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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS
2016.gada 29.septembrī

Aizkrauklē
Lēmums Nr.206 (protokols Nr.14, 16.§)

Par biedrības “Aizkraukles Latviešu biedrība” iesniegumu
(ziņo: Edgars Bricis)
Aizkraukles novada pašvaldība saņēmusi biedrības “Aizkraukles Latviešu biedrība”
iesniegumu un tāmi par papildus finansējuma nepieciešamību grāmatas “Aizkraukles Goda
pilsonis” izdošanai.
Ar 2016.gada 30.marta lēmumu Nr.55 (protokols Nr.5, 16.§) biedrībai grāmatas “Aizkraukles
Goda pilsonis” izdošanai tika piešķirti 644 EUR, strādājot pie grāmatas veidošanas radušies
papildus izdevumi, kuri netika iekļauti iepriekš iesniegtā projekta tāmē: rediģētāja darba apmaksa,
maketētāja pakalpojuma apmaksa, radusies iespēja par samērā mazu summu palielināt grāmatas
eksemplāru skaitu.
Pamatojoties uz Aizkraukles novada domes 30.10.2013. Nolikuma „Par kārtību, kādā
Aizkraukles novada dome finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas" (lēmums Nr.249
(protokols Nr.11, 7.§) 3.1.1., 5.6.punktu, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
14.09.2016. lēmumu un Finanšu komitejas 21.09.2016. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 11
balsis (Anita BICKA, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA,
Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Edgars RATNIEKS, Nikolajs SOKOLS, Rolands
ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome
NOLEMJ:
1.
Piešķirt no Aizkraukles novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem sabiedriskām
organizācijām - biedrībām un nodibinājumiem to iesniegtajiem pieteikumiem papildus
finansējumu biedrībai “Aizkraukles Latviešu biedrība” reģ. Nr.40008017058, juridiskā
adrese: “Kalna Ziedi”, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, projektam – ekspedīcijai
“Cildinot izcili paveikto”, grāmatas “Aizkraukles Goda pilsonis” izdošanai, saskaņā ar tāmi
– 402 EUR (četri simti divi euro un 00 centi), līdz ar to pašvaldības kopējais atbalsts
projektam 1046 EUR (viens tūkstotis četrdesmit seši euro un 00 centi).
2.

Pašvaldības juristam sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumā par finansējuma
piešķiršanu.

3.

Pēc vienošanās noslēgšanas, Finanšu un grāmatvedības nodaļai, piešķirto papildus
finansējumu pārskaitīt no Aizkraukles novada pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem
uz biedrības bankas norēķinu kontu.

3.

Kontroli uzdot novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenajai grāmatvedei
Initai TRAKINAI.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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