
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2016.gada 19.maijā                                                                                        Nr. 225 
                                                                                         prot. Nr.7, 3.§  

  
Par biedrības „Liepu laipa“ iesnieguma izskatīšanu par atbalstu līdzdalībai  

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

Izskatot 02.05.2016. biedrības „Liepu laipa“, Reģ. Nr. 40008248011, juridiskā adrese: 
Pilskalnes iela 32, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, valdes priekšsēdētājas Gunitas Surgovtes 
iesniegumu ar lūgumu nodrošināt 30% līdzfinansējumu no pašvaldības līdzekļiem projektam 
„Veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu novitāte – pakalpojumi Ilūkstes pilsētā un novadā“, 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 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. 
Iesniegumā norādītā vēlamā līdzfinansējuma apmērs ir līdz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 
00 centi), projekta kopējās izmaksas nav norādītas. 

Lai  noskaidrotu un izvērtētu iesniedzēja viedokli un argumentus, uz domes sēdi tika 
uzaicināta biedrības „Liepu laipa“ valdes priekšsēdētāja Gunita Surgovte. 

Dome konstatē, ka Gunitas Surgovtes viedokļa noklausīšanās nav iespējama, jo viņa uz 
domes sēdi nav ieradusies. 

Ievērojot augstāk minēto un izvērtējot esošo situāciju – to, ka projekts „Veselīga 
dzīvesveida un sporta aktivitāšu novitāte – pakalpojumi Ilūkstes pilsētā un novadā“  ir komerciāla 
rakstura, atbilstoši Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju““ 5.punkta 5.1.apakšpunktā noteiktajam. Saskaņā ar 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1. pantu „likuma 
mērķis ir panākt, lai publiskas personas finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un 
atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu“ un šī likuma 
2. panta 1.punktu, kurš nosaka, ka „publiska persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un mantu 
likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos 
normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai“ , 
ievērojot 29.05.2014. Ilūkstes novada domes noteikumu Nr. 9/2014 „Kārtība, kādā Ilūkstes novada 
dome piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta“ 9.punkta 9.4. 
apakšpunktā noteikto kārtību ( „pašvaldības finansējums netiek piešķirts aktivitātēm, kuru mērķis ir 
gūt peļņu“) pašvaldībai nav tiesiska pamatojuma piešķirt l īdzfinansējumu. 

Ievērojot vienlīdzīgas attieksmes, tiesiskās vienlīdzības principu un pamatojoties uz Latvijas 
Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 1. pantu, 2. panta 1.punktu, Ministru kabineta 
13.10.2015. noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku 
attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
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stratēģiju““ 5.punkta 5.1. apakšpunktu, ievērojot 29.05.2014. Ilūkstes novada domes noteikumu Nr. 
9/2014 „Kārtība, kādā Ilūkstes novada dome piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskām organizācijām 
no pašvaldības budžeta“ 9.punkta 9.4. apakšpunktu, ar 10 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs 
Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Dainis Millers, Pēteris 
Makaveckis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis,), PRET – nav, ATTURAS – 2 
(Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), novada dome nolēma: 
 

1. Atteikt  piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu biedrībai „Liepu laipa“, Reģ.Nr. 40008248011, 
juridiskā adrese: Pilskalnes iela 32, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās 
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā 
noteiktajam.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                          Stefans Rāzna 
 
 
 


