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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 

2012.gada 25.oktobrī                                                                          Nr. 15., 50.& 

                                                                               Lēmums Nr.513 

 

Par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Dvietes ciemā, 
2.kārta“  

 
Atklāti balsojot ar 12 bals īm  PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav,  novada dome 

nol ēma: 

1. Apstiprināt SIA „Ekoncepti” izstrādāto tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizāciju 
projektam  „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes novada Dvietes ciemā, 2.kārta“.  

 
2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai): 

 
Rādītāji LVL 

Finansējums, kopā 386 060,18 
t.sk.  
Attiecināmām izmaksām (lēmuma summa), t.sk. 

319 058,00 

   Projekta iesniedzēja finansējums (pašvaldības 
aizņēmums) 

47 858,70 

   ERAF finansējums 271 199,30 
Neattiecināmām izmaksām, t.sk. 67 002,18 
   PVN 67 002,18 
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3. Apstiprināt šādas prioritārās investīciju programmas pasākumus (komponentes): 
 

Pasākums 
(investīciju projekta 

komponente) 
Pasākuma mērķis 

Pasākuma 
raksturojums 

(veicamie 
uzdevumi) 

Tehnoloģisko 
iekārtu 

raksturojums 

K1. Sadzīves 
kanalizācijas tīkla 
rekonstrukcija 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
rajonā 

Sadzīves kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija nepieciešama, lai 
nodrošinātu tīkla posma K1- K2 
funkcionēšanu, kā arī lai 
samazinātu notekūdeņu apjoma 
palielināšanos no lietus ūdeņu 
pieplūdes un infiltrāta atbilstoši 
Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvas 
91/271/EEC 3.1 pantam. 

Sadzīves 
kanalizācijas tīklu 

rekonstrukcija 
daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 
rajonā 

 

210 m, d=150mm  

K2. Jauna sadzīves 
kanalizācijas 
posma būvniecība 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
rajonā 

Lai nodrošinātu divu 
daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem iespēju izmantot 
notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas pakalpojumus, ir 
jāizbūvē jauni kanalizācijas tīkli 
atbilstoši Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvas  
91/271/EEC 3.1 pantam. 

Jauna sadzīves 
kanalizācijas 

posma būvniecība 
daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 
rajonā 

95 m, d=150mm,  
 
papildus pieslēgto 
patērētāju skaits – 
32 iedzīvotāji  

U1. Ūdensvada 
rekonstrukcija 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju 
rajonā 

Ūdensvada posmu 
rekonstrukciju nepieciešams 
veikt, lai samazinātu ūdens 
zudumus un nodrošinātu ūdens 
piegāžu drošību atbilstoši 
Dzeramā ūdens direktīvas 
98/83/EC 4.1 un 6.1a panta 
prasībām. 

Ūdensvada 
rekonstrukcija 
daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju 
rajonā 

265 m,  
d=100 mm 

K3. Sadzīves 
kanalizācijas tīkla 
rekonstrukcija 
Dvietes muižas 
rajonā 

Sadzīves kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija nepieciešama, lai 
nodrošinātu labu vides kvalitāti 
Natura 2000 teritorijā dabas 
parkā „Dvietes paliene”, kā arī 
lai samazinātu notekūdeņu 
apjoma palielināšanos no lietus 
ūdeņu pieplūdes un infiltrāta 
atbilstoši Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvas  
91/271/EEC 3.1 pantam. 

Sadzīves 
kanalizācijas tīkla 

rekonstrukcija 
Dvietes muižas 

rajonā 

580 m,  
d=150-200 mm 
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Pasākums 
(investīciju projekta 

komponente) 
Pasākuma mērķis 

Pasākuma 
raksturojums 

(veicamie 
uzdevumi) 

Tehnoloģisko 
iekārtu 

raksturojums 

K4. Sadzīves 
kanalizācijas tīkla 
rekonstrukcija 
līvānu tipa 
privātmāju rajonā 

Sadzīves kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija nepieciešama, lai 
nodrošinātu labu vides kvalitāti 
Natura 2000 teritorijā dabas 
parkā „Dvietes paliene”, kā arī 
lai samazinātu notekūdeņu 
apjoma palielināšanos no lietus 
ūdeņu pieplūdes un infiltrāta 
atbilstoši Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvas  
91/271/EEC 3.1 pantam. 

Sadzīves 
kanalizācijas tīkla 

rekonstrukcija 
līvānu tipa 

privātmāju rajonā 

430 m,  
d=150 mm 

K5. Jauna sadzīves 
kanalizācijas 
posma būvniecība 
līvānu tipa 
privātmāju rajonā 

Lai nodrošinātu līvānu tipa 
privātmāju iedzīvotājiem iespēju 
izmantot notekūdeņu savākšanas 
un attīrīšanas pakalpojumus, ir 
jāizbūvē jauni kanalizācijas tīkli, 
kas uzlabotu vides kvalitāti 
Natura 2000 teritorijā dabas 
parkā „Dvietes paliene” teritorijā 
atbilstoši Komunālo notekūdeņu 
attīrīšanas direktīvas  
91/271/EEC 3.1 pantam. 

Jauna sadzīves 
kanalizācijas 

posma būvniecība 
līvānu tipa 

privātmāju rajonā 

390 m, d=150mm, 
 
papildus pieslēgto 
iedzīvotāju skaits 
- 34 

U2. Ūdensvada 
rekonstrukcija 
līvānu tipa 
privātmāju rajonā 

Ūdensvada posmu 
rekonstrukciju nepieciešams 
veikt, lai samazinātu ūdens 
zudumus un nodrošinātu ūdens 
piegāžu drošību atbilstoši 
Dzeramā ūdens direktīvas 
98/83/EC 4.1 un 6.1a panta 
prasībām. 
 

Ūdensvada 
rekonstrukcija 

līvānu tipa 
privātmāju rajonā 

780 m,  
d=40-80 mm 

U3. Jauna 
ūdensvada posma 
būvniecība līvānu 
tipa privātmāju 
rajonā 

Ūdensapgādes tīkla sacilpošana 
ļaus palielināt kvalitatīvu 
ūdensapgādes pakalpojumu 
piegādes drošību atbilstoši 
Dzeramā ūdens direktīvas 
98/83/EC 4.1 un 6.1a panta 
prasībām. 

Jauna ūdensvada 
posma būvniecība 

līvānu tipa 
privātmāju rajonā 

70 m,  
d=40-80 mm 

 
4. Projekta finansēšanā nodrošināt Ilūkstes novada domes aizņēmumu SIA „Ornaments” 

ieguldījuma daļai 114 860,88 LVL (viens simts četrpadsmit tūkstoši astoņi simti 
sešdesmit lati un 88 santīmi), no kuriem 47 858,70 LVL (četrdesmit septiņi tūkstoši 
astoņi simti piecdesmit astoņi lati un 70 santīmi) paredzēti attiecināmo izmaksu segšanai 
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un 67 002,18 LVL (sešdesmit septiņi tūkstoši divi lati un 18 santīmi) pievienotās vērtības 
nodokļa segšanai.  

 

5. Akceptēt SIA „Ornaments” sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes 
novada Dvietes ciemā, 2.kārta“ iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu 
atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansēšanas plānam (projekta iesnieguma 
2.papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (projekta iesnieguma 
3.papilddokuments) Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma 271 199,30 LVL 
(divi simti septiņdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi lati un 30 santīmi) 
saņemšanai. 

  

 

Sēdes vadītājs                                                                                    Stefans Rāzna 


