
 
 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2017.gada 25.maijā                                                                                              Nr. 181 

                                                                                            prot. Nr.7, 4.§   

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu  
           

   Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 
22.05.2017. finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr.7, F4.§) par nepieciešamību iegādāties Ilūkstes 1. 
vidusskolai traktorpļaujmašīnu, Dvietes pagasta pārvaldei zāles pļāvēju, Subates pilsētas un Prodes 
pagasta pārvaldei koku zāģēšanas un kopšanas darbiem, Subates ezermalas labiekārtošanā 
būvniecības dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai, Ilūkstes dienas aprūpes centram 
"Fēniks"  – Dienesta aprūpes centra izveidei personām ar invaliditāti būvniecības dokumentācijas 
izstrādāšanai un saskaņošanai, Ilūkstes novada kultūras centram Nacionālo Bruņoto spēku orķestra 
koncerta dalībnieku ēdināšanai, Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālajai vidusskolai 
ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai dienesta viesnīcā ir nepieciešams finansējums, ar 14 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, 
Vitolds Kveders, Pēteris Makaveckis, Imants Rubļevskis, Inese Vuškāne, Inese Ziediņa, Kristaps 
Averjanovs, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada 
dome nolēma:  
1. Novirzīt EUR 29 615,00 (divdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecpadsmit euro 00 centi) no 
pārējiem finanšu līdzekļiem: 

1.1. Ilūkstes 1.vidusskolai EUR 2 681,00 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit viens euro 00 
centi) traktorpļaujmašīnas iegādei; 

1.2. Dvietes pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai EUR 370,00 (trīs simti 
septiņdesmit euro 00 centi) zāles pļāvēja iegādei; 

1.3. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai EUR 3 034,00 
(trīs tūkstoši trīsdesmit četri euro 00 centi) koku zāģēšanas un kopšanas darbiem, EUR 
4 840,00 (četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro 00 centi) Subates ezermalas 
labiekārtošanai būvniecības dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai; 

1.4. Ilūkstes dienas aprūpes centram "Fēniks" EUR 8 470,00 (astoņi tūkstoši četri simti 
septiņdesmit euro 00 centi) - Dienesta aprūpes centra izveidei personām ar invaliditāti, 
pēc adreses: Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Ilūkstes novads, būvniecības dokumentācijas 
izstrādāšanai un saskaņošanai; 

1.5. Ilūkstes novada kultūras centram EUR 220,00 (divi simti divdesmit euro 00 centi) 
Nacionālo Bruņoto spēku orķestra koncerta dalībnieku ēdināšanai; 

1.6. Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālajai vidusskolai EUR 10 000,00 (desmit 
tūkstoši euro 00 centi) ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai dienesta viesnīcā. 

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2017 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžetu“. 

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

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


