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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 4.septembrī                                                                                Nr. 297 

                                                                                          prot. Nr.13, 1.§   

 

Par ilgtermiņa aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu 
projektam “Il ūkstes novada jauniešu radošais kvartāls”  

 

           2017.gada 2.augustā Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par projekta Nr.17-03-
AL28-A019.2201-000003 “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” iesnieguma 
apstiprināšanu, kas tika iesniegts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 
ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta 
rezultātā tiks pārbūvēta telpa jauniešu radošā kvartāla izveidei.  

  Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” apstiprinātajam projektam Nr.17-03-AL28-A019.2201-000003 “Ilūkstes 
novada jauniešu radošais kvartāls”, dome konstatēja, ka: 

1. projekta būvprojekta izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecības darbiem nepieciešams 
finansējums EUR 59 874,06 (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 06 
centi) apmērā: 

1.1. LAD pieprasīts priekšapmaksas pieprasījums EUR 9 000,00 (deviņi tūkstoši euro 00 
centi); 

1.2. pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 14 874,06 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti 
septiņdesmit četri euro 06 centi); 

1.3. pašvaldības priekšfinansējums EUR 36 000,00 (trīsdesmit seši tūkstoši euro 00 centi). 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 
5.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, ar 11 balsīm PAR (Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Vitolds 
Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Dace Stalidzāne, Irēna Kūliņa, Andis 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, 
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ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātajam projektam 
Nr.17-03-AL28-A019.2201-000003 “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” 50 874,06 EUR 
(piecdesmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro 06 centi) apmērā uz 15 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.  

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                              Maigurs Krievāns 


