
 
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2013.gada 30.maijā                                                                            Nr. 11 ., 2.& 
                                                                               Lēmums Nr.202  

 
Par papildus l īdzek ļu pieš ķiršanu pašvald ības iest ādēm un atbalst īto projektu 

līdzfinans ējumam  
 

 
   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu 

komitejas 27.05.2013. atzinumu par nepieciešamību piešķirt papildus finansējumu, ar 15 balsīm  
par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma: 

 
1. Piešķirt papildus finansējumu no 2013.gada budžeta: 

1.1. no neparedzētiem līdzekļiem Ilūkstes novada sporta skolai Ls 5 913,00 (pieci 
tūkstoši deviņi simti trīspadsmit lati 00 santīmi) Ilūkstes pilsētas stadiona 
aprīkojuma iegādei; 

1.2. no pārējās ekonomiskās darbības: 
1.2.1.  Ilūkstes novada sporta skolai Ls 1 199,00 (viens tūkstotis viens simts 

deviņdesmit deviņi lati 00 santīmi) Ilūkstes pilsētas stadiona aprīkojuma 
iegādei un Ls 412,00 (četri simti divpadsmit lati 00 santīmi) valdījumā esošā 
autobusa IVECO-DAILY-50, numurs GJ9280 remontdarbiem; 

1.2.2. Ilūkstes novada pirmskolas izglītības iestādei „Zvaniņš” Ls 305,00 (trīs simti 
pieci lati 00 santīmi) ēkas apdrošināšanai un Ls 120,00  (viens simts 
divdesmit lati 00 santīmi) virtuves apgaismojuma atjaunošanai; 

1.2.3. Biedrībai „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” projektu 
līdzfinansējumam Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstītajiem Ilūkstes 
novada biedrību projektiem „Ūdenstūrisma nomas dažādošana un 
paplašināšana Subatē” un „Klēts atjaunošana seno tradīciju saglabāšanai un 
laivu uzglabāšanai” Ls 2 763,00  (divi tūkstoši septiņi simti sešdesmit trīs lati 
00 santīmi); 

1.3. no speciālā budžeta ceļu fonda neparedzētiem līdzekļiem: 
1.3.1. Pilskalnes pagasta pārvaldei Ls 3 500,00 (trīs tūkstoši pieci simti lati 00 

santīmi)  ceļu uzturēšanai; 
1.3.2. Dvietes pagasta pārvaldei Ls 3 000,00  (trīs tūkstoši lati 00 santīmi) ceļu 

uzturēšanai un zāles pļāvēja traktora iegādei; 
1.3.3. Ilūkstes komunālajai saimniecībai Ls 801,00 (astoņi simti viens lats 00 

santīmi) zāles pļāvēja traktora iegādei. 
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus groz ījumus  Ilūkstes novada 

pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1-b/2013 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 
2013.gada budžetu“. 

3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  finanšu un grāmatvedības nodaļai. 
 
Sēdes vadītājs                                                            Stefans Rāzna 


