
 
 
 

 
 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2017.gada 25.maijā                                                                                              Nr. 182 

                                                                                            prot. Nr.7, 5.§   
 

Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ce ļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” vad ības 
nodrošināšanai 

 
Pamatojoties uz Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-

2020. gadam ietvaros Apvienotā tehniskā sekretariāta pieņemto lēmumu par projekta Nr. LLI-199 
„Travel smart- visit Lithuania and Latvia” („Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”) 
apstiprināšanu un projekta partneru vienošanos par projekta vadības izmaksām tikšanās reizē 2017. 
gada 6. aprīlī Viesītē, vadošais partneris – Anikščai dabas parka administrācija, projekta partneriem 
ir nosūtījis līguma projektu ar mērķi piešķirt finanšu līdzekļus projekta vadības nodrošināšanai 
vadošajam partnerim. Projektā piedalās partneri: Biržai dabas parka administrācija, Krekenavas 
dabas parka administrācija, Viesītes novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Salas novada 
pašvaldība un Ilūkstes novada pašvaldība. Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 1. maija līdz 
2019. gada 30.aprīlim. 

Lai nodrošinātu projekta „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – 
apceļo Lietuvu un Latviju” īstenošanu, vadības izmaksas no projekta partnera – Ilūkstes novada 
pašvaldības puses sastāda EUR 3958,68 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro, 68 centi). 
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un ņemot vērā 22.05.2017. finanšu komitejas atzinumu  (prot. Nr.7, F5.§), 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. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Anikščai dabas parka administrācijai projekta vadības 
nodrošināšanai Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. LLI-
199 „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” 
īstenošanai EUR 3958,68 (trīs tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro, 68 centi) apmērā no 
projektu īstenošanai paredzētajiem budžeta līdzekļiem. 

2. Piešķirtos finanšu līdzekļus ieskaitīt augstāk minētā projekta Valsts kases norēķinu kontā. 

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

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


