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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 30.jūnij ā                                                                                       Nr. 281 
                                                                                         prot. Nr.9,9.§  
 

Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm un institūcijām 
    
       Izskatot Ilūkstes novada iestāžu un institūciju vadītāju iesniegumus par papildus finanšu 
līdzekļu piešķiršanu, dome konstatēja, ka: 

1) Ilūkstes 1.vidusskolas direktore lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 260,66 apmērā 
skolas pārtikas produktu noliktavas remontam. 

2) Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 377,95 
apmērā automašīnas Mercedes-Benz Vito, reģ.Nr.GF-6419, remontam. 

3) Dvietes pagasta pārvaldes pārzine lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 1 299,36 
apmērā automašīnas Opel Vivaro GH-893 ātrumkārbas remontam, tehniskajai apkopei, 
automašīnas VW Passat FWE-447 bremžu sistēmas ABS remontam un EUR 726,55 
komunālajai saimniecībai traktortehnikas remontam un tehniskajai apskatei. 

4) Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 250,00 
apmērā automašīnas Renault Megane, reģ.Nr.EM-4837, remontam. 

5) Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 680,00 
apmērā transportlīdzekļu (autobuss TEMSA) uzturēšanai un remontam. 

6) Ilūkstes novada kultūras centra direktora pienākumu izpildītāja lūdz piešķirt papildus 
finanšu līdzekļus EUR 2 793,43 apmērā Novada svētku organizēšanai. 

7) Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 
699,32 apmērā novada sportistu sporta kostīmu iegādei. 

8) Komunālās un saimniecības nodaļas vadītāja lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 
365,83 apmērā pandusa ierīkošanai personām ar kustības traucējumiem Ilūkstes kapličā. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā finanšu komitejas 27.06.2016. atzinumu (prot. Nr.9, F6.&), 
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. Piešķirt papildus finansējumu EUR 7 455,00 (septiņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro 

00 centi) apmērā no neparedzētiem līdzekļiem 2016.gada budžetā: 

1.1. Ilūkstes 1.vidusskolai EUR 261,00 skolas pārtikas produktu noliktavas remontam. 
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1.2. Bebrenes pagasta pārvaldei EUR 378,00 apmērā automašīnas Mercedes-Benz Vito, 
reģ.Nr.GF-6419, remontam. 

1.3. Dvietes pagasta pārvaldei EUR 2 026,00 apmērā automašīnas Opel Vivara GH-893 
ātrumkārbas remontam, tehniskai apkopei, automašīnas VW Passat FWE-447 bremžu 
sistēmas ABS remontam un komunālajai saimniecībai traktortehnikas remontam un 
tehniskajai apskatei. 

1.4. Pilskalnes pagasta pārvaldei EUR 250,00 apmērā automašīnas Renault Megane, 
reģ.Nr.EM-4837, remontam. 

1.5. Eglaines pagasta pārvaldei EUR 680,00 apmērā transportlīdzekļu (autobuss TEMSA) 
uzturēšanai un remontam. 

1.6. Ilūkstes novada kultūras centram EUR 2 794,00 apmērā Novada svētku organizēšanai. 
1.7. Izglītības, kultūras un sporta nodaļai EUR 700,00 apmērā novada sportistu sporta kostīmu 

iegādei. 
1.8. Komunālās un saimniecības nodaļai EUR 366,00 apmērā pandusa ierīkošanai personām ar 

kustības traucējumiem Ilūkstes kapličā 
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr.1-b/2016 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu“. 
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                          Stefans Rāzna 
 


