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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2015.gada 24.aprīlī                                                                                        Nr. 188 
                                                                                         prot. Nr.9, 37.§  

 
Par finanšu līdzekļu novirzīšanu pašvaldības iestādēm  

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

23.04.2015. atzinumu (prot. Nr.9, 37.), novada dome nolēma: 

1. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 1424.00 (viens tūkstotis četri simti divdesmit četri euro 00 centi) 
apmērā Sadraudzības vidusskolai: 

- EUR 858.00 – 40 krēslu iegādei aktu zālei; 

- EUR 275.00- 1.-4.klašu tautisko deju kolektīva “Dzirkstelīte” tautas tērpu iegādei; 

- EUR 131.00 – ceļa izdevumiem braucieniem uz sporta sacensībām 2015.gadā; 

- EUR 160.00 – konkursa “Gada labākā klase” uzvarētājiem ekskursijas organizēšanai. 

2. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 1352.00 (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit divi euro 00 centi) 
apmērā Il ūkstes 1.vidusskolai logu nomaiņai vienam mācību kabinetam. 

3. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 1473.00 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit trīs euro 00 
centi) apmērā Subates pamatskolai žalūziju iegādei un uzstādīšanai astoņos mācību kabinetos. 

4. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 1154.00 (viens tūkstotis viens simts piecdesmit četri euro 00 
centi) apmērā Ilūkstes PII “Zvaniņš” žalūziju iegādei un uzstādīšanai. 

5. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 442.00 (četri simti četrdesmit divi euro 00 centi) apmērā 
Sociālajam dienestam būvmateriālu iegādei Eglaines pagasta pārvaldes sociālā darbinieka 
kabineta remontam. 

6. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 2885.00 (divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro 00 
centi) apmērā Bebrenes pagasta pārvaldei Bebrenes dzirnavu atjaunošanai. 

7. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 1177.00 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit septiņi euro 00 
centi) apmērā Novada kultūras centram: 

- EUR 449.00 – trompetes „Yamaha” iegādei; 

- EUR 140.00 – Bebrenes KN folkloras kopas karoga iegādei; 

- EUR 588.00 – Latgales deju svētku Višķos, 2015.gada 28.jūnijā, dalībnieku 
ēdināšanai. 

8. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 2038.00 (divi tūkstoši trīsdesmit astoņi euro 00 centi) apmērā 
Sēlijas tautas svētku 2015.gada 19.un 20.jūnijā, Jaunjelgavā, dalības maksai un dalībnieku 
ēdināšanai. 
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9. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 3480.00 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit euro 00 centi) 
apmērā bīstamo koku ciršanai; 

- Bebrenes pagasta komunālai saimniecībai EUR 527.00; 

- Šēderes pagasta komunālai saimniecībai EUR 821.00; 

- Dvietes pagasta komunālai saimniecībai EUR 679.00; 

- Ilūkstes pilsētas komunālai saimniecībai EUR 1453.00. 

10. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2015 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada budžetu“. 

11. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 
 
Domes priekšsēdētājs        Stefans Rāzna 
 
 


