
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

      
2013.gada 31.oktobrī                                                                         Nr. 20., 13.& 
Ilūkstē                                                                Lēmums Nr.426     
 

Par valsts budžeta l īdzek ļu sadali 2013.gadam m ācību l īdzek ļu iegādei 
pašvald ības izgl ītības iest ādēm, kas īsteno licenc ētas pirmsskolas izgl ītības, 

visp ārējās pamatizgl ītības un visp ārējās vid ējās izgl ītības programmas 

 
Pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2013.gada 1.oktobra rīkojumu 

Nr.336 „Par papildu piešķirto valsts budžeta finansējumu 2013.gadam mācību līdzekļu iegādei 
pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm, kas īsteno licencētas pirmsskolas izglītības 
programmas, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības 
programmas”, kurš paredz papildu finansējumu valsts budžeta līdzekļu apjomam 2013.gadam 
mācību līdzekļu iegādei Ilūkstes novada pirmsskolas un vispārizglītojošām izglītības iestādēm, 
kā arī saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.893 „Kārtība, kādā valsts un pašvaldības 
organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi izglītības iestādēm” un, ievērojot  
Ilūkstes novadā esošo pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu skolēnu skaitu 
uz 03.09.2012. saskaņā ar VIIS, novada dome nolēma: 

1. Sadal īt Ilūkstes novada pašvaldībai piešķirto finansējumu mācību līdzekļu iegādei bērniem 
no piecu gadu vecuma Ls 946.00  (deviņi simti četrdesmit seši lati, 00 santīmi) apmērā šādi: 

 

Izgl ītības iest āde Skol ēnu skaits  
(uz 03.09.2012.) 

 
 

Finans ējums (Ls) 
8.155 uz 1 bērnu 

 
 

Eglaines pamatskola 16 130.48 

PII „Zvani ņš” 100 815.52 

KOPĀ: 116 946.00 
  

2. Sadal īt Ilūkstes novada pašvaldībai piešķirto finansējumu mācību līdzekļu iegādei pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestādēm Ls 1 714.00 (viens tūkstotis septiņi simti četrpadsmit lati, 
00 santīmi) apmērā šādi: 
 

Izgl ītības iest āde Skol ēnu skaits  
(uz 03.09.2012.) 

 
Finans ējums (Ls) 

1.89183 uz 1 
izgl ītojamo 

Eglaines pamatskola 86 162.70 
Subates pamatskola 60 113.51 
Ilūkstes 1.vidusskola 377 713.22 



Ilūkstes Sadraudz ības 
vidusskola 

 
264 

 
499.44 

Bebrenes vidusskola 119 225.13 
KOPĀ: 906            1714.00 

 

3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izgl ītības iest āžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības, 
vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības programmas, vad ītājiem  2013.gadā izlietot 
piešķirto LR IZM dotāciju mācību līdzekļu iegādei. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai I.Linardei.  

 

 
Sēdes vadītājs                                                                       Stefans Rāzna 
 

 

 

 

 
 
 
 


