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Par finansiālu atbalstu sporta klubam “Slīterāni” 
 

          Izskatot sporta kluba “Slīterāni” iesniegumu par finansiālu atbalstu,  dome konstatēja, ka: 
1) Sporta klubs „Slīterāni“ reģ.Nr.40008157418, „Kastaņi“, Dignājas pag., Jēkabpils novads,  
lūdz finansiālu atbalstu 2016.gada motokrosa sezonai. Sporta klubs 2015.gada motokrosa sezonā 
uzstādīja labus rezultātus izcīnot 1.vietu LAMSF kausa izcīnā, 9.vietu LAMSF Latvijas 
čempionātā, 4.vietu Superkausa rīkotajās sacensībās. 
2) Sporta kluba mērķis ir veicināt motokrosa attīstību un sava tēla atpazīstamību motokrosa 
vidē. 
3)  Starp sporta kluba sportistiem ir 4 konkurētspējīgi jaunieši no Ilūkstes novada, kuri ir 
veiksmīgi startējuši 2015. gada LAMSF rīkotajās sacensībās, retro motokrosa sacensībās, skijoringā 
un ziemas motokrosā. Arī šogad sportisti plāno startēt 2016.gada motokrosa sezonas sacensībās ne 
tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu, 29.05.2014. noteikumu Nr.9/2014 “Kārtība, kādā Ilūkstes novada dome 
piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta” 1.un 2.punktu un 
ņemot vērā 25.04.2016. finanšu komitejas atzinumu, ar 9 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Inese 
Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Pēteris Makaveckis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants 
Rubļevskis, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, (saskaņā ar likumu 
“Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” l ēmuma pieņemšanā un balsošanā 
nepiedalās deputāti Maigurs Krievāns un Dainis Millers), novada dome nolēma: 
1. Finansiāli atbalstīt sporta klubu „Slīterāni“, reģ.Nr.40008157418, „Kastaņi“, Dignājas pag., 
Jēkabpils novads, EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi) apmērā  Ilūkstes novada jauniešu dalībai 
motokrosā no 2016.gada budžeta rezerves fonda. 
2. Augstāk minētos finanšu līdzekļus ieskaitīt biedrības „Sporta klubs „Slīterāni””, reģistrācijas 
Nr.4008157418, juridiskā adrese „Kastaņi”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5215, A/S 
„SEB” bankas norēķinu kontā LV87 UNLA 0050 0153 80381.  
3. Noslēgt sadarbības līgumu ar sporta klubu „Slīterāni“ par piešķirto finansējumu. 
4. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2016 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu“. 
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai. 
 
Domes priekšsēdētājs                                                        Stefans Rāzna 


