
 
 
 
 
 
 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2016.gada 19.maijā                                                                                        Nr. 224 
                                                                                         prot. Nr.7, 3.§  

   
    Par biedrības „Ilūkstes novada pensionāru biedr ība“  iesnieguma izskatīšanu par atbalstu 

līdzdalībai ES ELFLA „LAP 2014.-2020. gadam“ investīciju pasākuma ietvaros  

Ir saņemts 2016.gada 13.maijā biedrības „Ilūkstes novada pensionāru biedrība“, reģ. 
Nr.40008156516, juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, valdes 
priekšsēdētājas Alvīnes Formanickas iesniegums ar lūgumu nodrošināt 10% līdzfinansējumu no 
pašvaldības līdzekļiem sabiedriskā labuma projektam “Sēlijas tautas tērpu iegāde vecākās paaudzes 
deju kopai „Ozolzīles“”, kas apstiprināšanas gadījumā tiks īstenots ES ELFLA “Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam” apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivit ātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 7621,79 (septiņi tūkstoši seši simti 
divdesmit viens euro, 79 centi). 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu,   ņemot vērā 19.05.2016. finanšu komitejas atzinumu, ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Dainis Millers, Pēteris 
Makaveckis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā projekta “Sēlijas tautas tērpu iegāde vecākās paaudzes 
deju kopai „Ozolzīles“” apstiprināšanas gadījumā, kas sastāda EUR 762,00 (septiņi simti sešdesmit 
divi euro, 00 centi) no 2016. gada budžetā LEADER projektu līdzfinansējumiem paredzētajiem 
līdzekļiem. 

2. Piešķirto līdzfinansējumu ieskaitīt īstenotāja - biedrības “Ilūkstes novada pensionāru biedrība”, 
reģ. Nr.40008156516, juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, Valsts 
kases norēķinu kontā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā uzdot Ilūkstes novada Kultūras centram ar biedrību „Ilūkstes 
novada pensionāru biedrība“ noslēgt līgumu uz 7 (septiņiem) gadiem par projekta laikā iegādāto 
pamatlīdzekļu – tautas tērpu un deju apavu bezatlīdzības uzglabāšanu Ilūkstes novada Kultūras 
centra telpās, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, nosakot  atviegloto telpu nomas maksu. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                                          Stefans Rāzna 

 


