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 ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES 

 

 

PROTOKOLS 

2021.gada 7.maijā 
Ilūkstē     
                                                                                                                Nr. 8 
Sēde sasaukta plkst. 09.00  
Sēde atklāta plkst. 9.10 
 
Sēde notiek attālināti videokonferences režimā Zoom video platformā. 

Sēdē piedalās 10 deputāti: Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa, Andis Ķīsis. 

Sēdē nepiedalās 5 deputāti :  Dainis Millers, Guntars Cepurītis, Vitolds Kveders, Ilvars Ķīsis, 
Kristaps Averjanovs. 

Bez tam videokonferencei ir pieslēgušies un domes sēdes darbā piedalās: izpilddirektore Līga 
Bukovska, Būvvaldes vadītājs Reinis Līcis, Finanšu nodaļas vecākā finansiste Jūlija Linarde, 
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Janīna Kurme, Sporta skolas direktors Dzintars Pabērzs. 

Sēdi  vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.    

Sēdi protokolē kancelejas nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova. 

     Darba kārtībā 

1. Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta “Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” īstenošanai.  

2. Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Vecslāņi” Bebrenes pagastā piešķiršanu.  

      3.  Par ieceri mākslīgā  futbola laukuma pamatnes izbūvei Ilūkstē. 

1.& (lēmums Nr.171 )  

Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta “Ilūkstes Raiņa 

vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” īstenošanai  

Finanšu nodaļas vecākā finansiste Jūlija Linarde informē, ka Ilūkstes novada pašvaldība 

plāno īstenot izglītības iestādes investīciju projektu “Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli 

tehniskās bāzes pilnveidošana”. Projekta rezultātā tiks veikta Ilūkstes Raiņa vidusskolas 

materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības 

nodrošināšanai. Plānotā kopējā investīciju projekta summa ieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli varētu sastādīt  EUR 260 545,13. Darbus plānots īstenot 2021.gadā. Šajā sakarā 
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nepieciešams ņemt Valsts Kasē aizņēmumu EUR 234 490,62 apmērā  uz 20 gadiem ar atlikto 

maksājumu uz 3 gadiem. Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta  

“Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” īstenošanai EUR 

26 054,51 apmērā jānodrošina no pašvaldības finanšu budžeta līdzekļiem. Lēmuma 

projektam pielikumā ir pievienoti seši Ilūkstes Raiņas vidusskolas plānotie materiāli 

tehniskās bāzes uzlabošanai nepieciešamie iepirkuma saraksti. 

Tiek atklātas debates. 

Deputāts Andis Ķīsis vēlas zināt kādā veidā  tika sagatavoti projekta iepirkuma saraksti un 

kādas materiāli  tehniskā nodrošinājuma  vienības par šo summu tiks iegādātas.  

Izpilddirektore Līga Bukovska paskaidro, ka darbs pie iepirkuma sarakstu sastādīšanas bija 

jāveic ļoti īsā periodā. To veica Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāji un speciālisti. 

Deputāts Andis Ķīsis lūdz nosaukt iepirkuma sarakstos iekļautās materiāli tehniskās  bāzes 

vienības , kā arī  lūdz ievietot šos sarakstus  skatīšanai lietvedības programmā FIBU. 

Finanšu nodaļas vecākā finansiste Jūlija Linarde nosauc sarakstā iekļautās tehniskā 

nodrošinājuma vienības un papildina, ka pēc sēdes lēmuma projekta pielikumi  tiks ievietoti 

lietvedības programmā FIBU.  

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. Debates tiek pārtrauktas.  
 
Ar 10 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, 
Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis 
Ķīsis, ), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

Pieņemt lēmumu Nr.171  “Par aizņēmumu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta 
“Ilūkstes Raiņa vidusskolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” īstenošanai”.  

Pielikumā: 

1. Lēmums Nr.171 uz 1 lapas , 

2. Plānotie iepirkuma saraksti pavisam uz 16 lapām. 

 

 

2.& (lēmums Nr.172 ) 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Vecslāņi” Bebrenes pagastā piešķiršanu 

Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Janīna Kurme informē, ka, sakarā ar zemes īpašuma, 
(kadastra Nr.4444 007 0049) ierakstīšanu Zemesgrāmatā,zemes īpašniece lūdz piešķirt  
nekustamajam īpašumam nosaukumu „Vecslāņi”, Bebrenes pagastā, kas sastāv no trīs zemes 
vienībām 7,34 ha kopplatībā. Priekšlikums – atbalstīt lūgumu. Šajā sakarā ir sagatavots lēmuma 
projekts. 

Deputāti ir iepazinušies ar lēmuma projektu. Iebildumu nav. Debates netiek atklātas.  
Ar 10 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, 
Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis 
Ķīsis, ), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  
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Pieņemt lēmumu Nr.172 “Par nekustamā īpašuma nosaukuma “Vecslāņi” Bebrenes pagastā 
piešķiršanu”. 

Pielikumā: Lēmums Nr.172 uz 1 lapas. 

 

3.& (lēmums Nr.173 )  

         Par ieceri mākslīgā  futbola laukuma pamatnes izbūvei Ilūkstē 

Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna informē, ka biedrība “Latvijas Futbola federācija” 
pašvaldībai piedāvā mākslīgā futbola laukuma segumu. Biedrība lūdz pašvaldību atbalstīt ieceri 
un izbūvēt Ilūkstē mākslīgā futbola laukuma pamatni. Sēdē būtu konceptuāli jāizlemj vai 
atbalstam šo biedrības “Latvijas Futbola federācija” priekšlikumu. 

Vārds tiek dots Sporta skolas direktoram Dzintaram Pabērzam.  

Dzintars Pabērzs informē par iespējamo futbola laukuma (izmēros 64 m x  43 m) izbūves vietu. 
Vispiemērotākā  vieta futbola laukuma izbūvei būtu brīvais laukums  starp Sporta skolas sporta 
centra ēku  un Mūzikas un mākslas skolas ēku . Rezultātā Ilūkstē vairāki sporta infrastruktūras 
objekti atrastos kompakti vienā vietā. Sportistiem tas būtu pievilcīgs un ērts sporta nodarbību 
multicentrs. 

Tiek atklātas debates. 

Deputāts Viktors Jasiņavičs atbalsta ieceri par  mākslīgā futbola laukuma izbūvi un ierosina 
tehniskās dokumentācijas izstrādi uzsākt 2021.gadā.  
Debatēs piedalās un ieceri atbalsta  deputāts Andis Ķīsis un Maigurs Krievāns.  

Citu priekšlikumu un ierosinājumu nav. Debates tiek pārtrauktas. 
Sēdes vadītājs aicina balsot par atbalstu iecerei Ilūkstē izbūvēt makslīgā  futbola laukuma 
pamatni un uzsākt tehniskā projekta  izstrādi 2021.gadā.  

 Ar 10 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, 
Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis 
Ķīsis, ), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   
 
1. Atbalstīt ieceri makslīgā  futbola laukuma pamatnes izbūvei Ilūkstē. 
 
2.Uzsākt tehniskā projekta  izstrādi 2021.gadā.  
 

 

 
Sēde slēgta plkst. 10.00 

Sēdes vadītājs                          S.Rāzna   

Sēdi protokolēja                           I.Bogdanova    

Protokols parakstīts 2021.gada 10.maijā.     


