
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2019.gada 12.augustā                                                                                   Nr. 194 
                                                                                     prot. Nr.9, 1.§                

Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Bebrenes vispārizgl ītojošās un profesionālās 
vidusskolas apkures sistēmas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādei, 

autoruzraudzībai un būvniecībai 2019.gadā  

 
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas ēkas „Bebrenes muiža“ apsildīšanā 

tiek izmantotas malkas apkures krāsnis, kuras ir novecojušas un siltumapgāde ir kļuvusi neefektīva 
un neekonomiska, kā arī krāsnis ir ugunsnedrošas un bīstamas. Skola nespēj nodrošināt vienmērīgu 
telpas gaisa temperatūru mācību procesa laikā, tās kurinot ar novecojušām krāsnīm. 

2015.gadā Bebrenē ir uzcelta jauna katlu mājā „Bebrenes Tehnikums”, kas ir aprīkota ar jaunām 
efektīvas siltumenerģijas ražošanas iekārtām un kuras jaudas pietiktu arī apgādāt skolu ar 
siltumenerģiju.  

Nomainot malkas krāsns apkuri pret videi draudzīgāku apkures iekārtu, centralizēto 
siltumapgādi, paaugstināsies apkures sistēmas efektivitāte un tiks iegūts ilgtermiņa finansiālais 
ietaupījumu, kā arī samazinātos gaisa piesārņojuma radītā negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi un 
cilvēka veselību. 
 Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu izglītības funkciju nodrošināšanai, dome 
konstatēja, ka, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves 
tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai nepieciešams finansējums 
205 693,10 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”15.panta 1. un 4.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, kā arī ņemot vērā 
12.08.2019. finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.9, 1.F§), atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Vitolds 
Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi pieņemt lēmumu 
atļaut ņemt 2019.gadā aizņēmumu Valsts kasē uz izdevīgākiem noteikumiem, izglītības funkciju 
nodrošināšanai, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves 
tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 205 693,10 EUR (divi simti pieci 
tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs euro 10 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 pienākumu izpildītājam un finanšu nodaļai.  

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 
 



 


