
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                    LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 227 

                                                                                         prot. Nr.8, 1.§  

 
Par stadiona, Stadiona ielā 2, Ilūkstē maksas pakalpojumu cenrādi 

 
                Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
21.panta pirmās daļas 14.punkta  g) apakšpunktu,  ievērojot 24.09.2015. noteikumus Nr.4/2015  Ilūkstes 
novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas 
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība ” un finanšu komitejas 23.05.2016. atzinumu (prot. Nr.8, 
1.&), ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns,  Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris 
Makaveckis, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars 
Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

 
1. Apstiprināt ar 2016. gada 1. jūniju stadionam Stadiona ielā 2, Ilūkstē, šādu maksas pakalpojumu 
cenrādi: 

 
Nr. p.k. 

 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena EUR 
bez PVN 

 
1.1. 

 

Stadiona teritorijas izmantošana treniņu nodarbībām 
(ar skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem un inventāru, 
bez ģērbtuvēm un dušām) 

1 stunda 41,32 

1.2. 
Stadiona teritorijas izmantošana treniņu nodarbībām 
(ar skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem un inventāru, 
ar ģērbtuvēm un dušām) 

1 stunda 
41,32 + 1,65 no 

cilvēka par dušām 
un ģērbtuvēm 

1.3. 
Stadiona viena vieglatlētikas celiņa vai viena sektora 
izmantošana mācību treniņu nodarbībām, bez 
ģērbtuvēm un dušām  

1 stunda 1,70 

1.4. 
Stadiona viena vieglatlētikas celiņa vai viena sektora 
izmantošana mācību treniņu nodarbībām, ar 
ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 1,70 + 1,65 

1.5. 
Stadiona teritorijas izmantošana vieglatlētikas 
sacensībām (ar skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem un 
inventāru), bez ģērbtuvēm un dušām 

diena 124 

1.6. 
Stadiona teritorijas izmantošana vieglatlētikas 
sacensībām (ar skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem un 
inventāru), ar ģērbtuvēm un dušām 

diena 
124 + 1,65 no 

cilvēka par dušām 
un ģērbtuvēm 

1.7. 
Stadiona viena vieglatlētikas sektora izmantošana 
vieglatlētikas mācību treniņu nodarbībām ar 
inventāru, bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 5,78 



 
2. Noteikt 100% atlaidi Ilūkstes novada iedzīvotājiem. 
3. Iegūtie finanšu līdzekļi par stadiona Stadiona ielā 2, Ilūkstē, maksas pakalpojumiem tiek 
ieskaitīti pašvaldības bankas norēķinu kontā un izmantoti stadiona infrastruktūras uzlabošanā. 
4. Atzīt par spēku zaudējušu 26.06.2014. domes lēmumu Nr. 369 „Par nomas maksas 
noteikšanu stadionam Stadiona ielā 2, Ilūkstē”. 
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada Sporta skolas direktoram. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8. 
Stadiona viena vieglatlētikas sektora izmantošana 
vieglatlētikas mācību treniņu nodarbībām ar 
inventāru, ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 5,78 + 1,65 

1.9. 
Centrālā futbola laukuma izmantošana sporta 
nodarbību organizēšanai, bez ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 13,56 

1.10. 
Centrālā futbola laukuma izmantošana sporta 
nodarbību organizēšanai, ar ģērbtuvēm un dušām 

1 stunda 

13,56 + 1,65  no 
cilvēka  par 
dušām un 
ģērbtuvēm 

1.11. 
Centrālā futbola laukuma izmantošana 
sacensībām, ar ģērbtuvēm un dušām 

1 spēle 66,76 

1.12. Ģērbtuves un dušas 
1 reize no 1 

cilvēka 
1,65 

1.13. Koncerti, festivāli un citi kultūras pasākumi 1 diennakts 127,75 


