
Ar  *** apzīmēta lēmuma teksta daļa, kas nav pieejama publiskai apskatei, jo satur informāciju 
par fizisko personu,  kas aizsargāta  saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

ĀRKĀRTAS DOMES
SĒDES PROTOKOLS

Ilūkstē
2010.gada 16.martā                                              Nr.5
Sēde sasaukta un atklāta plkst. 16.00

DARBA KĀRTĪBA 

1. Par  finanšu līdzekļu piešķiršanu medicīniskās  rehabilitācijas  pakalpojuma saņemšanai 
bērnam ar īpašām vajadzībām.

2. Par dāvinājuma pieņemšanu no biedrības ''Latvijas Futbola federācija''.

Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 15 domes deputāti:

Aivars  Ancāns,  Artūrs  Bogdanovičs,  Agris  Elerts,  Jānis  Krievāns,  Maigurs 
Krievāns,   Vitolds Kveders,  Staņislavs Mežnieks,  Stefans Rāzna,  Lenvija Rāzna, 
Imants  Rubļevskis,  Gunta  Okmane,  Ingūna  Svarāne,  Ērika  Šaršune,   Inese 
Vuškāne, Maija Žigajeva. 

1.& (69) 
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu medicīniskās rehabilitācijas 

pakalpojuma saņemšanai bērnam ar īpašām vajadzībām

                                                       

Izvērtējot  domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 
Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.daļu,  atklāti  balsojot  ar 15 balsīm 
PAR, PRET - nav, ATTURAS - nav, novada dome nolēma: 

1. Sniegt  daļēju materiālu atbalstu Ls 800 apmērā medicīniskās rehabilitācijas  pakalpojuma 
saņemšanai bērnam ar īpašām vajadzībām ****.

2. Nepieciešamos līdzekļus Ls 800 apmērā piešķirt no Ilūkstes novada sociālā dienesta 
budžeta koda 10.9106. ***

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot sociālā dienesta vadītājai I.Svarānei.
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2.& (70) 
Par  dāvinājuma pieņemšanu no biedrības „Latvijas Futbola federācija”

                                                        (ziņo: S.Rāzna)

Izskatot  biedrības  „Latvijas  Futbola federācija”  piedāvājumu par dāvinājuma -  mākslīgā 
futbola  laukuma  seguma  20x40  metri  (marka:  Terra  Grass  223  16/8,  ražotājs:  POLYTAN 
GmbH ) piegādi un uzstādīšanu pieņemšanu,  pamatojoties uz Latvijas republikas likumu “Par 
pašvaldībām” 21.pantu, atklāti  balsojot  ar 15 balsīm PAR,  PRET – nav,  ATTURAS – nav, 
novada dome nolēma:
1.  Pieņemt bez atlīdzības  no biedrības  „Latvijas  Futbola  federācija” dāvinājumu – mākslīgo 

futbola laukuma seguma 20x40 metri  (marka: Terra Grass 223 16/8, ražotājs:  POLYTAN 
GmbH) pieņemšanu un uzstādīšanu.    

2. Noslēgt ar biedrību „Latvijas Futbola federācija” dāvinājuma līgumu ar uzlikumu par  mākslīgā 
futbola laukuma seguma 20x40 metri  (marka: Terra Grass 223 16/8, ražotājs:  POLYTAN 
GmbH) piegādi un uzstādīšanu ar šādiem uzlikuma  nosacījumiem:

2.1. par pašvaldības līdzekļiem izveidot futbola laukuma nesošo pamatni mākslīgā seguma 
uzlikšanai līdz  2010.gada 12.maijam,  izlietojot no pašvaldības budžeta  10000 Ls (desmit 
tūkstoši latu);

2.2.  par pašvaldības līdzekļiem uzstādīt aprīkojumu, kas nepieciešams laukuma lietošanai;

2.3.  pašvaldība  apņemas  nodrošināt,  ka  mākslīgo  futbola  laukuma  segumu  ražotāja 
pārstāvis  saskaņo  pašvaldības  sagatavoto  tehnisko  specifikāciju  nesošās  pamatnes 
izveidošanai,  kā  arī  pēc  to  pabeigšanas  piedalās  darbu  pieņemšanā  ar  savu  parakstu 
apstiprinot, ka pamatnes ir sagatavotas atbilstošā veidā un ir piemērotas mākslīgā futbola 
laukuma seguma 20x40 metri uzstādīšanai;

2.4.  nodrošināt,  lai  futbola  laukums  būtu  lietošanas  kārtībā  un  publiski  pieejams  sporta 
aktivitātēm, pirmkārt, nodrošinot pirmsskolas un skolas vecuma bērnu iesaistīšanu laukumu 
izmantošanā ar sportu un aktīvo dzīves veidu saistītajām aktivitātēm.

3. Pilnvarot novada domes priekšsēdētāju Stefanu Rāznu noslēgt  ar biedrību „Latvijas Futbola 
federācija” dāvinājuma līgumu ar  uzlikumu par  mākslīgā  futbola  laukuma seguma 20x40 
metri (marka: Terra Grass 223 16/8, ražotājs: POLYTAN GmbH) piegādi un uzstādīšanu.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei Līgai Dudarei.

Sēde slēgta plkst.17.00

Sēdes vadītājs          S.Rāzna

Sēdes protokoliste          I.Bogdanova

Protokols parakstīts 2010.gada 16.martā
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