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Lēmums Nr.116 (protokols Nr.8, 9.§)

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā
“Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās
un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”
(ziņo: Leons Līdums)
Izglītības un zinātnes ministrija organizē projektu konkursu “Sporta inventāra un aprīkojuma
iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”.
Konkursa mērķis – atbalstīt sporta inventāra un aprīkojuma iegādi attiecīgā izglītības posma
prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, kā arī sporta interešu
izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai. Projektu finansē no
valsts budžeta līdzekļiem (Izglītības un zinātnes ministrijas 2016.gada valsts budžeta programmas
09.00.00 „Sports” apakšprogrammas 09.04.00 „Sporta būves”) un pašvaldības līdzfinansējuma.
Projekta pieteikuma iesniedzējs Projekta īstenošanā piedalās ar līdzfinansējumu vismaz 50%
apmērā no kopējā Projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c. un 18.05.2016. Finanšu komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Jānis
BELICKIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS,
Zane ROMANOVA, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA), PRET – nav;
ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

2.

Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajā projektu konkursā ar projektu
„Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Aizkraukles novada izglītības iestādēs”.
Apstiprināt projekta vadības grupu:
Projekta vadītājs – Dzintars GRUNDŠTEINS;
Projekta grāmatvede – Inta TROPIKA.

3.

Projekta atbalsta gadījumā, nodrošināt līdzfinansējumu 3471,04 EUR, kas sastāda 50% no
kopējā Projekta ietvaros pieprasītā finansējuma apmēra.

4.

Projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt no Aizkraukles novada
pašvaldības 2016.gada budžeta.

5.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Eināram ZĒBERGAM.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

