
1 
 

 
 
 
 
 
       

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2017.gada 13.februār ī                                                                                         Nr. 46 
                                                                                         prot. Nr.2, 1.§  
 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ES ELFLA “Latvijas Lauku att īstības 
programmas 2014.–2020. gadam” apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar 

sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros 
apstiprinātajiem sabiedriskā labuma projektiem 

  
        

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma 
projektu iesniegšanas 2.kārtu “Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam” 19.2. pasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” aktivitātes 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Šīs aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības 
iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla 
stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju 
drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu 
integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam. 
 

Dome konstatē, ka ir saņemti pieci sabiedrisko un reliģisko organizāciju iesniegumi, kas 
iepriekšminētās aktivitātes ietvaros plāno realizēt sabiedriskā labuma projektus un lūdz piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Tiek 
plānots realizēt sekojošus sabiedriskā labuma projektus: 

1) Biedrības „Dvietes vīnogas“ projekta „Dvietes Muižas ēkas atjaunošanas 2. kārta“ rezultātā 
tiks veikti Dvietes Muižas ēkas fasādes atjaunošanas darbi, un projekta kopējās izmaksas 
sastāda EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi); 

2) Biedrības „Dvietiņa“ projekta „Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve“ rezultātā tiks 
labiekārtota sporta un atpūtas zona Dvietes parkā, un projekta kopējās izmaksas sastāda 
EUR 29 318,60 (divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro, 60 centi); 

3) Biedrības „Dvietes senlejas pagastu apvienība“ projekta „Inventāra iegāde Dvietes palienes 
dabas parka Vides klases nodarbībām“ rezultātā tiks uzlabota dabas parka Vides klases 
nodarbību norise dabā, un projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 4 046,00 (četri tūkstoši 
četrdesmit seši euro, 00 centi); 

4) Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzes projekta „Ilūkstes 
Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un 
dīķa namiņa būvniecība“ rezultātā tiks veikta Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas 
pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība, un projekta 
kopējās izmaksas sastāda EUR 49 999,00 (četrdesmit deviņi  tūkstoši deviņi simti 
deviņdesmit deviņi euro, 00 centi); 

5) Biedrības „SSK „Bebra““ projekta „Treniņu un sacensību elektroniskās hronometrāžas 
iekārta laika fiksēšanai“ rezultātā tiks iegādāta iekārta, ko izmantos sporta sacensību laikā, 
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lai noteiktu precīzu dalībnieku finišēšanas laiku, un projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 
26 735,98 (divdesmit seši tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro, 98 centi). 

  Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 
punktu un 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““ 6.punkta 6.3. apakšpunktu, ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Dainis Millers, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants 
Rubļevskis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Kristaps Averjanovs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:     

1. Atbalstīt sabiedriskā labuma projektu īstenošanu Ilūkstes novadā, projektu apstiprināšanas 
gadījumā piešķirot pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā no 2017.gada budžetā LEADER 
projektu līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem: 

1.1. Projekta „Dvietes Muižas ēkas atjaunošanas 2.kārta“ īstenošanai piešķirt EUR 5000,00 
(pieci tūkstoši euro, 00 centi); 

1.2. Projekta „Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve“ īstenošanai piešķirt EUR 2931,86 (divi 
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit viens euro, 86 centi); 

1.3. Projekta „Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām“ 
īstenošanai piešķirt EUR 404,60 (četri simti četri euro, 60 centi);  

1.4. Projekta „Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri 
fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība“ īstenošanai piešķirt EUR 4999,90 (četri 
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 90 centi); 

1.5. Projekta „Treniņu un sacensību elektroniskās hronometrāžas iekārta laika fiksēšanai“ 
īstenošanai piešķirt EUR 2673,59 (divi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro, 59 centi). 

2. Projektu apstiprināšanas gadījumā piešķirto pašvaldības līdzfinansējumu ieskaitīt projekta 
īstenotāju Valsts kases norēķinu kontos pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta 
apstiprināšanu saņemšanas. 

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

 

Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


