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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2019.gada 12.augustā                                                                                   Nr. 195 
                                                                                     prot. Nr.9, 2.§                

 
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 

nodrošināšanai projektam “Il ūkstes novada ceļu infrastrukt ūras kvalitātes uzlabošana, 
3.kārta”  

 

2019.gada 9.augustā Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par projekta Nr.19-03-
A00702-000025 “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 3.kārta” iesnieguma 
apstiprināšanu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (turpmāk 
ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta rezultātā tiks 
veikta pašvaldības grants ceļu posmu pārbūve.  

  Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības 
līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-
2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
apstiprinātajam projektam Nr. 19-03-A00702-000025 “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošana, 3.kārta”, dome konstatēja, ka: 

projekta autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un būvniecības darbiem nepieciešams finansējums 
EUR 1 173 292,97 (viens miljons viens simts septiņdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit 
divi euro 97 centi) apmērā: 

1) LAD pieprasīts priekšapmaksas pieprasījums EUR 214 957,63 (divi simti četrpadsmit 
tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro 63 centi); 

2) pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 119 420,90 (viens simts deviņpadsmit tūkstoši četri 
simti divdesmit euro 90 centi); 

3) pašvaldības priekšfinansējums EUR 838 914,44 (astoņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši 
deviņi simti četrpadsmit euro 44 centi). 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 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, 2.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, ES ELFLA 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” apstiprinātajam projektam Nr.19-03-A00702-000025 
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“Il ūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 3.kārta” 958 335,34 (deviņi simti 
piecdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro 34 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 
 
 


