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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2019.gada 25.aprīlī                                                                                            Nr. 101 

                                                                                     prot. Nr.4, 3.§    

 

Par finansiālo atbalstu sabiedriskajām organizācijām  
    

                              Izskatot sabiedrisko organizāciju iesniegumus par finansiālo atbalstu, dome 
konstatēja, ka: 

1)  Biedrība „Subatieši- sanākam, domājam, darām”, reģ. Nr. 40008076916, Subate, Tirgus 
laukums-18, lūdz finansiāli atbalstīt volejbola komandu EUR 450,00 apmērā deviņu formas 
tērpu iegādei, lai piedalītos Latvijas EVL 5.līgā (Entuziastu volejbola līga); 

2) Ilūkstes novada pensionāru biedrība, reģ. Nr.40008156516, Brīvības iela 7, Ilūkste, lūdz 
finansiāli atbalstīt piecus Ilūkstes novada senioru pašdarbnieku kolektīvus EUR 300,00 
apmērā dalības maksai, lai piedalītos Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivālā 
“Saulei pretī mūžu ejot” un nodrošināt transportu; 

3) Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja, reģ. 
Nr.40008002279, Kastaņu iela 38, Ilūkste, lūdz finansiāli atbalstīt novadu organizētās 
Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības un sākumskolu konkursu “Kā es palīdzu draugam, 
kurš nonācis nelaimē” EUR 150,00 apmērā dalībnieku apbalvošanai un ēdināšanai, un 
nodrošināt ar transportu. 

 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu un ņemot vērā 

finanšu komitejas 25.04.2019. atzinumu (prot. Nr.4, 3.F§), atklāti balsojot ar 12 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps 
Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna 
Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:   

 
1. Piešķirt  finansiālo atbalstu kopsummā EUR 900,00 (deviņi simti euro 00 centi) no pašvaldības 

2019.gada budžeta rezerves fonda: 

1.1.  Biedrībai „Subatieši- sanākam, domājam, darām”, reģ. Nr. 40008076916, Subate, Tirgus 
laukums-18, volejbola komandai EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā 
deviņu formas tērpu iegādei, lai piedalītos Latvijas EVL 5.līgā (Entuziastu volejbola līga). 
Minēto finansējumu novirzīt Ilūkstes novada Sporta skolai. 

1.2.  Ilūkstes novada pensionāru biedrībai, reģ. Nr.40008156516, Brīvības iela 7, Ilūkste, 
dalības maksai EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi) apmērā pieciem Ilūkstes novada 
senioru pašdarbnieku kolektīviem, lai piedalītos Latgales novada 17. senioru dziesmu un 
deju festivālā “Saulei pretī mūžu ejot”. Piešķirto finansējumu apmaksāt pēc piestādītā 
rēķina un braucienu nodrošināt ar transportu. 
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1.3.  Biedrībai Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejai, reģ. 
Nr.40008002279, Kastaņu iela 38, Ilūkste, EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 00 
centi) apmērā novadu organizētās Pirmās palīdzības sniegšanas sacensībām un sākumskolu 
konkursam “Kā es palīdzu draugam, kurš nonācis nelaimē” dalībnieku apbalvošanai un 
ēdināšanai un nodrošināt ar transportu. 

2. Noslēgt sadarbības līgumus ar Ilūkstes novada pensionāru biedrību, reģ. Nr.40008156516, 
Brīvības iela 7, Ilūkstē, un Biedrību Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils–Ilūkstes novadu 
komiteju, reģ. Nr.40008002279, Kastaņu iela 38, Ilūkste, par piešķirto finansējumu. 

3. Ieskaitīt finansējumu šī lēmuma 1.punkta 1.2. un 1.3. apakšpunktos minēto biedrību banku 
norēķinu kontos.  

4. Līdz 2019.gada 15.decembrim iesniegt Ilūkstes novada pašvaldības finanšu nodaļā izdevumu 
atskaites par līdzekļu izlietojumu, pievienojot attaisnojošo dokumentu kopijas. 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   Stefans Rāzna 


