
ĀRKĀRTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS

Ilūkstē
2010.gada 10.februārī                                              Nr.3
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.00

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par Ilūkstes novada pašvaldības piedalīšanos ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 
2007.- 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā 
“Gājēju ietves jaunbūve un Bebrenes ciemata labiekārtošana”.

2. Par  piedalīšanos  Eiropas  Savienības  Eiropas  lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai 
(ELFLA)  Latvijas  lauku  attīstības  programmas  2007.-2013.gadam  pasākuma 
„Pamatpakalpojumi  ekonomikai  un  iedzīvotājiem”  projektā  “Ilūkstes  novada  ciemu 
(Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana un Eglaines kultūras nama 
vienkāršotā rekonstrukcija”.

3. Par  bieži  sastopamo derīgo  izrakteņu  ieguves  atļaujas  izsniegšanu  A/S  ''Latvijas  valsts 
meži'' smilts atradnē ''Dvietes mežniecības 101. un 107.kvartāls''.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 15 domes deputāti:

Aivars  Ancāns,  Artūrs  Bogdanovičs,  Agris  Elerts,  Jānis  Krievāns,  Maigurs 
Krievāns,   Vitolds Kveders,  Staņislavs Mežnieks,  Stefans Rāzna,  Lenvija Rāzna, 
Imants  Rubļevskis,  Gunta  Semjonova,  Ingūna  Svarāne,  Ērika  Šaršune,   Inese 
Vuškāne, Maija Žigajeva. 

1.& (35) 
Par Ilūkstes novada pašvaldības piedalīšanos ELFLA Latvijas lauku attīstības 
programmas 2007.- 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un 

iedzīvotājiem” projektā “Gājēju ietves jaunbūve un Bebrenes ciemata labiekārtošana”

                                                       

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, atklāti 
balsojot ar 15 balsīm PAR ,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:
1. Piedalīties Eiropas  Savienības  Eiropas  lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  (ELFLA) 

Latvijas  lauku  attīstības  programmas  2007.-2013.gadam  pasākuma  „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai  un  iedzīvotājiem”  projektā   “Gājēju  ietves  jaunbūve  un  Bebrenes  ciemata 
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labiekārtošana”. Projekta kopējās izmaksas Ls 100 485,85.  

2. Projekta  “Gājēju  ietves  jaunbūve  un  Bebrenes  ciemata  labiekārtošana”  apstiprināšanas 
gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu par kopējo summu Ls 100 485,85, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.     

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

2.& (36) 
Par piedalīšanos Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektā “Ilūkstes novada ciemu 

(Eglaines, Baltmuižas un Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana un Eglaines kultūras nama 
vienkāršotā rekonstrukcija”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot ar 15 balsīm PAR,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:

1. Piedalīties Eiropas  Savienības  Eiropas  lauksaimniecības  fonda  lauku  attīstībai  (ELFLA) 
Latvijas  lauku  attīstības  programmas  2007.-2013.gadam  pasākuma  „Pamatpakalpojumi 
ekonomikai  un  iedzīvotājiem”  projektā  “Ilūkstes  novada  ciemu  (Eglaines,  Baltmuižas  un 
Doļnajas) infrastruktūras uzlabošana un Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija”. 
Projekta kopējās izmaksas Ls 76 592,73.

4. Projekta  “Ilūkstes  novada  ciemu  (Eglaines,  Baltmuižas  un  Doļnajas)  infrastruktūras 
uzlabošana un Eglaines kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija” apstiprināšanas gadījumā 
nodrošināt projekta  priekšfinansējumu  par  kopējo  summu  Ls  76 592,73,  ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.     

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

3.& (37) 
Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu A/S ''Latvijas valsts 

meži'' smilts atradnē ''Dvietes mežniecības 101. un 107.kvartāls''

  Izskatot   A/S “Latvijas  valsts  meži”  iesniegumu  par  Bieži  sastopamo derīgo  izrakteņu 
ieguves atļaujas izsniegšanu smilts atradnē “Dvietes mežniecības 101. un 107.kvartāls”,  atklāti 
balsojot ar 15 balsīm PAR,  PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:

1. Sagatavot un izsniegt  A/S “Latvijas valsts meži”  Bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju, nosakot atļaujas derīguma termiņu līdz 2019.gada 28.jūlijam un iekļaut tajā 
šādus zemes dzīļu izmantošanas nosacījumus: 
1.1.Maksimālais ieguves limits atļaujas darbības laikā atradnes „Dvietes mežniecības 101. un 

107.kvartāls”  licences  laukumā,  kas  noteikts  atbilstoši  SIA  „LAGRANTE”  2009.gada 
pārskatā uzrādīto derīgo izrakteņu A kategorijas krājumu aprēķina robežās,   – 134,56 
tūkst.m3 smilts. 

1.2. Nostiprināt dabā licences laukuma robežpunktus un saglabāt tos visā atļaujas darbības 
laikā. 

1.3.  Atradnes  izstrādes  dziļums  nedrīkst  pārsniegt  izpētīto  derīgo  izrakteņu  2008.gada 
decembra krājumu aprēķinā norādīto dziļumu.
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1.4. Veicot saimniecisko darbību karjerā, ievērot VVD Daugavpils RVP 03.12.2004. izsniegto 
Tehnisko noteikumu Nr. 303 prasības.

1.5.  Gadījumā,  ja  derīgie  izrakteņi  zem  gruntsūdens  līmeņa  tiks  iegūti  pielietojot  ūdens 
atsūknēšanu (novadīšanu) no karjera, nodrošināt atsūknēto (novadīto) ūdeņu kvalitātes 
kontroli  un  kvantitatīvos  mērījumus  saskaņā  ar  reģionālās  vides  pārvaldes  izsniegtās 
ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumiem.

1.6. Ne retāk  kā reizi 5 gados (ja normatīvie akti neparedz citādi) un/vai pēc ieguves limita 
izbeigšanās,  LVĢMA iesniegt  licences laukumā esošā karjera topogrāfisko plānu,  kas 
jāsagatavo LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā (plānā jānorāda 1990.gada 
izpētes urbumu izvietojums).

1.7. Derīgo izrakteņu ieguvi veikt saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādātu 
derīgo izrakteņu ieguves projektu.

1.8. Pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, karjera rekultivācija jāuzsāk gada laikā.
1.9. Bez speciālas izpētes un atļaujas karjerā aizliegts ierīkot atkritumu izgāztuvi.

2. Pamatojoties uz Ministru Kabineta 24.04.2007. noteikumu Nr. 280 “Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži  sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju  izsniegšanas un ģeoloģiskās 
informācijas izmantošanas vispārīga kārtība” 32. punktu,  līdz 2010. 20.aprīlim (reizi ceturksnī 
līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam), Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas 
p.i. I.Madarniecei sagatavot un nosūtīt informatīvu paziņojumu VVD Daugavpils reģionālajai 
vides pārvaldei par Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

3. Pamatojoties  uz  Ministru  Kabineta  19.12.2006.noteikumu  Nr.  1055  “Noteikumi  par  valsts 
nodevu  par  zemes dzīļu  izmantošanas licenci,  bieži  sastopamo derīgo  izrakteņu ieguves 
atļauju  un atradnes pasi”  4.  un  7.punktiem, iekasēt Valsts nodevu 100 Ls par  Atļaujas 
izsniegšanu un ieskaitīt to pašvaldības budžetā. 

Sēde slēgta plkst.16.00

Sēdes vadītājs          S.Rāzna

Sēdes protokoliste          I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 10.februārī
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	Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Agris Elerts, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns,  Vitolds Kveders, Staņislavs Mežnieks, Stefans Rāzna, Lenvija Rāzna, Imants Rubļevskis, Gunta Semjonova, Ingūna Svarāne, Ērika Šaršune,  Inese Vuškāne, Maija Žigajeva. 

