
 
 
 
 
 
 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2016.gada 29.septembrī                                                                                        Nr.362  
                                                                                         prot. Nr.12, 6.§    

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu  
    
         Izskatot Ilūkstes novada pārvalžu un iestāžu vadītāju iesniegumus par papildus finanšu 
līdzekļu piešķiršanu, dome konstatēja, ka: 
1) Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus kopsummā EUR 

1584,65 apmērā, t.sk. EUR 480,00 degvielas iegādei, sakarā ar skolēnu pārvadājuma maršruta 
Eglaines darbnīcas – Eglaines pamatskola (esošais garums ir 29,5 km) pagarināšanu par 10 km 
posmā Laši-Pabērži (dienā tiek veikti divi reisi no rīta un pēcpusdienā), EUR 1 336,63 Eglaines 
kultūras nama ēkas apkures sistēmas jauna sūkņa iegādei un uzstādīšanai; 

2) Bebrenes pagasta pārvalde lūdz papildus finanšu līdzekļus EUR 202,19 apmērā automašīnas VW 
GOLF, reģistrācijas Nr.FA 3668, un mikroautobusa MERCEDES BENZ VITO 115, reģistrācijas 
Nr.GF 6419, remontam par faktiski izpildītajiem darbiem pēc piestādītajiem rēķiniem; 

3) Ilūkstes novada sporta skolas direktors lūdz piešķirt papildus finanšu līdzekļus EUR 6 055,78 
apmērā, sakarā ar Ilūkstes novada sporta skolai uzraudzībā nodoto dienesta viesnīcu.  
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām“ 21.pantu, finanšu komitejas 26.09.2016. atzinumu (prot.Nr.11, F5, lēm. Nr.357), ar 
15 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis 
Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants 
Rubļevskis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs un Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 4 003,00 (četri tūkstoši trīs euro 00 centi) no pašvaldības 
2016.gada budžeta rezerves fonda: 

1.1. Eglaines pagasta pārvaldei EUR 383,00 apmērā degvielas iegādei un EUR 1337,00 apmērā 
jauna sūkņa iegādei un uzstādīšanai; 

1.2. Bebrenes pagasta pārvaldei EUR 202,00 apmērā automašīnas VW GOLF, reģistrācijas Nr. 
FA-3668, un mikroautobusa MERCEDES BENZ VITO 115, reģistrācijas Nr. GF 6419, 
remontam; 

1.3. Ilūkstes novada sporta skolai EUR 2 081,00 apmērā dienesta viesnīcas uzturēšanai un 
labiekārtošanai. 

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2016 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu“. 

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

Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 


