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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
 

Ilūkstē 
      

 
2014.gada 13.oktobrī                                                                             Nr. 14., 1.& 
                                                                               Lēmums Nr.468  

 
Par groz ījumiem 26.06.2014. l ēmumā Nr.380 „Par  ilgtermi ņa aizņēmumu Il ūkstes 

novada sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Il ūkstes  novada sporta un 
atpūtas centra b ūvniec ībai Ilūkstē”    

 
 

Ņemot vērā 26.06.2014. pieņemto lēmumu Nr.380 „Par ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes 
novada sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra 
būvniecībai Ilūkstē” Ilūkstes novadā sporta un izglītības funkciju nodrošināšanai ir 
nepieciešams rekonstruēt Ilūkstes novada sporta skolas stadionu un veikt Ilūkstes novada 
sporta skolas sporta centra būvniecību, dome konstatēja, ka:  

1) 21.03.2007. bija pieņemts lēmums „Par būvniecības publiskās apspriešanas 
ierosināšanu par Ilūkstes novada sporta un un atpūtas centra būvniecību Ilūkstē“ un 
26.04.2007. lēmums Nr. 181 „Par Ilūkstes  novada sporta un atpūtas centra 
būvniecības ieceres apstiprināšanu”. 

2) 2007.gadā no valsts budžeta programmas 03.00.00 „Mērķdotācija investīcijām 
pašvaldībām“ bija piešķirti līdzekļi  Ls 120 000,00 (EUR 170 744,61), kas tika izlietoti 
Ilūkstes  novada sporta un atpūtas centra tehniskā projekta izstrādei un pievadceļa 
izbūvei. 

3) 12.09.2007. pieņemts lēmums Nr.569 „Par piedalīšanos pašvaldību investīciju 
projektā 2008. un 2009.gadā „Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecība“ 
Ilūkstē ar mērķi stiprināt sporta bāzi bērniem, jauniešiem un rosināt iedzīvotāju 
interesi par sportisku un veselīgu dzīvesveidu. 

4) 2008.gadā no valsts budžeta programmas 03.00.00 „Mērķdotācija investīcijām 
pašvaldībām“ pieprasīto Ls 2 000 000,00 (EUR 2 845 743,62) vietā bija piešķirti Ls 
180 000,00 (EUR 256 116,92) un pašvaldības līdzfinansējums bija Ls 45 000,00 (EUR 
64 029,23), kas tika izlietoti Ilūkstes  novada sporta un atpūtas centra ēkas pamatu 
izbūvei. 

5) 2009.gadā bija ieplānots izbūvēt ēkas administratīvo bloku un sporta zāli, bet 
finansējums netika piešķirts.  

6) Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ sporta un atpūtas centra būvniecība tika „iesaldēta“. 

7) Pašvaldība novada izglītības iestādēs nevar nodrošināt peldēšanu, tās apmācību un 
iekļaut mācību programmās. 

8) Lai sakārtotu un uzlabotu sporta infrastruktūru un nodrošinātu sporta aktivitātes 
bērniem un jauniešiem, veicinātu  veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, sākotnēji plānotā 
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Ilūkstes  novada sporta un atpūtas centra būvniecība tiks optimizēta būvējot Ilūkstes 
novada sporta skolas sporta centru. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 15.panta pirmās daļas 6.punktā  noteikto pašvaldības 
autonomo funkciju (nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu un sportu), likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 22.pantu un Ministru 
kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem 
un galvojumiem“, ar 7 balsīm PAR, PRET – 1, ATTURAS – 1, novada dome nol ēma:    

    

1. Veikt grozījumus 26.06.2014. lēmumā Nr.380 „Par  ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes novada 
sporta skolas stadiona rekonstrukcijai un Ilūkstes  novada sporta un atpūtas centra būvniecībai 
Ilūkstē” un izteikt 1.punkta 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„Ilūkstes novada sporta skolas sporta centra būvniecībai Ilūkstē, EUR 968 000,00 (deviņi simti 
sešdesmit astoņi tūkstoši euro 00 centi) uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem, no 
kuriem 2014.gadā nepieciešams EUR 568 000,00 (pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši euro 00 
centi) un 2015.gadā  EUR 400 000,00 (četri simti tūkstoši euro 00 centi). Pēc ēkas nodošanas 
ekspluatācijā nodod patapinājumā  Ilūkstes novada sporta skolai“. 

    

 
Sēdes vadītājs                                                            Stefans Rāzna 
 
 

 

 


