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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2018.gada 31.janvār ī                                                                                   Nr. 11 

                                                                                     prot. Nr.1, 11.§   
 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu 
vadītāju darba samaksai  

    

Saskaņā ar piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju Ilūkstes novada pašvaldības tautas mākslas 
kolektīvu vadītāju darba samaksai, pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 
10.pielikumu “Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumiem 
Nr. 649 „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko 
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kā arī 
ņemot vērā elektroniskajā datubāzē  “Latvijas digitālā kultūras karte”  fiksētos datus par Ilūkstes 
novada pašvaldības tautas mākslas kolektīviem (kori, tautas deju kolektīvi),  kuri gatavo 
Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem noteikto repertuāru un kolektīvu (folkloras kopa, 
etnogrāfiskais ansamblis), kas saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku 
dalībniekiem un vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju svētku starplaikā notiekošajos 
pasākumos, un ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 29.01.2018. atzinumu 
(prot.Nr.1, 3.S§), ar 14 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis 
Simanovičs, Kristaps Averjanovs,  Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), 
PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:               

1. Sadalīt piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju EUR 5382,00 (pieci tūkstoši trīs simti 
astoņdesmit divi euro, 00 centi) Ilūkstes novada pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada janvāra – decembra 
mēnešiem šādi: 

Nr. Kolektīva 
grupa 

Kolektīvs Piešķirtā 
summa 
2018.g. 
(EUR) 

Iedalītā summa 
(ar soc nod.) 3 
mēn. 

1.1.  
 
 
 

G 1* 

 Ilūkstes novada Šēderes pagasta 
kultūras nama jauktais „Lašu 
koris” 

828,00 207,00 

1.2. Ilūkstes novada kultūras centra 
jauniešu deju kolektīvs „Ance”,  
B grupa 

828,00 207,00 

1.3. Ilūkstes novada kultūras centra 
jauniešu deju kolektīvs „Labrīt”, 
B grupa 

828,00 207,00 
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1.4. Ilūkstes novada  Dvietes pagasta 
kultūras nama vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Dviete”,  E grupa 

828,00 207,00 

1.5. Ilūkstes novada kultūras centra 
senioru deju kolektīvs “Ozolzīle”, 
F grupa 

828,00 207,00 

1.6. Ilūkstes novada Pilskalnes 
pagasta vidējās paaudzes deju 
kolektīvs,  E grupa 

828,00 207,00 

1.7.     G 2* Ilūkstes novada Bebrenes pagasta 
kultūras nama folkloras kopa 
„Ritam” 

414,00 103,50 

  PAVISAM  KOPĀ 5382,00 1345,50 
 
* G 1 - Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvi (kori, deju kolektīvi, koklētāju 
ansambļi un pūtēju orķestri); G 2- Pārējie kolektīvi, kuri saskaņā ar Diesmu un deju svētku likumu ir noteikti 
par svētku dalībniekiem (amatierteātri, folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, 
lietišķās mākslas studijas, amatierteātri, vokālie ansambļi), kuri vismaz reizi piedalījušies Dziesmu un deju 
svētku notiekošajos pasākumos. 

 

2. Uzdot Ilūkstes novada kultūras centra direktorei veikt nepieciešamās darbības darba tiesisko 
attiecību jomā, kas saistītas ar šī lēmuma izpildi LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3. Uzdot finanšu nodaļai nodrošināt piešķirto finanšu līdzekļu izmaksu attiecīgajām personām reizi 
ceturksnī. 

4. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītajas p.i.. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 


