-pagasts" 0,000-1,160 km asfaltbetona seguma 

renovācijai, Ilūkstes novada Dvietes pagastā; 
3.2. pašvaldības  autoceļa "Ciemata ceļi" 0,000-1,160 km asfaltbetona seguma renovācijai, 

Ilūkstes novada Dvietes pagastā; 
3.3. Dvietes administratīvās ēkas un kultūras nama ēkas jumta seguma renovācijai Dvietes 

ciemā Ilūkstes novada Dvietes pagastā; 
3.4. Dvietes pamatskolas jaunās ēkas jumta seguma renovācijai, Ilūkstes novada Dvietes 

pagastā; 
3.5. Dvietes pagasta kultūras nama ēkas un administratīvās ēkas telpu logu un ārdurvju 

nomaiņai  Dvietes ciemā, Ilūkstes novada Dvietes pagastā; 
3.6. Dvietes pagasta kultūras nama ēkas un pagasta  administrācijas ēkas telpu remontam 

Dvietes ciemā, Ilūkstes novada Dvietes pagastā; 
4. Eglaines pagasta pašvaldības piešķirto vienreizējo dotāciju novada infrastruktūras objektu 

attīstībai izmantot šādiem objektiem: 
4.1. Atdzelzošanas iekārtu pieslēgšanai ūdensvada sistēmai Eglaines pagasta Baltmuižas 

ciemā, Baltmuiža-1, Baltmuižas ciems, Ilūkstes novadā; 
4.2. Atdzelzošanas iekārtu pieslēgšanai Eglaines pamatskolas ēkai, Skolas ielā 41, Ilūkstes 

novada Eglaines pagastā; 
4.3. Stāvlaukuma remontdarbiem pie Eglaines pagasta administrācijas ēkas, Stendera ielā 7, 

Ilūkstes novada Eglaines pagastā; 
4.4. Eglaines pagasta Eglaines ciema Stendera ielas posma paplašināšanai, Ilūkstes novadā; 
4.5. Pašvaldības  ceļa "Laši-Pabērži" posma no 0,9 km līdz 4,5 km remontam, Ilūkstes novada 

Eglaines pagastā; 
4.6. Eglaines administratīvās ēkas un kultūras nama Stendera ielā 7, ēkas, logu maiņai, 

Ilūkstes novada Eglaines pagastā; 
4.7. Eglaines pamatskolas mācību korpusa, Skolas ielā 41, jumta renovācijai, Ilūkstes novada 

Eglaines pagastā; 
4.8. Jumta remontam un iekšējam kosmētiskajam remontam Eglaines sporta kompleksā, Raiņa 

ielā, Ilūkstes novada Eglaines pagastā; 
4.9. Autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai; 
4.10. Mikroautobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai; 
4.11.  Eglaines pamatskolas, Skolas ielā 41, aktu zāles remontam, Ilūkstes novada Eglaines 

pagastā; 
4.12. Bebrenes vidusskolas remontam ēkā "Bebrenes muižas koplekss ar parku" Ilūkstes 
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novada Bebrenes pagastā; 
4.13. Ilūkstes 2.vidusskolas sanitāro mezglu izbūvei, Stadiona iela 1, Ilūkstes novada Ilūkstē;  
4.14. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2007-2013. 

gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekta "Gājēju 
celiņa 340m, stāvlaukumu, apgaismojuma līnijas būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes 
ciemā" pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

5. Lūgt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izdarīt grozījumus rīkojumā par 
vienreizējās dotācijas piešķiršanu infrastruktūras attīstībai Ilūkstes novada pašvaldībai. 

 

44.& (44) 

Par l īdzfinans ējuma pieš ķiršanu Eiropas Soci ālā fonda 
projektam „Pakalpojumu pieejam ības paaugstin āšana Ilūkstes novad ā” 

  
1. Izskatot jautājumu par atbalstītā Eiropas Sociālā fonda projekta „Pakalpojumu pieejamības 

paaugstināšana Ilūkstes novadā” īstenošanu un izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju 
dome konstatēja, ka: 

1.1. pašvaldība 03.09.2010. ir noslēgusi vienošanos ar Sabiedrības integrācijas fondu par 
Eiropas Sociālā fonda projekta „Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes 
novadā” īstenošanu; 

 1.2. projekta īstenošanas periods ir astoņi mēneši, no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 
31.maijam; 

1.3. projekta īstenošanai kopējās apstiprinātās izmaksas ir 23539,53 LVL, tai skaitā 
attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums 2824,74 LVL, jeb 12% no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām. 

2. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 
21.pantu“, atklāti balsojot ar 13 bals īm PAR, PRET – nav ATTURAS – nav, novada dome 
nol ēma: 

      2.1. Piešķirt 2824,74 LVL  līdzfinansējuma un 16571,82 LVL  priekšfinansējuma 
nodrošināšanai atbalstītajam Eiropas Sociālā fonda projektam „Pakalpojumu 
pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā” no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

      2.2. Piešķirtos finanšu līdzekļus ieskait īt augstākminētā projekta Valsts kases kontā.   

      2.3. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus groz ījumus  Ilūkstes novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos  Nr.1-b/2011  “Par Ilūkstes novada pašvaldības 
2011.gada budžetu “. 

      2.4. Kontroli  par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu nodaļas 
vadītājas vietniecei. 

 

Sēde slēgta plkst.18.00 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                                              S.Rāzna 
 
Sēdes protokoliste                                                                                         I.Bogdanova 
 
Protokols parakstīts 2011.gada 3.februārī 


