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Par iedz īvot āju iesnieguma izskat īšanu jaut ājumā par „Saules” veikala  

Ilūkst ē, Br īvības iel ā 23 saglab āšanu  
 

Ilūkstes novada pašvaldībā ir saņemts Ilūkstes iedzīvotāju pārstāvju Inetas Žukas un Ināras 
Vanagas iesniegums ar lūgumu izvērtēt iedzīvotāju pausto viedokli par „Saules” veikala Nr.56, kas 
atrodas Brīvības ielā 23, slēgšanu. Iesniegumam pievienota iedzīvotāju vēstules kopija, kas 
adresēta veikala īpašniekam. Vēstuli parakstījuši 80 Ilūkstes iedzīvotāji. Vēstulē pausts viedoklis 
par minētā veikala nozīmīgumu Brīvības ielas rajonā esošo iedzīvotāju apgādei ar ikdienā 
nepieciešamo pārtiku un sadzīves precēm, ir norādīts uz veco cilvēku, mazu bērnu māmiņu un 
invalīdu fiziskajām problēmām nokļūšanai līdz Ilūkstes centra veikalam, lai iegādātos ikdienai 
nepieciešamās preces.  

Brīvības ielas - Ilūkstes upes labā krasta rajons, ir Ilūkstes savrupmāju blīva apbūves 
teritorija, kas aizņem aptuveni 50 hektāru platību. Iedzīvotāju pārvietošanās pilsētas centra 
virzienā pārsvarā iespējama izmantojot savus transportlīdzekļus vai pašu spēkiem, tāpēc ir 
apgrūtinoša fiziski vājākiem cilvēkiem un atsevišķām iedzīvotāju grupām: veciem cilvēkiem, 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, mātēm ar maziem bērniem. Brīvības ielas dzīvojamā rajona 
teritorijā šobrīd ir tikai viens mazumtirdzniecības veikals – „Saules” veikals Nr.56, kas atrodas 
Brīvības ielā 23. Slēdzot vienīgo veikalu šajā apkārtnē tiks pārtraukta nepieciešamā noteiktas blīvi 
apdzīvotas infrastruktūras objekta pieejamība, par ko liecina arī iedzīvotāju aktīva iesaistīšanās 
jautājuma risināšanā. Savukārt infrastruktūras objektu pieejamība apdzīvotās teritorijās ir viens no 
noteicošajiem faktoriem iedzīvotāju skaita saglabāšanā, kas ir noteikts kā viens no Ilūkstes novada 
stratēģiskajiem mērķiem Ilūkstes novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam.  Šis spēkā 
esošais Ilūkstes novada attīstības plānošanas dokuments tiek balstīts uz ilgtermiņa prioritātēm, kur 
viena no trijām prioritātēm ir infrastruktūras pieejamība. Šajā gadījumā mazumtirdzniecības objekts 
ir pieskaitāms publiskai infrastruktūrai.   

 Ņemot vērā augstāk minēto, ar 13 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome 
nol ēma:  
1. Nodrošināt Ilūkstes novada attīstības plānošanas dokumentu izpildi, sekmējot infrastruktūras 

objektu pieejamību Ilūkstes iedzīvotājiem.  
2. Izteikt „Saules” veikala Nr.56, kas atrodas Brīvības ielā 23, Ilūkstē, īpašniekam aicinājumu 

saglabāt pārtikas un rūpniecības preču mazumtirdzniecības vietu – „Saules” veikalu Nr.56 un 
nodrošināt tā darbību. 

3. Veikala slēgšanas gadījumā, uzdot pašvaldības atbildīgajām nodaļām veikt tirgus izpēti un 
aicināt citus uzņēmējus nodrošināt mazumtirdzniecības veikala darbību augstākminētajā 
teritorijā un pārējās novada teritorijās, kur tiks konstatēta šādu objektu nepieciešamība.  

 

Sēdes vadītājs         Stefans Rāzna 

 



 

 
 
 
 

 


