
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2021.gada 29.martā                                                                              Nr.78 

                                                                                     prot. Nr.5, 4.§                        

 

Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2021.gadā  
    
         Izskatot sabiedrisko organizāciju iesniegumus par finansiālu atbalstu, dome konstatēja, ka: 
1) AS “Latvijas Mediji”, reģistrācijas Nr.40103027253, juridiskā adrese Dzirnavu iela 21, Rīga, 

lūdz finansiālu atbalstu laikraksta “Latvijas Avīze” pielikumam “Zemessargs”. Izdevuma 
mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības izpratni par valsts aizsardzību, kas ir Bruņoto spēku un 
visas sabiedrības kopīga atbildība. Katra numura fokusā, līdzās informatīviem materiāliem par 
aktualitātēm un aizsardzības tēmām, ir kāds no Latvijas Zemessardzes reģionālajiem 
formējumiem. Ir iecerēts pievērsties Zemessardzes pārstāvjiem no mūsu novada, izrādot 
pienācīgu uzmanību viņu pieredzētajam kopš Zemessardzes veidošanas sākuma līdz par šim 
laikam, kā arī pašvaldības vadības viedoklim valsts aizsardzības jautājumos. Finansējums daļēji 
segtu izdevuma veidošanas, iespiešanas un izplatīšanas izdevumus.   

 
2) Biedrība “Latvijas Aeroklubs”, reģistrācijas Nr.40008028899, juridiskā adrese: Augusta 

Deglava iela 126-45, Rīga, lūdz finansiālu atbalstu dokumentālās spēlfilmas “Es esmu 
aeroklubs” veidošanai. Filmas mērķis ir apzināt Latvijas aviācijas vēsturi un popularizēt 
aviācijas sporta veidu, tādejādi informējot sabiedrību par Latvijas izcilo aviācijas vēsturi. Filma 
tiks demonstrēta sabiedriskajā televīzijā un specializētos seansos visā Latvijā un tiks sadalīta 
četrās sērijās, nodalot dažādus vēstures periodus.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un finanšu 
komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr.3, 4.F§) dotajā jautājumā,  ar 10 balsīm PAR (Stefans 
Rāzna, Maigurs Krievāns, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace 
Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Andis Ķīsis), PRET – nav, ATTURAS – 1 
(Irēna Kūliņa), novada dome nolēma:         

1. Piešķirt finansējumu EUR 2 000,00  (divi tūkstoši euro 00 centi) no pašvaldības 2021.gada 
budžeta rezerves fonda: 

1.1. EUR 1 500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi) AS “Latvijas Mediji” laikraksta 
“Latvijas Avīze” pielikuma “Zemessargs” veidošanai, iespiešanai un izplatīšanai. 
Finansējumu ieskaitīt AS “Latvijas Mediji”, reģistrācijas Nr.40103027253, juridiskā adrese 
Dzirnavu iela 21, Rīga, norēķinu kontā A/S SEB Banka,  LV67UNLA0001002467536 ; 

1.2. EUR 500,00 (pieci simti euro 00 centi) biedrībai ”Latvijas Aeroklubs”, dokumentālās 
spēlfilmas “Es esmu aeroklubs” veidošanai. Finansējumu ieskaitīt biedrības ” Latvijas 
Aeroklubs”, reģistrācijas Nr.40008028899, juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 126-45, 
Rīga, norēķinu kontā A/S Swedbanka, LV74HABA000140J030115. 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  e-pasts dome@ilukste.lv 



2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2021 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu“. 

3. Uzdot juristei sagatavot sadarbības līgumu projektus. 
4. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļai. 
 

 

   

Domes priekšsēdētājs                                                                                  Stefans Rāzna 


