
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 31.maijā                                                                                              Nr. 189 
                                                                                     prot. Nr.6, 13.§   

Par finansiālu atbalstu Bebrenes vispārizgl ītojošās un profesionālās vidusskolas skolēnu 
komandas "Zibo" dal ībai vasaras nometnē 

    
 Izskatot biedrības “FIRST LEGO League Latvia”, reģ. Nr.50008243251, Krāsotāju iela 14- 4, 

Rīga, LV- 1009, iesniegumu par finansiālu atbalstu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas skolēnu komandai “Zibo” dalībai “FIRST LEGO League” robotikas vasaras nometnē, 
tika konstatēts, ka nometnes mērķis ir pilnveidot skolēniem prasmes un iemaņas robotu būvē, 
robotu spēles stratēģijā, skolotājiem- iegūt padziļinātu informāciju par robotikas sacensību būtību, 
niansēm un veicināt skolēnu un skolotāju savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu. 
Robotikas vasaras nometnē piedalīsies 7 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 
skolēni. Nometne tiks organizēta no 2018.gada 17.jūnija līdz 22.jūnijam. Maksa par nometni 
vienam dalībniekam ir EUR 200,00. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un ņemot vērā   
sociālo, izglītības un  kultūras jautājumu komitejas 28.05.2018. atzinumu (prot.Nr.6, 3.S§), ar 12 
balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Vitolds 
Kveders, Jāzeps Mačuks, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors 
Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:         

1. Atbalstīt Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēnu komandas 
“Zibo” dalību biedrības “FIRST LEGO League Latvia” rīkotajā robotikas nometnē 
skolēniem no 2018.gada 17.jūnija līdz 22.jūnijam. 

2. Piešķirt finansiālu atbalstu EUR 700 biedrībai “FIRST LEGO League Latvia”, reģ. 
Nr.50008243251, Krāsotāju iela 14 - 4, Rīga, no 2018. gada budžeta rezerves fonda. 

3. Augstāk minēto finansējumu pēc rēķina saņemšanas ieskaitīt biedrības “FIRST LEGO 
League Latvia”, reģ. Nr.50008243251, bankas norēķinu kontā. 

4. Veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1-
b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”. 

5. Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību “FIRST LEGO League Latvia”, Reģ. 
Nr.50008243251, Krāsotāju iela 14 - 4, Rīga, par piešķirto finansējumu. 

6. Līdz 2018.gada 15.decembrim biedrībai “FIRST LEGO League Latvia” iesniegt Ilūkstes 
novada pašvaldības finanšu nodaļā izdevumu atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pievienojot 
attaisnojošo dokumentu kopijas. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Izglītības nodaļai un Finanšu nodaļai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


