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PROTOKOLS 

2021.gada 19.aprīlī 
Ilūkstē     

                                                                                                                Nr. 6 
Sēde sākas plkst. 12.00  

 

Sēde notiek attālināti videokonferences režimā Zoom video platformā. 

Sēdē piedalās 11 deputāti: Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, 

Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, 

Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Ilvars Ķīsis, Andis Ķīsis. 

 Deputāts Jāzeps Mačuks pieslēdzas videokonferencei plkst. 12.15 un piedalās otrā darba 

kārtības jautājuma izskatīšanā.  

Sēdē nepiedalās deputāts Ilvars Ķīsis, Maigurs Krievāns un Dainis Millers. 

Bez tam videokonferencei ir pieslēgušies un domes sēdes darbā piedalās:  Būvvaldes vadītājs 

Reinis Līcis, Finanšu nodaļas vecākā finansiste Jūlija Linarde un Nekustamo īpašumu nodaļas 

vadītāja Janīna Kurme. 

Sēdi  vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.    

Sēdi protokolē kancelejas nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova. 

     Darba kārtībā 

1.  Par aizdevumu pašvaldībai prioritārā projekta “Kapličas un teritorijas labiekārtojuma 

atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” un 

“Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā” īstenošanai. 

2. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Avotiņi ”Eglaines pagastā un 

nosaukuma “Vecie Grintāļi” piešķiršanu.  

 

1.& (lēmums Nr.119 )  

 

Par aizdevumu pašvaldībai prioritārā projekta “Kapličas un teritorijas labiekārtojuma 

atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” un 

“Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā” īstenošanai 

 

Informāciju par lēmuma projektu  sniedz domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un Finanšu 

nodaļas  vecākā finansiste Jūlija Linarde.  
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Tiek konstatēts, ka Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot prioritāro investīciju projektu 

“Kapličas un teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, 

autoruzraudzība un būvniecība” un “Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošana 

Ilūkstes pilsētā”. Projekta reultāta tiks atjaunota Ilūkstes pilsētas kapliča un labiekārtota tai 

pieguļošā teritorija. Plānotā kopējā būvdarbu summa ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 

varētu sastādīt  EUR 318 830,25. Darbus plānots īstenot 2021.gadā. 

Ar sagatavoto lēmuma projektu deputāti ir iepazinušies lietvedības programmā FIBU, 

iebildumu nav.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta  2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 27.punktiem, likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 22.pantu, Likuma par budžetu un 

finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 12.panta trešās 

daļas 5.punktu pašvaldībai ir iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumu vienam noteiktam 

prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstībaas programmas investīciju 

plānam, ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Jānis Krievāns, Artūra Bogdanovičs, Artis 

Simanovičs, Dace Stalidzāne, Guntars Cepurītis, Vitolds Kveders, Kristaps Averjanovs, Viktors 

Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav,  novada dome nolēma:    

1.Ņemt pašvaldības prioritārā investīciju projekta  “Kapličas un teritorijas labiekārtojuma 

atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” un “Patversmes 

ielas posma 0,185 km seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā” īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu 

EUR 318 830,25 (trīs simti astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro 25 centi) apmērā  

uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.  

2.Paredzēt aizņēmuma izņemšanu 2021.gadā. 

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

4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei un finanšu nodaļai.  

Pielikumā: Lēmums  Nr. 119 “Par aizdevumu pašvaldībai prioritārā projekta “Kapličas un 

teritorijas labiekārtojuma atjaunošanas projekta dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un 

būvniecība” un “Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā” 

īstenošanai” uz 2 lapām. 

2.& (lēmums Nr.120 )  

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Avotiņi ”Eglaines pagastā un 

nosaukuma “Vecie Grintāļi” piešķiršanu 

Informāciju par lēmuma projektu sniedz Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Janīna Kurme. 

Ar sagatavoto lēmuma projektu deputāti ir iepazinušies lietvedības programmā FIBU, 

iebildumu nav. 
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Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 

punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.pantu, Ministru kabineta 10.04.2012. 

noteikumu Nr.263 „Kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46. 

un 47.punktu, ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Jānis Krievāns, Artūra Bogdanovičs, Artis 

Simanovičs, Dace Stalidzāne, Guntars Cepurītis, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Kristaps 

Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav,   

novada dome nolēma: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Avotiņi”, Eglaines pagastā, kadastra Nr.4456 007 0020, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4456 004 0147 – 1,1 ha platībā un izveidot jaunu 

īpašumu ar nosaukumu “Vecie Grintāļi”, Eglaines pagasts. 

2. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Pielikumā: Lēmums  Nr. 120 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Avotiņi ”Eglaines pagastā un nosaukuma “Vecie Grintāļi” piešķiršanu” uz 1 lapas. 

Sēde slēgta plkst. 12.30 

Sēdes vadītājs                          S.Rāzna   

Sēdi protokolēja                           I.Bogdanova    

Protokols parakstīts 2021.gada 19.aprīlī .     


