
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2011.gada 30.jūnijā                                                                    Nr. 7., 9.& 
                                                                       Lēmums Nr. 285 

 
 
 
Par valsts budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam mācību literatūras iegādei novada 

vispārējās izglītības iestādēm 

             
 

Pamatojoties uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 24.februāra rīkojumu 
Nr.87 „Par  valsts budžeta apakšprogrammā 01.06.00 „Mācību literatūras iegāde ES dalībvalstu 
valodu apguves uzsākšanai no 1.klases un Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai ar 
2011.gada 1.septembri” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali mācību literatūras iegādei 
2011.gadam”, kurš paredz valsts budžeta līdzekļu apjomu 2011.gadam mācību literatūras 
iegādei Ilūkstes novada vispārizglītojošām izglītības iestādēm ES dalībvalstu valodu apguves 
uzsākšanu 1.klasē un Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanu 6.klasē ar 2011.gada 
1.septembri, kā arī saskaņā ar 06.03.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 (prot.Nr. 10 
5.&) „Kārtība kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi”  un ņemot 
vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un finanšu komitejas 
27.06.2011.atzinumus dotajā jautājumā, atklāti balsojot ar 13 balsīm PAR, PRET – nav, 
ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

 
1. Apstiprināt LR IZM piešķirto valsts budžeta līdzekļu mācību literatūras iegādei 

2011.gadam ES dalībvalstu valodu apguves uzsākšanai 1.klasē ar 2011.gada 
1.septembri Ls 362.00 (trīs simti sešdesmit divi lati, 00 santīmi) sadali Ilūkstes novada 
pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar pielikumu (pielikumā 17.06.2011. IZM 
piešķirtās valsts budžeta līdzekļu mācību literatūras iegādei Ilūkstes novada izglītības 
iestādēm sadales komisijas protokols).  

2. Apstiprināt LR IZM piešķirto valsts budžeta līdzekļu mācību literatūras iegādei 
2011.gadam Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai 6.klasē ar 2011.gada 
1.septembri Ls 586.00 (pieci simti astoņdesmit seši lati, 00 santīmi) sadali Ilūkstes 
novada pašvaldības izglītības iestādēm saskaņā ar pielikumu (pielikumā 17.06.2011. 
IZM piešķirtās valsts budžeta līdzekļu mācību literatūras iegādei Ilūkstes novada 
izglītības iestādēm sadales komisijas protokols)  

3. Uzdot Ilūkstes novada izglītības iestāžu, kuras īsteno vispārējās pamata un vispārējās 
vidējās izglītības programmas, vadītājiem 2011.gadā izlietot piešķirto LR IZM dotāciju 
mācību literatūras iegādei paredzētajiem mērķiem. 

4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītajai  
I.Linardei. 

 
 
Sēdes vadītājs        Stefans Rāzna 
 

 



 
 


