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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2020.gada 27.februārī                                                                                  Nr.36 

                                                                                     prot. Nr.4, 5.§                

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 
nodrošināšanai projektam “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas 

un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”    

 
 2019.gada 25.jūnijā noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta 

Nr.5.6.2.0/17/I/035 īstenošanu, kuras rezultātā Ilūkstes novada pašvaldībai, kā projekta 

Sadarbības partnerim, tika apstiprināta projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija 

Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” īstenošana. 

  Projekta rezultātā tiks revitalizēta pašvaldības degradētā teritorija – veikta veco 

būvobjektu demontāža, izbūvēts ceļš un laukumi, ierīkots apgaismojums.   

  Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības 

līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ES ERAF finansētās darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās 

teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanai, dome 

konstatēja, ka projekta autoruzraudzības, būvuzraudzības un būvniecības darbu 

priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai nepieciešams aizņēmums EUR 375 675,51 (trīs simti 

septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro 51 cents) apmērā: 

    Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta pirmās daļas 1.punktu, 

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 10.12.2019. noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 

galvojumiem”, un ņemot vērā finanšu komitejas 24.02.2020. atzinumu (prot. Nr.2, 6.F§), ar 11 

balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds 

Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Irēna Kūliņa, 

Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     
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1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi pieņemt 

lēmumu atļaut ņemt 2020.gadā aizņēmumu Valsts kasē uz izdevīgākiem noteikumiem ES 

ERAF apstiprinātajam projektam Nr. 5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju 

reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”   EUR 375 675,51 

(trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti septiņdesmit pieci euro 51 cents) 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 


