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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2016.gada 24.novembrī                                                                                        Nr.423 
                                                                                         prot. Nr.16, 4.§    
 

Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību ieejas maksas (biļetes cenas) un 
telpu nomas maksas cenrādi 

 
         
           Izskatot Ilūkstes novada kultūras centra direktores 16.11.2016. iesniegumu par ieejas maksas 
(biļetes cenas) un maksas pakalpojumu cenrāža noteikšanu Ilūkstes novada kultūras centrā un tā 
struktūrvienībās un maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinus, dome konstatēja, ka: 

1) Kultūras centra direktore ir iesniegusi jaunus priekšlikumus par ieejas maksu pasākumos 
(biļetes cenu) un maksas pakalpojumiem Ilūkstes novada kultūras centrā un tā 
struktūrvienībās; 

2) Ilūkstes novada kultūras centra struktūrvienībās ir jānosaka vienota telpu nomas maksa, 
piemērojot koeficientu; 

3) Pagastu kultūras namu telpu platība (zāle un foajē) ir līdzvērtīgas Ilūkstes novada mazajai 
zālei un foajē; 

4) Ir jānosaka atšķirīga ieejas maksa pasākumos (biļetes cena) atkarībā no tā nozīmīguma un 
mākslinieku reitinga, kuri piedalās pasākumos. 

 
  Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un 14.punkta g) apakšpunktu un 24.09.2015. Ilūkstes novada domes noteikumiem 
Nr.4/2015 “Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība“ un ņemot vērā finanšu 
komitejas 21.11.2016. atzinumu (prot.Nr.13, F4.§, lēm.Nr.409), ar 13 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Viktors 
Jasiņavičs), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 
 

1. Noteikt ar 2016.gada 1.decembri Ilūkstes novada kultūras centrā  un tā struktūrvienībās 
rīkotajos pasākumos  ieejas maksu (biļetes cenu) no 1,00 euro  līdz 10,00 euro ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli. 

2. Ņemot vērā šī lēmuma 1.punktā  minētās ieejas maksas (biļetes cenas) noteikto maksas 
robežu, izvērtējot katra pasākuma nozīmīgumu un mākslinieka reitingu, ieejas maksu 
pasākumā noteikt Ilūkstes novada kultūras centra direktoram, saskaņojot to ar Ilūkstes 
novada izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju.  

3. Bērniem vecumā līdz 16 gadiem piešķirt 50% atlaidi no pasākuma noteiktās ieejas maksas 
(biļetes cenas). 

4. Noteikt ar 2016.gada 1.decembri Ilūkstes novada kultūras centra, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, 
šādu telpu nomas maksu par vienu stundu: 
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4.1. lekciju telpas izmantošana 7,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 
4.2. kafejnīcas un foajē izmantošana 10,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 
4.3. mazās zāles un foajē izmantošana 15,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 
4.4. lielās zāles un foajē izmantošana 20,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

5. Piemērot ar 2016.gada 1.decembri Ilūkstes novada kultūras centra struktūrvienībās telpu 
nomas maksai koeficietu 0,5 no  Ilūkstes novada kultūras centra, Brīvības ielā 12, Ilūkstē 
mazās zāles un foajē telpu nomas maksas. 

6. Uzdot Ilūkstes novada kultūras centra direktorei līdz 2017.gada 1.martam izvērtēt un 
izstrādāt kultūras centra struktūrvienību telpu nomas maksas cenrāžus. 

7. No nomas maksas par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību pakalpojumiem  
atbrīvoti: 
7.1.  labdarības pasākumu rīkotāji; 
7.2. IIūkstes novada pašvaldības iestādes; 
7.3. Latvijas Sarkanā Krusta un invalīdu biedrības, Ilūkstes novada reliģiskās konfesijas.  

8. Pasākuma rīkotājam pieteikt rīkotā pasākuma datumu un laiku Ilūkstes novada pašvaldības 
pakalpojumu centrā. 

9. Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centra darbiniecei saskaņot rīkotā pasākuma 
datumu un laiku ar Ilūkstes novada kultūras centra direktoru. 

10.  Noteikt, ka samaksa  par maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīta Ilūkstes novada pašvaldības 
bankas norēķinu kontā vai iemaksāta skaidrā naudā pašvaldības vai pagastu pārvalžu kasēs  
un tiek izmantota Ilūkstes novada kultūras centra vajadzībām. 

11. Šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada kultūras centra direktorei. 
12. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai. 
13. Atzīt par spēku zaudējušus Ilūkstes novada domes lēmumus: 

13.1. 28.05. 2009. Nr. 213 „Par Ilūkstes novada kultūras centra maksas pakalpojumiem“; 
13.2. 28.01.2010. Nr.10 „Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību maksas 

pakalpojumiem”; 
13.3. 28.11.2013. Nr.525 „Par telpu nomu Ilūkstes novada kultūras centrā semināru un 

apmācību organizēšanai”; 
13.4. 23.01.2014. Nr.32 “Par Ilūkstes novada Kultūras centra maksas pakalpojumu 

noteikšanu”. 

Pielikumā: Ilūkstes novada kultūras centra, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, telpu nomas maksas aprēķins 
uz 4 lapām. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 


