
 
 
 
 
 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2016.gada 26.maijā                                                                                        Nr. 230 
                                                                                         prot. Nr.8, 4.§  
 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada kultūras centram 
    
        Izskatot Ilūkstes novada kultūras centra vadītāja iesniegumu par papildus finanšu līdzekļu 
piešķiršanu, dome konstatēja, ka: 

1) INKC Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva vadītāja A.Stalidzāne 2016.gada 
28.aprīlī iesniedza KC direktoram A.Ķīsim iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu 
EUR 1 518,50 apmērā vīru tautas  tērpu iegādei Ilūkstes novada kultūras centra Pilskalnes 
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam. 

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. 

2) Ilūkstes novada Kultūras centra vecākās paaudzes deju kopas „Ozolzīles“ vadītāja S.Stašāne 
lūdz piešķirt finansējumu EUR 2 650,00 vīru tērpu iegādei. 

Ilūkstes novada pensionāru biedrība sniegs pieteikumu projektā „Sēlijas tautas tērpu iegāde vecākās 
paaudzes deju kopai „Ozolzīles““, saņemot pašvaldības līdzfinsējumu 10% apmērā projekta 
apstiprināšanas gadījumā, kas sastāda EUR 762,00 (septiņi simti sešdesmit divi euro, 00 centi). 

3) INKC vokālā ansambļa „Saskaņa” vadītāja M.Žigajeva 2016.gada 20.aprīlī iesniedza KC 
direktoram A.Ķīsim iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu EUR 877,90 apmērā tērpu 
iegādei sieviešu vokālā ansambļa „Saskaņa” dalībniecēm. 

4) Šī gada 15.februārī tika apstiprināts Ilūkstes novada pašvaldības budžets, kur INKC 
paredzēti EUR 219 861, finansējums tērpu iegādei nav paredzēts. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, ņemot vērā 
23.05.2016. finanšu komitejas atzinumu (prot. nr.8, 10.§),  ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars Cepurītis, 
Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs, 
Viktors Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
1. Piešķirt finanšu līdzekļus tautas tērpu iegādei no pašvaldības 2016.gada budžeta rezerves 

fonda kopējā summā 2 397,00 (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi euro 00 centi) 
apmērā: 
1.1. Ilūkstes novada kultūras centra Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam 

EUR 1 519,00 (viens tūkstotis pieci simti deviņpadsmit euro 00 centi) vīru tautas tērpu 
iegādei; 

1.2. Sieviešu vokālā ansambļa “Saskaņa” dalībniecēm EUR 878,00 (astoņi simti 
septiņdesmit astoņi euro 00 centi).   

2. Pamatojoties uz augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2016 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžetu“. 

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

Domes priekšsēdētājs                                                          Stefans Rāzna 


