
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2018.gada 31.janvār ī                                                                                   Nr. 4 

                                                                                     prot. Nr.1, 4.§   
 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu  
Skolu uzņēmējdarb ības projektam “Esi līderis!”  

 
Izskatot Ilūkstes 1.vidusskolas direktores V.Šternas iesniegumu par iesaistīšanos projektā “Esi 

līderis!” aktivitāšu finansēšanā no 2018.gada 1.janvāra, dome konstatēja, ka: 
1) “Esi līderis!” ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt 
daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu 
zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un 
apzinātai karjerai. 
2) Astoņi 11.klašu skolēni un pieci 7.klases skolēni ir iesaistījušies skolēnu uzņēmējdarbības 
projektā. Pašlaik darbību projektā finansē skolēnu vecāki EUR 7,90 mēnesī par vidusskolas 
programmu un EUR 5,90 par pamatskolas programmu. Vidusskolēnu programma ilgs 2 gadus, bet 
pamatskolas 3 gadus. 
3) Projekta aktivitāšu finansēšanai ir trīs modeļi (vecāki, pašvaldība vai dalītais maksājums). 
Lūdz izskatīt iespēju finansēšanai ar dalīto maksājumu: vidusskolai vienam skolēnam EUR 4,00 
mēnesī (8 skolēni x 4,00 x 12 = 384,00 x 2 gadi = 768,00 EUR), pamatskolai vienam skolēnam 
EUR 3,00 mēnesī (5 skolēni x 3,00 x 12 = 180,00 x 3 gadi = 540,00 EUR). Trīs gadu 
līdzfinansējums EUR 1 308,00. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 
27.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 29.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1, 2.F§), ar 14 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, 
Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Kristaps Averjanovs,  Viktors 
Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma:                                

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Skolu uzņēmējdarbības projekta “Esi l īderis!”  
īstenošanai EUR 1 120,00 (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro 00 centi). 

2. Augstāk minētos finanšu līdzekļus paredzēt: 

2.1. EUR 564,00 (pieci simti sešdesmit četri euro 00 centi) 2018.gada budžetā; 

2.2.  EUR 436,00 (četri simti trīsdesmit šeši euro 00 centi) 2019.gada budžetā; 

2.3. EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro 00 centi) 2020.gada budžetā. 

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

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


