
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 

2021.gada 27.maijā                                                                                      Nr.205 

                                                                                     prot. Nr.9, 32.§                        

    
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 

49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” īstenošanai   

 

    Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīciju projektu “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 
49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”. Projekta rezultātā tiks veikta skolas ēkas pārbūve (kadastra 
apzīmējums 44070010149001) par daudzdzīvokļu māju (10 dzīvokļu ēka) un būvdarbu līguma 
summa sastādītu bez PVN EUR 377 111,19, PVN EUR 79 193,35 un kopējā būvdarbu līguma 
summa sastādītu EUR 456 304,54. Darbus plānots īstenot 2021.gadā un 2022.gadā. 

    Ņemot vērā to, ka Ilūkstes novada dome 29.04.2021. pieņēma lēmumu Nr. 169 (protokols 
Nr.7, 49.§)  “Par investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 
pieteikšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai un pašvaldības līdzfinansējuma apmēra 
nodrošināšanu” balstoties uz Ministru kabineta 13.04.2021. noteikumiem Nr.242 “Augstas 
gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas 
kārtība” un saskaņā ar Augšdaugavas  novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas  
06.05.2021. lēmumu Nr. 1.7-1/34,  tika iesniegts 14.05.2021. pieteikums Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā. Saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības iepirkuma Nr. INP 2021/12 
rezultātiem līguma summa ir mazāka par  Ministru kabineta 13.04.2021. noteikumos Nr.242  
noteiktajiem 3.punkta 3.1.1.apakšpunkta nosacījumiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai 
pašvaldībām, līdz ar to Ilūkstes novada pašvaldība nevar īstenot investīciju projektu “Skolas ēkas 
pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”. 

          Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu, 10.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldības budžetiem” 22.pantu, Likuma par budžetu un finanšu 
vadību 41.panta piekto daļu un Ministru kabineta 21.02.2021. noteikumu Nr.104 “Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid - 19 
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs 
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, 
Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:           

1. Ņemt pašvaldības investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes 

novadā”  īstenošanai Valsts kasē aizņēmumu  EUR 387 858,86 (trīs simti astoņdesmit 

septiņi tūkstoši astoņi simti piecdesmit astoņi euro 86 centi) apmērā uz 20 gadiem ar atlikto 

maksājumu uz 3 gadiem. 

2. Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve 

Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”  īstenošanai EUR 68 445,68 (sešdesmit astoņi 
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tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro 68 centi) apmērā nodrošināt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. 

3. Paredzēt aizņēmuma izņemšanu 2021.gadā un 2022.gadā. 

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

5. Līdz ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 29.04.2021. 

lēmums Nr. 169 “Par investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, 

Ilūkstes novadā”. 

6. Kontroli pār lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei un finanšu nodaļai. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


