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Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras centram 

    
                    Izskatot Ilūkstes novada kultūras centra vadītāja iesniegumu par papildus finanšu 
līdzekļu piešķiršanu, dome konstatēja, ka: 
1) Ilūkstes novada kultūras centra vokālā ansambļa “Lillijas” vadītāja Lilija Kuciņa 2016.gada 
18.februārī iesniedza KC direktoram A.Ķīsim  iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu EUR 1 
168,00 apmērā skatuves tērpu iegādei Ilūkstes novada kultūras centra Pilskalnes pagasta sieviešu 
vokālajam ansamblim “Lillijas”. 
 KC direktors un Pilskalnes pagasta kultūras darba organizatore S.Azarstarpe veica analīzi 
par VA darbību un perspektīvām, kā arī pašreizējiem kolektīva tērpiem.  
 Kolektīvs aktīvi, kvalitatīvi un regulāri piedalās Ilūkstes novada rīkotajos pasākumos un 
popularizē novadu citu novadu rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās un piedalīsies Latvijas 
Nacionālā kultūras centra  rīkotajās skatēs un Dziesmu un deju svētkos, kā kustības  dalībnieks. 
 Šī gada 10.aprīlī Ilūkstes novada kultūras centrā notiks Vokālo ansambļu konkursa 1. kārta. 
Viens no vērtēšanas kritērijiem ir kolektīva vizuālais tēls. 
2)   Subates kultūras nama vadītāja Gunta Okmane 2016.gada 9.martā iesniedza iesniegumu ar 
lūgumu piešķirt finansējumu EUR 284,00 jauktā vokālā ansambļa ”Sonāte” tērpu šūšanai, audumu 
dalībnieces iegādāsies pašas.  
           KC direktors Andis Ķīsis nav iesniedzis analīzi par VA “Sonāte” darbību un perspektīvām, 
kā arī pašreizējiem kolektīva tērpiem. 
3) Šī gada 15.februārī tika apstiprināts Ilūkstes novada pašvaldības budžets, kur Ilūkstes novada 
kultūras centram paredzēti EUR 219 861, finansējums tērpu iegādei nav paredzēts. 
 
          Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 
pašvaldībām“ 21.pantu un finanšu komitejas 21.03.2016. atzinumu, novada dome nolēma: 
 
1. Piešķirt skatuves tērpu iegādei EUR 1 168,00 (viens tūkstotis viens simts sešdesmit astoņi 
euro 00 centi) Ilūkstes novada kultūras centra Pilskalnes pagasta sieviešu vokālam ansamblim 
“Lillijas” un EUR 284,00 (divi simti astoņdesmit četri euro 00 centi) skatuves tērpu šūšanai Subates 
jauktam vokālam ansamblim ”Sonāte” no 2016.gada budžeta rezerves fonda. 
2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2016 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu“. 
3. Uzdot Ilūkstes novada kultūras centra direktoram Andim Ķīsim uzņemties pildīt darba 
pienākumus, veicot darbības saskaņā ar Ilūkstes novada kultūras centra nolikumu un direktora 
amata aprakstu. 
4.         Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu un grāmatvedības  un izglītības, kultūras un 
sporta nodaļai. 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna 


