
 
 
 
 
 
       

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2017.gada 26.janvār ī                                                                                         Nr. 2 
                                                                                         prot. Nr.1, 2.§  
 

Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam  
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”  

 
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” ietvaros īstenotā Ilūkstes 
novada pašvaldības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ilūkstes novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus. 

Saskaņā ar 20.12.2016. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumā Nr. 39-2-60/7750 
“Par projekta iesnieguma Nr.9.2.4.2/16/I/058 apstiprināšanu ar nosacījumu” noteikto, projekta 
iesniedzējam jānodrošina projekta priekšfinansējums 10% apmērā no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma 
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” atbalsta saņemšanas 
nosacījumiem, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 23.01.2017. atzinumu (prot. 
Nr.2, 4.A§), ar 15 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis 
Millers, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Pēteris Makaveckis, Vitolds Kveders, Imants 
Rubļevskis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Kristaps 
Averjanovs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     

1. Piešķirt pašvaldības priekšfinansējumu projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” EUR 3129,27 (trīs tūkstoši viens simts 
divdesmit deviņi euro, 27 centi) apmērā no projekta kopējām izmaksām, kas 2017.gadā sastāda 
EUR 31 292,67 (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit divi euro, 67 centi). 
2. Piešķirto finansējumu EUR 3129,27 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit deviņi euro, 27 centi) 
apmērā ieskaitīt augstāk minētā projekta Valsts kases norēķinu kontā. 
3. Pamatojoties uz augstāk minēto, nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1-b/2017 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 
2017.gada budžetu”. 
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 
nodaļas vecākajai finansistei. 

Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


