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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2017.gada 4.septembrī                                                                                Nr. 298 

                                                                                          prot. Nr.13, 2.§   

 

Par ilgtermiņa aizņēmuma pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanu 
projektam “ Ģimenes ieleja” jeb “Family valley” 

 
           2017.gada 3.maijā tika noslēgts līgums Eiropas Savienības strukturālo un investīciju 
fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īstenotajam projektam Nr.LLI-228 “Ģimenes ieleja” jeb 
“Family valley”. Projekta rezultātā tiks ierīkots brīvdabas slidotavas laukums un iegādātas 
slidošanas slidas. 

  Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020.gadam ietvaros īstenotajam projektam Nr.LLI-228 “Ģimenes ieleja” jeb “Family 
valley” daudzfunkcionāla betona laukuma izbūvei brīvdabas slidotavas ierīkošanai Ilūkstē, dome 
konstatēja, ka: 

1. projekta būvniecības darbiem nepieciešams finansējums EUR 116 848,38 (viens simts 
sešpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 38 centi) apmērā; 

1.1. pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 33 056,13 (trīsdesmit trīs tūkstoši piecdesmit seši 
euro 13 centi); 

1.2. pašvaldības priekšfinansējums EUR 83 792,25 (astoņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti 
deviņdesmit divi euro 25 centi). 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. 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, 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, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 
ietvaros īstenotajam projektam Nr.LLI-228 “Ģimenes ieleja” jeb “Family valley” 
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daudzfunkcionāla betona laukuma izbūvei brīvdabas slidotavas ierīkošanai Ilūkstē 116 848,38 
EUR (viens simts sešpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 38 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 


