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sēdes protokols Nr.17., 38.p.
LĒMUMS Nr.534
Par Seces pagasta īpašumu atsavināšanā iegūto līdzekļu izmantošanu

Aizkraukles novada pašvaldībā 2022.gada 28.jūlijā saņemts Seces pagasta pakalpojumu
centra vadītāja A.MENCENDORFA iesniegums (pašvaldībā reģistrēts Nr.4.9/S/22/1873) ar
lūgumu veikt grozījumus Seces pagasta pakalpojumu centra budžetā par 2022.gadā iegūtajiem
finanšu līdzekļiem no Seces pagasta administratīvajā teritoriālajā vienībā esošo nekustamo īpašumu
atsavināšanas.
Seces pagasta administratīvajā teritorijā pārdoti īpašumi par kopējo summu EUR 19 179.37,
šādi ieņēmumi budžetā nav plānoti:
1.
nekustamais īpašums “Bēteri”, kadastra numurs 32780110076, kas atsavināts par
EUR 1602,14 (viens tūkstotis seši simti divi euro 14 centi),
2.
nekustamais īpašums “Noliktava”, kadastra numurs 32780070292, kas atsavināts par
EUR 17 577,23 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro
23 centi).
Iegūtos līdzekļus 17 260.00 Seces pagasta pakalpojumu centrs lūdz novirzīt:
1.
ūdensvada remontam – EUR 2500.00;
2.
feldšerpunkta telpu remontam – EUR 1235.00;
3.
pievienotās vērtības nodokļa par sniegtajiem pakalpojumiem izmaksu segšanai –
EUR 4100.00;
4.
elektroenerģijas izmaksu segšanai (ūdensapgāde un komunālā saimniecība) – EUR
9425.00.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 30.pantu, Aizkraukles novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošo
noteikumu Nr.2022/3 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2022.gadam” 9.punktu, atklāti
balsojot: ar 15 balsīm “Par” (Leons LĪDUMS, Evija VECTIRĀNE, Zane ROMANOVA, Dāvis
KALNIŅŠ, Aivars MIEZĪTIS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Anita OSTROVSKA, Aigars
LUKSS, Jānis Sarmis BAJINSKIS, Mārtiņš DAĢIS, Guntis LIBEKS, Jurijs MAŠKOVS), "Pret" –
nav, "Atturas" – nav, Gatis GŪTMANIS, Arvis UPĪTS balsojumā nepiedalās, Aizkraukles novada
dome NOLEMJ:
1.

Palielināt Seces pagasta pakalpojumu centra ieņēmumus par zemes īpašumu pārdošanu par
EUR 19 179.00.

2.

Piešķirt Seces pagasta pakalpojumu centram finansējumu EUR 17 260 apmērā, t.sk.:

3.

2.1.

ūdensvada remontam – EUR 2500.00;

2.2.

feldšerpunkta remontam – EUR 1235.00;

2.3.

pievienotās vērtības nodokļa par sniegtajiem pakalpojumiem izmaksu segšanai –
EUR 4100.00;

2.4.

elektroenerģijas izmaksu segšanai (ūdensapgāde un komunālā saimniecība) –
EUR 9425.00.

Palielināt Aizkraukles novada pašvaldības līdzekļus neparedzētiem gadījumiem par
EUR 1919.00.

4.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
veikt attiecīgos grozījumus iestāžu tāmēs.

5.

Atbildīgā persona par lēmuma izpildi Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors
Uldis RIEKSTIŅŠ.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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