
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 31.maijā                                                                                              Nr. 181 
                                                                                     prot. Nr.6, 5.§    

Par finansiālu atbalstu biedrībām 
           

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, saskaņā ar Ilūkstes 
novada pašvaldības 29.05.2014. noteikumu Nr.9/2014 “Kārtība, kādā Ilūkstes novada dome piešķir 
finansiālu atbalstu sabiedriskām organizācijām no pašvaldības budžeta” 1. un 2.punktu un ņemot 
vērā finanšu komitejas 28.05.2018. atzinumu (prot. Nr.6, 5.§) par finansiālu atbalstu Sporta klubam 
„Slīterāni”, kurā darbojas četri Ilūkstes novada jaunie sportisti ar labiem sasniegumiem iepriekšējā 
sezonā (sportisti kļuva par čempioniem Latvijas Junioru čempionātā, Latvijas kvadraciklu 
čempionātā, Latvijas kausā un Mini motokrosa čempionātā, kā arī iegūta 9.vieta Latvijas 
Čempionātā) un biedrībai “Latvijas Politiski represēto apvienība” (kura lūdz atbalstu novadā 
dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas politiski represēto personu salidojuma 
izdevumu segšanai EUR 70.00 apmērā un nodrošināt transportu nokļūšanai Ikšķilē), ar 12 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Vitolds Kveders, 
Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:         

1. Finansiāli atbalstīt EUR 821.00 (astoņi simti divdesmit viens euro 00 centi) apmērā biedrības no 
2018.gada budžeta rezerves fonda: 

1.1 sporta klubu „Sl īterāni“ , reģ.Nr.40008157418, „Kastaņi“, Dignājas pag., Jēkabpils 
novads, EUR 600.00 apmērā Ilūkstes novada jauniešu dalībai motokrosā; 
1.1.1 Augstāk minētos finanšu līdzekļus ieskaitīt biedrības „Sporta klubs „Slīterāni””, 
reģistrācijas Nr.4008157418, juridiskā adrese „Kastaņi”, Dignājas pagasts, Jēkabpils 
novads, LV-5215, A/S „SEB” bankas norēķinu kontā LV87 UNLA 0050 0153 80381.  
1.1.2 Noslēgt sadarbības līgumu ar sporta klubu „Slīterāni“ par piešķirto finansējumu. 
1.1.3 Līdz 2018.gada 17.decembrim sporta klubam „Slīterāni“ iesniegt Ilūkstes novada 
pašvaldības finanšu nodaļā izdevumu atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot 
attaisnojošo dokumentu kopijas. 

1.2 biedrību “Latvijas Politiski repres ēto apvienība” , reģ.Nr.40008002052, Puškina iela 14, 
Rīga, LV-1050, EUR 70.00 apmērā dalībai Latvijas politiski represēto personu salidojumā 
pēc piestādītā rēķina un EUR 151.00 apmērā transporta izdevumiem nokļūšanai Ikšķilē. 

2.  Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu“. 

3.  Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


