
 
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2020.gada 27.februārī                                                                                   Nr.37 

                                                                                     prot. Nr.4, 6.§                

   
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma 

nodrošināšanai projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”    

 
 2019.gada 30.augustā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Ilūkstes novada pašvaldība 

noslēdza Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.3.1.1/18/I003 „Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” īstenošanu.  

  Projekta rezultātā tiks veikti vienkāršoti telpu atjaunošanas darbi, iegādāts  aprīkojums un 

iekārtas.   

  Izskatot jautājumu par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu, lai nodrošinātu pašvaldības 

līdzfinansējumu un priekšfinansējumu ES ERAF finansētās darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 

alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu 

pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanai, dome konstatēja, ka projekta  

būvuzraudzības, būvniecības darbu un materiāltehniskā aprīkojuma iegādes priekšfinansēšanai 

un līdzfinansēšanai nepieciešams aizņēmums EUR 115 604,03 (viens simts piecpadsmit tūkstoši 

seši simti četri euro 03 centi) 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, 7.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:     



    

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. 9.3.1.1/18/I003 „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”   EUR 115 604,03 (viens simts 

piecpadsmit tūkstoši seši simti četri euro 03 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 


