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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2015.gada 5.martā                                                                                        Nr. 54 
                                                                                         prot. Nr.4, 11.§  
 

Par finanšu līdzekļu novirzīšanu pagastu pārvaldēm, pirmsskolas izglītības iestādei 
„Zvani ņš” un Bebrenes vispārizgl ītojošajai un profesionālajai vidusskolai 

    
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, kā arī ņemot vērā 
finanšu komitejas un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 02.03.2015. atzinumu par 
atbalstu pieprasīto finanšu līdzekļu piešķiršanai, novada dome nolēma: 

1. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 2100,00 (divi tūkstoši simts euro 00 centi) apmērā Bebrenes 
pagasta pārvaldei: 

1.1. motorzāģa iegādei EUR 600,00 ( seši simti euro 00 centi); 
1.2. automašīnas Volkswagen Golf divām riepām, rezerves daļām un servisa 

pakalpojumiem EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi); 
 traktora MTZ-82 divu riepu iegādei EUR 900,00 (deviņi simti euro 00 centi). 
 

2. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 755,00 (septiņi simti piecdesmit pieci euro 00 centi) Šēderes 
pagasta pārvaldei– trimera Husqvarna 545 RX iegādei. 
 

3. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 1093.00 (viens tūkstotis deviņdesmit trīs euro 00 centi) apmērā 
Dvietes pagasta pārvaldei: 

4.1  jaunaudžu kopšanai 2,6 ha EUR 393,00 (trīs simti deviņdesmit trīs euro 00 centi); 
4.2  elektrības ierīkošanai „Apsīšu” saimniecības ēkās EUR 700,00 (septiņi simti euro 00 centi). 

 
4. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 1710,00 (viens tūkstotis septiņi simti desmit euro 00 centi) 

apmērā PII „Zvani ņš”:  
4.1. putekļu sūcēju divu gab. iegādei  EUR 98,00 (deviņdesmit astoņi euro 00 centi); 
4.2. biroja krēslu divu gab. iegādei EUR 128,00 (viens simts divdesmit astoņi euro 00 

centi); 
4.3. nojumīšu dekora krāsas iegādei EUR 239,00 (divi simti trīsdesmit deviņi euro 00 

centi); 
4.4. gultas veļas piecdesmit četru komplektu iegādei EUR 578,00 (pieci simti septiņdesmit 

astoņi euro 00 centi);  
4.5. bērnu dvieļu piecdesmit piecu gabalu iegādei EUR 71,00 (septiņdesmit viens euro 00 

centi); 
4.6. printeru- kopētāju iegādei  EUR 410,00 (četri simti desmit euro 00 centi); 
4.7. žalūziju iegādei EUR 95,00 (deviņdesmit pieci euro 00 centi); 
4.8. kopētāja iegādei  EUR 43,00 (četrdesmit trīs euro 00 centi); 
4.9. ondulīns nojumei EUR 48,00 (četrdesmit astoņi euro 00 centi); 
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5. Novirzīt finanšu līdzekļus EUR 862,00 (astoņi simti sešdesmit divi euro 00 centi) Bebrenes 
vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai “Robotikas” pamata komplekta iegādei lai ieviestu 
mācību priekšmeta “Datorika” īstenošanu skolā. 

6. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2015 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada budžetu“. 

7. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                     Stefans Rāzna 


