
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2011.gada 29.septembrī                                                        Nr. 11., 1.& 
                                                                        Lēmums Nr. 385 
 

Par papildus l īdzek ļu pieš ķiršanu pašvald ības iest ādēm un p ārvald ēm    
 

Izskatot novada iestāžu vadītāju iesniegumus jautājumā par papildus finansējuma piešķiršanu, 
dome konstatēja, ka: 

1) Dvietes pagasta pārvalde lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus LVL 1092,00  četru ziemas riepu 
iegādei, remontam un tehniskai apkopei OPEL VIVARO LVL 502,00; četru ziemas riepas iegādei, 
remontam un tehniskai apkopei vieglajai automašīnai LVL 440,00; vīnogu stādu, rododendru un 
košumkrūmu ieziemošanai LVL 150,00, ko nevarēja paredzēt sastādot budžeta projektu; 

2) Pilskalnes pagasta pārvalde lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus LVL 110,00 apmērā dīzeļdegvielas 
iegādei, papildizdevumi radās sakarā ar to, ka transportu izmantoja citas iestādes, ko nevarēja paredzēt 
sastādot budžeta projektu; 

3) Ilūkstes novada sporta skolas direktors lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus degvielas iegādei, 
sakarā ar to, ka sporta skolas autobuss bija izmantots novada skolotāju delegācijas vešanai uz Rīgu, 
degvielas izmaksas sastāda LVL 81,00; 

4) Bebrenes Profesionālas vidusskolas direktore lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus LVL 600,00 
apmērā, lai veiktu akreditāciju Bebrenes Profesionālās vidusskolas izglītības programmai „Ekotūrisma 
speciālists” un LVL 500,00 apmērā, lai segtu izdevumus transportlīdzekļiem būvdarbu procesa 
organizēšanā; 

5) Šēderes pagasta pārvalde lūdz  piešķirt papildus finanšu līdzekļus LVL 384,00 apmērā Pašulienes 
ciemata kapličas remontam; 

6) Eglaines pamatskolas direktore lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus Ls 600,00 apmērā degvielas 
iegādei, skolēnu pārvadāšanai, sakarā ar degvielas cenas paaugstināšanu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 
21.pantu un finanšu komitejas 26.09.2011. atzinumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nol ēma:  

1. Piešķirt papildus finansējumu  no 2011.gada budžeta neparedzētiem izdevumiem: 
1.1. Dvietes pagasta p ārvaldei  – LVL 1092,00 (viens tūkstotis deviņdesmit divi lati 00 santīmi) 

četru ziemas riepu iegādei, remontam un tehniskai apkopei OPEL VIVARO un vieglajai 
automašīnai; vīnogu stādu, rododendru un košumkrūmu ieziemošanai; 

1.2. Pilskalnes pagasta p ārvaldei  – LVL 110,00 (viens simts desmit lati 00 santīmi) dīzeļdegvielas 
iegādei; 

1.3. Ilūkstes novada sporta skolai  – LVL 81,00 (astoņdesmit viens lats 00 santīmi) degvielas 
iegādei; 

1.4. Bebrenes Profesion ālajai vidusskolai  – LVL 600,00 (seši simti lati 00 santīmi) izglītības 
programmai „Ekotūrisma speciālists” akreditācijai; 

1.5. Šēderes komun ālajai noda ļai – LVL 384,00 (trīs simti astoņdesmit četri lati 00 santīmi) 
Pašulienes ciemata kapličas remontam; 

1.6. Eglaines pamatskolai  – LVL 320,00  (trīs simti divdesmit lati 00 santīmi) degvielas iegādei, 
skolēnu pārvadāšanai. 

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus groz ījumus  Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2011 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada budžetu“. 

3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  finanšu nodaļas vadītājas vietniecei . 
 

Sēdes vadītājs                                                                 Stefans Rāzna                       
 

 

 



                      
 

 

 
 

 
 
 
 
 


