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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 27.novembrī                                                                                 Nr. 392 

                                                                                        prot. Nr.17, 1.§   
 

Par piedalīšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa ierobežotas atlases projektu konkursā ar projektu  

“Kompleksi risin ājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra "Ilūkste"  
jaunajā korpusā” 

 

 
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" projekta “Kompleksi risinājumi 
energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra "Ilūkste" jaunajā korpusā” mērķis ir samazināt 
primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu 
samazināšanos par siltumapgādi, un veikt ieguldījumus pašvaldību ēkās atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajām prioritātēm.  

Projekta ietvaros plānots veikt Veselības centra “Ilūkste”, pēc adreses: Raiņa iela 35, Ilūkste, 
Ilūkstes novads, kompleksus energoefektivitātes pasākumus, samazinot ēkas enerģijas patēriņu un 
oglekļa dioksīda emisiju apjomu. 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un ņemot vērā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" atbalsta saņemšanas 
nosacījumus, ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars 
Cepurītis, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps 
Averjanovs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis,  Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – 
nav, novada dome nolēma: 

 
1. Piedalīties darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 

"Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ierobežotas 
atlases projektu konkursā ar projektu “Kompleksi risin ājumi energoefektivitātes 
paaugstināšanai Veselības centra "Ilūkste" jaunaj ā korpusā”.  

2. Apstiprin āt 2014.-2020.gada plānošanas periodā šī projekta īstenošanai nepieciešamo kopējo 
finansējumu 399 755,33 EUR, kur 233 383,53 EUR no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām sastāda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.  
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3. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 166 371,80 EUR 
apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinim Līcim. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                      Stefans Rāzna 

 


