
 
 

 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 28.jūnijā                                                                       Nr. 8., 3.& 
                                                                          Lēmums Nr.289  

 
Par ilgtermi ņa aizņēmumu pašvald ības Bebrenes Profesion ālās vidusskolas katlu m ājas 
rekonstrukcijai un galvojuma sniegšanu pašvald ības kapit ālsabiedr ībai SIA „Vesel ības 

centrs Il ūkste” aiz ņēmuma ņemšanai 
 
        

Izskatot jautājumu par Bebrenes Profesionālās vidusskolas katlu mājas rekonstrukciju un 
pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Veselības centrs Ilūkste” valdes locekles Z.Bucenieces - Zībergas 
22.06.2012. iesniegumu Nr.01-02./75 par galvojuma sniegšanu kredīta ņemšanai, dome konstatēja, ka: 

1) Bebrenes Profesion ālajā vidusskol ā ir realizēti divi Vides ministrijas KPFI projekti: 
„Kompleksi risinājumi SEG emisiju samazināšanai Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās” 
(projekta kopējais finansējums Ls 792 204,78) un ”Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes 
novada Bebrenes Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmsskolas izglītības iestādē 
„Zvaniņš”” (projekta kopējais finansējums Ls 511 869,22). 

2) Projektu realizēšanas rezultātā Bebrenes Profesionālās vidusskolas ēkās samazināts 
siltumenerģijas patēriņš apkurei un elektroenerģijas patēriņš apgaismojumam. 

3) Bebrenes Profesionālās vidusskolas katlu mājas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, ēkas 
būvkonstrukcijas termiskā pretestība neatbilst spēkā esošajam normatīvam. Ēkai ir nepieciešams 
kapitālais remonts, rekonstrukcijas kopējās izmaksas sastādītu Ls 150 000,00.  

4) Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vesel ības centrs Il ūkste”,  kur pašvaldības kapitāla 
daļu skaits ir 100%, realizēs projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana 
SIA „Veselības centrā Ilūkste””. Šī projekta realizēšanai nepieciešams aizņēmums Ls 55 953,44, 
līdz ar to pašvaldība sniegs galvojumu par kapitālsabiedrības aizņēmumu. 

      Ņemot vērā minēto un 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 10 bals īm 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 Bebrenes Profesionālās vidusskolas katlu 
mājas rekonstrukciju, Ls 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši lati 00 santīmi). 

2. Lūgt Pašvaldības aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt  spēju sniegt  
2012. gadā galvojumu  pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Veselības centrs Ilūkste”, kur pašvaldības 
kapitāla daļu skaits ir 100%, aizņēmuma ņemšanai Ls 55 954,00 (piecdesmit pieci tūkstoši deviņi simti 
piecdesmit četri lati 00 santīmi) apmērā Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz 5 gadiem. 

3. Ilgtermiņa aizņēmuma un galvojuma samaksu garant ēt ar Ilūkstes novada domes budžeta līdzekļiem. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes vecākai finansistei 

 

Sēdes vadītājs                                                    Stefans Rāzna 


