
 
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 30.jūnijā                                                                                       Nr. 279 

                                                                                         prot. Nr.9, 7.§  

 

Par dalības maksu Sporta un atpūtas nometnē “Ilūkste 2016” 

 
          Ilūkstes novada Sporta skola piedāvā organizēt sporta nometnes bērniem, jauniešiem  ar 

mērķi  veicināt sportisku un veselīgu dzīves veidu, jaunu  zināšanu un prasmju apguvi, lietderīgi 

pavadīt vasaras brīvlaiku. Ir plānots piesaistīt bērnus un jauniešus, ne tikai no mūsu novada, bet arī  

no visas Latvijas vai pat ārzemēm. 

        Laika periodā no 2016.gada 19.jūlija līdz 2016.gada 24.jūlijam Ilūkstes novada Sporta skola 
vēlas organizēt Sporta un atpūtas nometni “Ilūkste 2016”. Nometnes mērķis - apgūt jaunas iemaņas, 
pilnveidot prasmes futbolā, uzlabot fizisko sagatavotību un saturīgi pavadīt brīvo laiku 
sportojot. Nometnes laikā paredzētas treniņu nodarbības, atpūta ar interesantām spēlēm un 
uzdevumiem. Nometnes dalībnieku skaits  no 90 līdz 120 bērniem, vecumā no 8-15 gadiem. 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 
finanšu komitejas 27.06.2016. atzinumu (prot. Nr.9, F4.&), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, 
Ilvars Ķīsis un Kristaps Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Atļaut organizēt Ilūkstes novada Sporta skolai Sporta un atpūtas nometni “Ilūkste 2016” 
laika periodā no 2016.gada 19.jūlija līdz 2016.gada 24.jūlijam. 

2. Noteikt dalības maksu vienam dalībniekam par vienu dienu EUR 9,55 (deviņi euro 55 
centi). 

3. Par stadiona izmantošanu apmaksu veikt saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi pēc 
piestādītā rēķina. 

4. Noteikt, ka iegūtie finanšu līdzekļi tiks ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības bankas 
norēķinu kontā. 

5. Uzdot Ilūkstes novada Sporta skolas direktora pienākumu izpildītājai Dagnijai Jemeļjanovai 
nodrošināt Sporta un atpūtas nometnes “Ilūkste 2016” organizēšanu. 

 
Pielikumā: Sporta un atpūtas nometnes “Ilūkste 2016” dalības maksas aprēķins uz 1 lapas 

 

Domes priekšsēdētājs                                                          Stefans Rāzna 



Pielikums 

Ilūkstes novada domes  

30.06.2016. lēmumam Nr.279 

(prot. Nr.9, 7.&) 

 

 

Sporta un atpūtas nometnes “Ilūkste 2016” dalības maksas aprēķins 

vienam dalībniekam par vienu dienu Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā 

 

 

Nr.p.k. Pozīcija Izmaksas kopā vienam 
dalībniekam par vienu 

dienu EUR 

1. Izmitināšana 1.55 

2. Ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas) 6.50 

3. Citi izdevumi (atalgojums, darba devēja soc. apdrošin. 
iemaksas) 

1.50 

 Izmaksas kopā vienam dalībniekam par vienu dienu 9.55 

 

 

Sastādīja: Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Z.Plepe 


