
ĀRKĀRTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS

Ilūkstē
2009.gada 21.aprīlī                                              Nr.6
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 15.30

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

2. Par SIA ''ORNAMENTS'' 2008.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

3. Par SIA ''Šēderes pakalpojumi''  2008.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

4. Par SIA ''Veselības centrs Ilūkste'' 2008.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 11 domes deputāti:

Stefans Rāzna, Rita Butkeviča, Jānis Anspoks, Maigurs Krievāns, Jeļena Krjaukle, 
Anita Ločmele, Staņislavs Mežnieks, Lenvija Rāzna, Andrejs Saušs, Māris Šaršūns 
un  Līvija Tamane

Bez tam domes sēdē piedalās:
        finanšu  nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe

1.& (147) 
Par Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada finanšu pārskata apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
''Likuma par budžetu un finanšu vadību'' 30.panta 1., 2.daļām, 2007.gada 13.novembra Ministru 
kabineta  noteikumiem  Nr.749  “Noteikumi  par  valsts  budžeta  iestāžu  un  pašvaldību  gada 
pārskatu sagatavošanas kārtību”, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nolēma:
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada finanšu pārskatu:
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LATVIJAS REPUBLIKA
ILŪKSTES NOVADA DOME

Reģistrācijas Nr.90000078782,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447   
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv



1.1. bilances aktīvi  Ls 12 708 401 (divpadsmit miljoni septiņi simti astoņi tūkstoši četri 
simti viens lats);

1.2. pamatbudžeta ieņēmumi Ls 4 585 629 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 
Ls  261984;  saņemtais  aizņēmums  Ls  346  301;  izsniegtā  aizdevuma  saņemtā 
atmaksa Ls 41 648);

1.3. pamatbudžeta izdevumi Ls 4 585 629 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 

Ls 261 984; atmaksātā aizņēmuma daļa Ls 53 093; procentu izdevumi Ls 11 498);

1.4. speciālā budžeta ieņēmumi Ls 342 058 (t.sk. spec. budžeta līdzekļu atlikums gada 
sākumā Ls 67 869);

1.5. speciālā budžeta izdevumi  Ls 342 058 (t.sk. spec. budžeta līdzekļu atlikums gada 
beigās Ls 66 884);

1.6. ziedojumu ieņēmumi Ls 2 650 (t.sk. zied. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 
500);

1.7. ziedojumu izdevumi Ls 2 650 (t.sk. zied. budžeta līdzekļu atlikums gada beigās Ls 
646).

2.& (148) 
Par  SIA ''ORNAMENTS''  2008.gada finanšu pārskata  apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” 48.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nolēma:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” 2008.gada finanšu pārskatu: 

1.1. bilances aktīvi Ls 1 386 664 (viens miljons trīs simti astoņdesmit seši tūkstoši seši simti 
sešdesmit četri lati).

1.2. finanšu rezultāti – zaudējumi Ls 86 290 (astoņdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit 
lati).

3.& (149) 
Par  SIA ''Šēderes pakalpojumi'' 2008.gada finanšu pārskata  apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” 48.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nolēma:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šēderes pakalpojumi” 2008. gada finanšu 
pārskatu: 

1.1. bilances aktīvi Ls 289 674 (divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit 
četri lati);

1.2. finanšu rezultāti – zaudējumi Ls 27 157 (divdesmit septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit 
septiņi lati).
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4.& (150) 
Par  SIA ''Veselības centrs Ilūkste'' 2008.gada finanšu pārskata  apstiprināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām 
un kapitālsabiedrībām” 48.panta 1.daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nolēma:

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” 2008.gada finanšu 
pārskatu:

1.1. bilances aktīvi Ls 40 265 (četrdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit pieci lati).

1.2. finanšu rezultāti – zaudējumi Ls 15 338 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit astoņi 
lati).

Sēde slēgta plkst.16.30

Sēdes vadītājs S.Rāzna

Sēdes protokoliste I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2009.gada 21.aprīlī
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