
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 28.februārī                                                                            Nr. 3., 6.& 
                                                                               Lēmums Nr.55 
 

Par priekšfinans ējuma un l īdzfinans ējuma nodrošin āšanu no pašvald ības l īdzek ļiem 
atbalst ītajiem projektiem  

 
 

Izskatot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” atbalstītos projektus, dome konstatēja, ka: 

1. projekta „Sporta zāles atjaunošana Bebrenē” kopējais finansējums bez pievienotās vērtības nodokļa ir 
LVL 10 233,14:  

1.1. pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no kopējā finansējuma LVL 1 023,31 un  pievienotās vērtības 
nodoklis LVL 2 148,96; 

1.2. pašvaldības priekšfinansējums LVL 7 367,87. 

2. projekta „Subates tirgus laukuma aprīkošana tirgus aktivitāšu veicināšanai” projekta kopējais 
finansējums bez pievienotās vērtības nodokļa ir LVL 6 245,00:  

2.1. pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no kopējā finansējuma LVL 624,50 un  pievienotās vērtības 
nodoklis LVL 1 311,45;  

2.2. pašvaldības priekšfinansējums LVL 4 496,40. 

3. projekta „Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta „Apsītēs”” 
projekta kopējais finansējums bez pievienotās vērtības nodokļa ir LVL 16 293.74: 

3.1. pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no kopējā finansējuma LVL 1 629,37 un  pievienotās vērtības 
nodoklis LVL 3 421,69;  

3.2. pašvaldības priekšfinansējums LVL 11 731,50. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 
ņemot vērā finanšu komitejas 25.02.2013. atzinumu dotajā jautājumā, ar 13 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nol ēma:   

1. Piešķirt pašvaldības priekšfinansējumu un līdzfinansējumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstīto  projektu 
realizēšanai: 

1.1. „Sporta zāles atjaunošana Bebrenē”  LVL 4 054,91 (četri tūkstoši piecdesmit četri lati 91 
santīms); 

1.2. „Subates tirgus laukuma aprīkošana tirgus aktivitāšu veicināšanai”  LVL 6 432,35 (seši tūkstoši 
četri simti trīsdesmit divi lati 35 santīmi); 

1.3. „Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta „Apsītēs”” LVL 
16 782,56 (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi lati 56 santīmi). 

2. Piešķirto finansējumu ieskaitīt augstāk minēto  projektu Valsts kases norēķinu kontā. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot vecākajai finansistei. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                         Stefans Rāzna 
 



 
 
 

 


