
 
 

 
 
 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
      

2011.gada 7.jūlijā                  Nr. 8., 1.& 
Ilūkstē         Lēmums Nr. 329 

 
Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 

nodrošināšanai atbalstītajiem projektiem  

 

Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu atbalstāmajiem projektiem, dome konstatēja, ka ir 
atbalstīti šādi projekti: 
1) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekts „Pilskalnes 
ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija”, projekta kopējais finansējums Ls 49122,27, pašvaldības 
līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 40280,26 ; 
 2) Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts „Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu 
tīkla optimizācija”, projekta kopējais finansējums Ls 557300,00 pašvaldības līdzfinansējums un 
priekšfinansējums Ls 390110,00 ; 
3) Latvijas un Šveices sadarbības projekts “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide 
Ilūkstē” projekta kopējais finansējums Ls 63541,78 pašvaldības līdzfinansējums un 
priekšfinansējums Ls 51468,84. 

     Ņemot vērā augstāk minēto, 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“, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET - nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt spēju 
ņemt  2011. 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 atbalstāmajiem projektiem: 

1.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.-2013.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem projekts 
„Pilskalnes ielas brauktuves Ilūkstē rekonstrukcija”, projekta kopējais finansējums Ls 
49122,27, pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 40280,26. 

1.2. Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts „Ilūkstes novada vispārējās izglītības 
iestāžu tīkla optimizācija”, projekta kopējais finansējums Ls 557300,00 pašvaldības 
līdzfinansējums un priekšfinansējums Ls 390110,00. 

1.3. „Latvijas un Šveices sadarbības projekts “Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra 
izveide Ilūkstē” projekta kopējais finansējums Ls 63541,78 pašvaldības līdzfinansējums 
un priekšfinansējums Ls 51468,84. 

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

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vadītājas vietniecei. 

 
Sēdes vadītājs            Stefans Rāzna 


