
 
 
 
 
 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2016.gada 25.augustā                                                                                        Nr.316  
                                                                                         prot. Nr.10, 4.§  

   
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Eglaines pagasta pārvaldei 

 
Izskatot 2016.gada 16.augusta biedrības “Stendera novadnieki“, reģistrācijas Nr. 50008234831, 

juridiskā adrese: Gagarina iela 2-1, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444, valdes locekļa Vita 
Bacāna iesniegumu ar lūgumu pašvaldībai iegādāties trimmeri, trimmera auklu un 40 metru elektrisko 
pagarinātāju un nodot lietošanā biedrībai “Stendera novadnieki”, Stendera muzeja apkārtnes sakopšanai un 
Eglaines pagasta pārvaldes vadītājas Martas Petrovas ieteikumu, dome konstatēja, ka: 
1) 2015.gada 26.martā ir pieņemts domes lēmums Nr.101 “Par sadarbību ar biedrību “Stendera 

novadnieki“ un 2015.gada 14.aprīlī noslēgts līgums par inventāra nodošanu biedrībai F.G.Stendera 
dzimtās mājas – muzeja un teritorijas sakopšanai un saglabāšanai“. 

2) 2016.gada 19.maijā ir pieņemts domes lēmums Nr.223 “Par biedrības “Stendera novadnieki“ 
iesnieguma izskatīšanu par atbalstu līdzdalībai ES ELFLA „LAP 2014.-2020. gadam“ investīciju 
pasākuma ietvaros“ un piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības līdzekļiem 10% apmērā projekta 
“F.G.Stendera dzimtās mājas – muzeja un teritorijas infrastruktūras uzlabošana” apstiprināšanas 
gadījumā, kas sastāda EUR 321,10 (trīs simti divdesmit viens euro 10 centi). 

3) Biedrība ir saņēmusi LAD lēmumu Nr.03.6/16/2212, kurā ir paziņots atteikums finansējuma 
piešķiršanai projekta “F.G.Stendera dzimtās mājas – muzeja un teritorijas infrastruktūras uzlabošana” 
īstenošanai. 

          Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 22.08.2016. atzinumu, ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Kristaps Averjanovs, 
Viktors Jasiņavičs, Inese Ziediņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
 
1. Piešķirt Eglaines pagasta pārvaldei finanšu līdzekļus benzīna zāles pļāvēja iegādei EUR 130,00 

(viens simts trīsdesmit euro 00 centi) no 2016.gada Ilūkstes novada pašvaldības rezerves fonda 
līdzekļiem. 

2. Uzdot Eglaines pagasta pārvaldes vadītājai Martai Petrovai organizēt augstāk minēto pirkumu, 
un zāles pļāvēju nodot lietošanā biedrībai “Stendera novadnieki”, reģistrācijas Nr. 50008234831, 
juridiskā adrese: Gagarina iela 2-1, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444. 

3. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2016 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu“. 

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

Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 
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