
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2019.gada 28.martā                                                                                            Nr. 95 

                                                                                     prot. Nr.3, 38.§    
 

Par atbalstu iecerei pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu uzsākšanai     

Atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem un 2019.gada budžeta projektam, 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.pantā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām 

gādāt par iedzīvotāju izglītību, veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, sekmēt 

tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu, izvērtēšanai tiek iesniegtas šādas pašvaldības prioritāro 

investīciju projektu uzsākšanas ieceres 2019.gadam : 

1. Mākslīgā futbola laukuma pamatnes izbūve Ilūkstē; 

2. Granulu katla un tehnoloģisko iekārtu iegāde un montāža Ilūkstes novada Sporta skolas 

Sporta centram;  

3. Centrālās apkures siltumtrases un sistēmas ierīkošana Bebrenes VP vidusskolā (Muižas 

ēkā); 

4. Zirgu staļļa būvniecība mācību procesa nodrošināšanai Bebrenē; 

5. Bibliotēkas ēkas būvniecība Ilūkstē; 

6. Apgaismotas slēpošanas/nūjošanas trases izveide Ilūkstes estrādes parka teritorijā; 

7. Teritorijas pie Subates ezera labiekārtošana atpūtas zonas izveidei; 

8. Ilūkstes upes saliņas labiekārtošana ar mērķi attīstīt to kā tūrisma objektu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu un  ņemot 
vērā finanšu , attīstības un uzņēmējdarbības , kā arī sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
19.03.2019. kopsēdes atzinumu par atbalstu pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu 
ieceres īstenošanai, atklāti balsojot ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, 
Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Andis Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:    

1. Atbalstīt ieceri 2019.gadā uzsākt šādus pašvaldības noteiktos prioritāros investīciju projektus: 

1.1. Mākslīgā futbola laukuma pamatnes izbūve Ilūkstē; 



1.2. Granulu katla un tehnoloģisko iekārtu iegāde un montāža Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta 

centram;  

1.3. Centrālās apkures siltumtrases un sistēmas ierīkošana Bebrenes VP vidusskolā (Muižas ēkā); 

1.4. Zirgu staļļa būvniecība mācību procesa nodrošināšanai Bebrenē; 

1.5. Bibliotēkas ēkas būvniecība Ilūkstē; 

1.6. Apgaismotas slēpošanas/nūjošanas trases izveide Ilūkstes estrādes parka teritorijā; 

1.7. Teritorijas pie Subates ezera labiekārtošana atpūtas zonas izveidei; 

1.8. Ilūkstes upes saliņas labiekārtošana ar mērķi attīstīt to kā tūrisma objektu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   Stefans Rāzna 


