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Par papildus līdzekļu piešķiršanu izglītības iestādēm un novada svētkiem
Izskatot pašvaldības izglītības iestāžu direktoru un izglītības, kultūras un sporta nodaļas
vadītājas sagatavotos lēmuma projektus par papildus finansējuma piešķiršanu, dome konstatēja, ka:
1) Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja lūdz piešķirt papildus finansējumu novada svētku
organizēšanai Ls 5 969,00 apmērā. Šī pasākuma organizēšanai 2012.gada budžetā ir ieplānoti Ls
5 000,00. Ņemot vērā, ka šogad Ilūkstes pilsētai ir 450 gadu jubileja, kā arī projekta „Ilūkstes novada
brīvdabas estrādes būvniecība” īstenošanas rezultātā tiek atklāta jauna brīvdabas estrāde, ir
izstrādāta jauna pasākumu programma, kura izskatīta un atbalstīta sociālo, kultūras un izglītības
jautājumu komitejas sēdē, līdz ar to rodas papildus izdevumi.
2) Ilūkstes novada sporta skola lūdz piešķirt papildus finansējumu Ls 1 017,27, kas tika iztērēti
iekārtojot un remontējot sportistu ģērbtuves Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas telpās. Pielikumā
pavadzīmju, rēķinu kopijas par iegādātiem materiāliem un izpildītiem darbiem.
3) Ilūkstes 1.vidusskola lūdz piešķirt papildus līdzekļus Ls 1 900,00 apmērā materiālu iegādei foajē
un skolas garderobes iekārtošanai 1.vidusskolas lielajā ēkā. Pielikuma lokālā tāme „Ilūkstes
1.vidusskolas 1.stāva gaiteņa remontam”.
4) Eglaines pamatskola lūdz piešķirt papildus līdzekļus Ls 710,00 kas tika iztērēti remontdarbiem
skolas virtuvē, noliktavā un ēdnīcā. Remonts bija nepieciešams lai izpildītu PVD prasības.
5) Raudas speciālā internātpamatskola bērniem bāreņiem lūdz izskatīt jautājumu par Ls 5 844,99
piešķiršanu, lai skola varētu norēķināties ar parādiem. Speciālās izglītības internātskolu finansēšanas
kārtību nosaka Ministru Kabineta 31.08.2010. noteikumi Nr.825. Valsts finansējums sastāda 80 % no
nepieciešamās summas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā
finanšu komitejas 25.06.2012. atzinumu par nepieciešamību piešķirt papildus līdzekļus, atklāti
balsojot ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nolēma:
1. Piešķirt papildus finansējumu no 2012.gada budžeta neparedzētiem izdevumiem:
1.1.
novada svētku organizēšanai - Ls 5 000,00 (pieci tūkstoši lati 00 santīmi);
1.2.
Ilūkstes novada sporta skolai – Ls 1 018,00 (viens tūkstotis astoņpadsmit lati 00 santīmi);
1.3.
Ilūkstes 1.vidusskolai – Ls 1 900,00 (viens tūkstotis deviņi simti lati 00 santīmi);
1.4.
Eglaines pamatskolai – Ls 710,00 (septiņi simti desmit lati 00 santīmi);
1.5.
Raudas speciālai internātpamatskolai bērniem bāreņiem – Ls 6 150,00 (seši tūkstoši
viens simts piecdesmit lati 00 santīmi).
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2012 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada budžetu“.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļas vadītājas vietniecei .
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