
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

 
2011.gada 30.jūnijā                                                                    Nr. 7., 1.& 
                                                                       Lēmums Nr. 277 

 
Par papildus līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm un pārvaldēm 

             
Izskatot novada iestāţu un pārvalţu vadītāju iesniegumus par papildus finansējuma piešķiršanu, 

dome konstatēja: 

1) Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” nepieciešams papildus finansējums,  lai segtu 
izdevumus ţoga uzstādīšanai. Subates pirmsskolas grupas no 2010.gada augusta tika pārceltas uz 
Subates pamatskolu, kur pārvietots arī bērnu rotaļu laukuma inventārs. 2011.gada 24.janvārī 
Veselības inspekcija apsekošanas laikā aizrādīja, ka bērnu rotaļu laukums ir jānoţogo. Ţoga 
uzstādīšanas provizoriskās izmaksas sastāda Ls 1000,00 apmērā. 

2) Ilūkstes 1.vidusskolā veikts aktu zāles remonts, kur papildus izdevumi sastāda Ls 6081,00. 

3) Šēderes pagasta komunālai nodaļai nepieciešams papildus finansējums, lai segtu izdevumus par 
degvielas iegādi Ls 113,00 apmērā Šederes katlu mājas darbības nodrošināšanai sakarā ar 
elektrības pārtraukšanu.  

4) Bebrenes Profesionālās vidusskolas arhīva lietu sakārtošanai un aprakstīšanai  nepieciešami Ls 
183,00. 

5) Bebrenes vidusskolas arhīva lietu sakārtošanai un aprakstīšanai  nepieciešami Ls 153,00. 

6) Bebrenes vidusskolas balkona remontam nepieciešams papildus finansējums Ls 4 000,00. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu komitejas 
27.06.2011. atzinumu dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, ATTURAS – nav, 
novada dome nolēma: 

1. Piešķirt papildus finansējumu  no 2011.gada budţeta neparedzētiem izdevumiem: 

1.1. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” – Ls 1000,00 (viens tūkstots lati 00 santīmi) 
ţoga uzstādīšanai. 

1.2. Ilūkstes 1.vidusskolai aktu zāles remontam Ls 6 081,00 (seši tūkstoši astoņdesmit viens lats 00 
santīmi).   

1.3. Šēderes pagasta komunālai nodaļai degvielas iegādei Ls 113,00 (viens simts trīspadsmit lati 00 
santīmi). 

1.4. Bebrenes vidusskolai: 

1.4.1. arhīva lietu sakārtošanai un aprakstīšanai  Ls 153,00 (viens simts piecdesmit  trīs lati 00 
santīmi); 

1.4.2. balkona remontam Ls 4 000, 00 (četri tūkstoši lati 00 santīmi). 

1.5. Bebrenes Profesionālajai vidusskolai arhīva lietu sakārtošanai un aprakstīšanai Ls 183,00 
(viens simts astoņdesmit  trīs lati 00 santīmi). 

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2011 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budţetu“. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei . 

 
 
Sēdes vadītājs        Stefans Rāzna 



 
 

 
 


