
 
 
 
 
 
       

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2017.gada 26.janvār ī                                                                                         Nr. 41 
                                                                                         prot. Nr.1, 41.§  
 

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Dvietes sociālo pakalpojumu centra ēkas pārbūves 

tehniskai dokumentu izstrādei,  autoruzraudzībai un būvniecībai  2017.gadā  

 
     Iedzīvotāju novecošanās ir kļuvusi par nopietnu sociāli demogrāfisku problēmu Latvijā. Ar 

katru gadu palielinās darbspējīgā vecumā esošo cilvēku emigrēšana no Latvijas, bet gados veco 
iedzīvotāju īpatsvars turpina pieaugt, līdz ar to palielinās pieprasījums pēc ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pensijas vecuma cilvēkiem. Rekonstruējot Ilūkstes 
novada Dvietes skolas ēku par sociālo pakalpojumu centru tiktu nodrošināti ilgstoši sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kā arī radīta iespēja daudzpusīgai brīvā laika 
pavadīšanai: integrēties sabiedrībā, aktīvi darboties dažādu interešu grupās. 
      Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu sociālo funkciju nodrošināšanai, dome 
konstatēja, ka, Dvietes sociālo pakalpojumu centra ēkās pārbūves tehniskai dokumentu izstrādei, 
autoruzraudzībai un būvniecībai nepieciešams finansējums 709 000,00 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 4. un 
6.punktiem, 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktiem, likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 
22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu un Ministru kabineta 
25.03.2008. noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 
15.1.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 23.01.2017. atzinumu (prot. Nr.2, 8.F§), ar 15 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Guntars Cepurītis, 
Inese Vuškāne, Jānis Krievāns, Pēteris Makaveckis, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese 
Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi pieņemt lēmumu 
atļaut ņemt 2017.gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem 
noteikumiem, sociālo funkciju nodrošināšanai, Dvietes sociālo pakalpojumu centra ēkās 
pārbūves tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 709 000,00 EUR 
(septiņi simti deviņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 
gadiem.  

2. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektora p.i., juridiskai nodaļai un finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 
 
Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


