
 
 
 

 
 

 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2020.gada 29.jūnijā                                                                                             Nr.149 

                                                                                     prot. Nr.9, 1.§                

 
 

Par papildus finansējuma piešķiršanu  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā 
finanšu komitejas 29.06.2020. atzinumu (prot.Nr.7, 1.F§)  par nepieciešamību piešķirt papildus 
finanšu līdzekļus Ilūkstes dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura traucējumiem 
„FĒNIKSS” telpu labiekārtošanai un jaunu amata vienību izveidošanai, Ilūkstes pirmsskolas 
izglītības iestādei “Zvaniņš” mēbeļu un inventāra iegādei un pašvaldības īpašumā esošās ēkas jumta 
remontam Raiņa ielā 35, Ilūkstē,  ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs 
Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, 
Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome 
nolēma: 

1. Piešķirt papildus finansējumu EUR 45 458,00  (četrdesmit pieci tūkstoši četri simti 
piecdesmit astoņi euro 00 centi) no pašvaldības 2020.gada budžeta rezerves fonda: 

1.1. EUR 3 122,00 (trīs tūkstoši viens simts divdesmit divi euro 00 centi) Ilūkstes pirmsskolas 
izglītības iestādei “Zvaniņš” mēbeļu un inventāra iegādei; 

1.2.     EUR 36 823,00 (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit trīs euro 00 centi) Ilūkstes 

             dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura traucējumiem „FĒNIKSS”: 

1.2.1.  EUR 976,00 vertikālo auduma žalūziju iegādei un uzstādīšanai; 

1.2.2. EUR 2124,00 apsardzes signalizācijas iegādei un uzstādīšanai; 

1.2.3.   EUR 197,00 ugunsdzēsības aparātu iegādei un uzstādīšanai; 

1.2.4. EUR 91,00 evakuācijas plānu izstrādei; 

1.2.5. EUR 234,00 automātiskās ugunsdzēsības sistēmas apkalpošanai; 

1.2.6. EUR 996,00 datorprogrammu iegādei; 

1.2.7. EUR 400,00 apsardzes pakalpojumu nodrošināšanai; 

1.2.8.  EUR 100,00 sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumiem; 

1.2.9. EUR 450,00 telekomunikācijas pakalpojumiem; 

1.2.10. EUR 1000,00 elektroenerģijas rēķinu apmaksai; 

1.2.11. EUR 1000,00 ūdensapgādes un kanalizācijas izdevumu segšanai; 

1.2.12. EUR 700,00 tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļu iegādei;  

1.2.13. EUR 700,00 saimniecības preču iegādei; 

1.2.14. EUR 500,00 kancelejas preču iegādei; 

1.2.15. EUR 350,00 veselības aprūpes pakalpojumiem (OVP); 

1.2.16. EUR 27 005,00 darbinieku atalgojumam kopā ar darba devēja sociālo nodokli. 



1.3. EUR 5513,00 pašvaldības īpašumā esošās ēkas jumta remontam Raiņa ielā 35, Ilūkstē. 

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam“. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļai. 

 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


