
 
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2019.gada 27.jūnij ā                                                                                             Nr. 170 
                                                                                     prot. Nr.7, 4.§    

 
Par papildus finansējuma piešķiršanu  

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un ņemot vērā finanšu komitejas 27.06.2019. atzinumu (prot. Nr.7, 4.F§) par 
nepieciešamību piešķirt papildus finansējumu dalības maksai Sēlijas novadu apvienības VII Tautas 
mākslas svētkos “Sēlija rotā”, divu dokumentālu audiovizuālu filmu filmēšanai, montāžai, 
apskaņošanai, titrēšanai utt. par Ilūkstes novada kultūras bagātību un dokumentālas trīs sēriju filmas 
“Ceļā uz Sēliju” izveidošanai un demonstrēšanai proporcionāli l īdzfinansējot sadarbībā ar 7 Sēlijas 
pašvaldībām (Aknīstes novads, Ilūkstes novads, Jaunjelgavas novads, Jēkabpils novads, Neretas 
novads, Salas novads, Viesītes novads), Bebrenes pagasta pārvaldes autobusa BMC 215 SCB 
remontam un Dvietes pagasta komunālajai saimniecībai vētras radīto seku novēršanai, atklāti 
balsojot ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars 
Cepurītis, Jānis Krievāns, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, 
Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma:   

1. Piešķirt papildus finansējumu kopsummā EUR 24 344,00 (divdesmit četri tūkstoši trīs simti 
četrdesmit četri eiro 00 centi no pašvaldības 2019.gada budžeta rezerves fonda: 

1.1. EUR 3 000,00 (trīs tūkstoši eiro 00 centi) dokumentālas audiovizuālas filmas 
filmēšanai, montāžai, apskaņošanai, titrēšanai utt. par Ilūkstes novada kultūras bagātību; 

1.2. EUR 15 840,00 (piecpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit eiro 00 centi) 
dokumentālas trīs sēriju filmas “Ceļā uz Sēliju” izveidošanai un demonstrēšanai; 

1.3. EUR 1 700,00 (viens tūkstotis septiņi simti eiro 00 centi) Sēlijas novadu dalības maksai 
VII Tautas mākslas svētkos “Sēlija rotā”; 

1.4.  EUR 2 344,00 (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit četri eiro 00 centi) Bebrenes pagasta 
pārvaldei autobusa BMC 215 SCB remontam; 

1.5. EUR 1 460,00 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit eiro 00 centi) Dvietes pagasta 
komunālajai saimniecībai vētras radīto avārijas seku novēršanai Zariņu kapsētā. 

2.  Pamatojoties uz augstāk minēto, veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu“. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 


