AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
2018.gada 28.jūnijā
Lēmums Nr.171 (protokols Nr.7)
17.§
Par finansējuma piešķiršanu grāmatas “Aizkraukles luterāņu draudze” izdošanai
Aizkraukles novada pašvaldībā 27.06.2018. saņemts KRISTUS SPĒKA AIZKRAUKLES
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES, reģistrācijas Nr.90000093090, juridiskā adrese
Baznīcas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, iesniegums ar lūgumu piešķirt 1500,00
EUR grāmatas “Aizkraukles luterāņu draudze”. Šī grāmata būs lieliska dāvana Latvijas
100.gadadienai un baznīcas uzcelšanas 20.gadadienai.
Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu, Atklāti balsojot:
PAR – 15 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS,
Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars
RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila
UŠAKOVA, Einārs ZĒBERS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.

Piešķirt 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) no pašvaldības budžeta
neparedzētiem gadījumiem KRISTUS SPĒKA AIZKRAUKLES EVAŅĢĒLISKI
LUTERISKAI DRAUDZEI, reģistrācijas Nr.90000093090, grāmatas “Aizkraukles luterāņu
draudze” izdošanai.

2.

Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc saņemšanas
apmaksāt rēķinu SIA “Jelgavas tipogrāfija” par grāmatas izdošanu.

3.

Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc grāmatu saņemšanas
sastādīt pieņemšanas nodošanas aktu.

4.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona - pēc deklarētās
dzīvesvietas, papildu adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc
juridiskās adreses).

5.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

