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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 29.martā                                                                    Nr. 4., 15.& 
                                                                       Lēmums Nr.113  
 

Par ilgtermi ņa aizņēmumu pašvald ības l īdzfinans ējuma un priekšfinans ējuma 
nodrošin āšanai atbalst āmajiem 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 „Ilūkstes 
pilsētas Kastaņu ielas (no Jēkabpils līdz Grāvju ielai) rekonstrukcija”, kur projekta kopējais 
finansējums ir LVL 119 951,96  (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 21 630,68, pašvaldības 
līdzfinansējums un priekšfinansējums LVL 102 254,13 (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 
18 439,27); 

2) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-
2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts „Ilūkstes 
novada brīvdabas estrādes būvniecība”, kur projekta kopējais finansējums ir  LVL 263 013,70   
(t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 47 428,70, pašvaldības līdzfinansējums un 
priekšfinansējums LVL 224 208,40  (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 40 431,02); 

3) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-
2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekts „Bebrenes 
Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju labiekārtošana”, kur projekta 
kopējais finansējums ir LVL 145 881,38   (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 26 306,48), 
pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums LVL 124 357,90  (t.sk., pievienotās vērtības 
nodoklis LVL 22 425,20); 

4) ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, kur  projekta kopējais finansējums ir LVL 
37 011,27  (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 6 674,16), pašvaldības priekšfinansējums 
LVL 37 011,27  (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 6 674,16). 

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“ un ņemot vērā finanšu komitejas 
26.03.2012. atzinumu par nepieciešamību 2012.gadā ņemt aizņēmumu minēto projektu 
realizācijai, 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 LVL 487 831,70 (četri simti astoņdesmit septiņi tūkstoši astoņi 
simti trīsdesmit viens lats 70 santīmi) 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:  
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1.1. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekts „Ilūkstes pilsētas Kastaņu ielas (no Jēkabpils līdz Grāvju ielai) rekonstrukcija” 
projekta kopējais finansējums LVL 119 951,96  (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 
21 630,68), pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums LVL 102 254,13  (t.sk., 
pievienotās vērtības nodoklis LVL 18 439,27); 

1.2. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekts „Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecība”, projekta kopējais finansējums 
LVL 263 013,70  (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 47 428,70), pašvaldības 
līdzfinansējums un priekšfinansējums LVL 224 208,40  (t.sk., pievienotās vērtības 
nodoklis LVL 40 431,02); 

1.3. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekts „Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju 
labiekārtošana”, projekta kopējais finansējums LVL 145 881,38  (t.sk., pievienotās 
vērtības nodoklis LVL 26 306,48), pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums 
LVL 124 357,90  (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 22 425,20). 

1.4. ERAF projekts „Izglītības iestāžu informatizācija”, projekta kopējais finansējums LVL 
37 011,27 (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 6 674,16), pašvaldības 
priekšfinansējums LVL 37 011,27 (t.sk., pievienotās vērtības nodoklis LVL 6 674,16). 

 
2. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garant ēt ar Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības vecākai finansistei. 
 
 
 
Sēdes vadītājs                                               Stefans Rāzna 
 
 


