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LĒMUMS 

Ilūkstē 
 

      

2015.gada 12.februār ī                                                                                         Nr. 42 
                                                                                         prot. Nr.3, 1.§  

 
Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu „Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra 

būvniecībai“  2015.gadā 

 
2007.gadā tika pieņemts lēmums par „Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecību 

Ilūkstē“. No valsts budžeta programmas „Mērķdotācija investīcijām pašvaldībām” tika izstrādāts 

tehniskais projekts un izbūvēts nulles cikls jeb pamati, bet tālākā ēkas būvniecība finanšu līdzekļu 

trūkuma dēļ tika „iesaldēta“.  

Sporta izglītības funkciju nodrošināšanai pilnā apmērā pašvaldība nolēma uzsākt būvniecības 

procesa atjaunošanu, lai veiktu Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra būvniecību, tāpēc 

2014.gada 26.jūnijā novada dome pieņēma lēmumu par iepriekš minētās ēkas būvniecību un 

stadiona rekonstrukciju Ilūkstē.  

Tika izsludināts iepirkums un 2014.gada decembrī noslēgts Iepirkuma un Būvdarbu līgums ar 

konkursa uzvarētāju 1 148 043,15 EUR (ar PVN) apmērā. 

Darbi pie „Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecības” uzsākti 2014.gadā, par ko 

veikta apmaksa no pašvaldības budžeta līdzekļiem 229 608,63 EUR (ar PVN)  apmērā. 

Būvdarbus plānots pabeigt 2015.gadā, kam ir nepieciešams 918 434,52 EUR (ar PVN) liels 

finansējums. Ar izglītības funkciju nesaistīto telpu (pirts zonas) izbūves izmaksas 21 308,63 EUR 

(ar PVN) apmērā tiks segtas no 2015.gada pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet atlikušajam 

finansējumam 897 125,89 EUR apmērā nepieciešams ilgtermiņa aizdevums.  

 

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

pašvaldību budžetiem“ 22.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 

„Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem“, novada dome nolēma:    
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1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi pieņemt lēmumu 

atļaut ņemt 2015.gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem 

noteikumiem sporta un izglītības funkciju nodrošināšanai Ilūkstes novada sporta skolas sporta 

centra būvniecībai 897 125,89 EUR (astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši viens simts 

divdesmit pieci euro 89 centi) apmērā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.  

2. Nodot Ilūkstes novada sporta skolai (Reģ.Nr. 90009957178, jurid.adrese: Stadiona iela 1, 

Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447) novada sporta izglītības funkciju īstenošanu un 

nodrošināšanu pilnā apmērā, veicot nepieciešamos grozījumus iestādes nolikumā un iekšējos 

normatīvajos aktos, kā arī nodot nulles cikla ietvaros izbūvētos Ilūkstes novada sporta un 

atpūtas centra ēkas pamatus un pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā uzņemt to iestādes 

pamatlīdzekļu bilancē. 

3. Uzdot novada Izglītības iestāžu vadītājiem veikt nepieciešamos grozījumus iestādes obligātajā 

ar izglītības satura apguvi saistītajā dokumentācijā sporta izglītības pilnvērtīgai apguvei. 

4. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         Stefans Rāzna                   
                


