
 
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

2011.gada 29.decembrī                                                        Nr. 16., 5.& 
                                                                       Lēmums Nr.520 
 

Par ilgtermi ņa aizņēmumu pašvald ības l īdzfinans ējuma un priekšfinans ējuma 
nodrošin āšanai atbalst ītajiem projektiem  

         
               Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstītajiem projektiem, dome konstatēja, ka ir atbalstīti 
šādi projekti : 
1) Klimata Pārmaiņu Finanšu Instrumenta projekts „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu 
mājas modernizācija”, projekta kopējais finansējums LVL 61204,13, pašvaldības 
līdzfinansējums (25% no projekta kopējām izmaksām) LVL 12541,83  un priekšfinansējums LVL 
42391,38; 
2) Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu 
tīkla optimizācija”, projekta kopējais finansējums LVL 557300,00 un pašvaldības 
priekšfinansējums LVL 390110,00; 

3) Nodarbinātības valsts aģentūras projekts „Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam 
pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana” projekta kopējais finansējums 
LVL 97334,80 un  pašvaldības priekšfinansējums LVL 80057,80. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem“ 22.pantu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 
„Noteikumi par pašvaldības aizņēmumiem un galvojumiem“, kā arī ņemot vērā finansu 
komitejas 27.12.2011. atzinumu (protokols Nr.12) atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – 
nav, ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt spēju 
ņemt 2012. gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem 
noteikumiem uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem, lai nodrošinātu pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstītajiem projektiem:  
1.1. Klimata Pārmaiņu Finanšu Instrumenta projekts „Dvietes pagasta pašvaldības objektu 

katlu mājas modernizācija”, projekta kopējais finansējums LVL 61 204,13, pašvaldības 
līdzfinansējums un priekšfinansējums LVL 42 391,38; 

1.2. Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts „Ilūkstes novada vispārējās izglītības 
iestāžu tīkla optimizācija”, projekta kopējais finansējums LVL 557 300,00, pašvaldības 
priekšfinansējums LVL 390 110,00; 

1.3. Nodarbinātības valsts aģentūras projekts „Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam 
pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana”, projekta kopējais 
finansējums LVL 97 334,80, pašvaldības priekšfinansējums LVL 80 057,80. 

2. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt ar Ilūkstes novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības finanšu nodaļas vadītājas vietniecei. 

Sēdes vadītājs                                                   Stefans Rāzna 



 
 


