
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2020.gada 19.oktobrī                                                                                 Nr.262 

                                                                                   prot. Nr.14, 3.§                

 

Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 
 “Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas kopmītņu ēkas remontdarbi, 

tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai  

  

 Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīcijas projektu  “Bebrenes vispārizglītojošās 
un profesionālās vidusskolas kopmītņu ēkas remontdarbi, tehniskās dokumentācijas izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība”. Projekta rezultātā tiks veikts sieviešu, vīriešu dušas telpu un 
koplietošanas tualetes telpas pārplānošana un remonts un līgumu kopējā summa  sastādītu  EUR 
96 196,56. Projektu plānots īstenot 2020. - 2021. gadā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 
27.punktiem, likuma „Par pašvaldību budžetiem“ 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 
41.panta piekto daļu, “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 24.pantu un 
Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumu Nr.456 „Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā 
pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai 
saistībā ar Covid-19 izplatību”, ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, 
Artis Simanovičs, Viktors Jasiņavičs, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma:  

1. Ņemt pašvaldības investīciju projekta  “Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas kopmītņu ēkas remontdarbi, tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un 
būvniecība” īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu EUR 72 147,42 (septiņdesmit divi tūkstoši 
viens simts četrdesmit septiņi euro 42 centi) apmērā  uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 
gadiem.  

2. Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta  “Bebrenes vispārizglītojošās 
un profesionālās vidusskolas kopmītņu ēkas remontdarbi, tehniskās dokumentācijas izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai EUR 24 049,14 (divdesmit četri tūkstoši četrdesmit 
deviņi euro 14 centi) apmērā nodrošināt no pašvaldības finanšu līdzekļiem. 

3. Paredzēt aizņēmuma izņemšanu 2021.gadā. 

4. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektorei un finanšu nodaļai.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  e-pasts dome@ilukste.lv 


