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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2017.gada 23.februār ī                                                                                         Nr. 53 
                                                                                         prot. Nr.3, 7.§  
  
Par grozījumiem 24.11.2016. domes lēmumā Nr.423 „Par Ilūkstes novada kultūras centra un 

tā struktūrvienību ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi“ 
         
            

Izskatot Ilūkstes novada kultūras centra direktores 13.02.2017. iesniegumu par Ilūkstes 
novada kultūras centra struktūrvienību maksas pakalpojumu izvērtēšanu, dome konstatēja, ka: 

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

2) kultūras namu teritoriālais izvietojums  ir attālināts no novada centra un tajos notiekošo  
pasākumu skaits  ir  atšķirīgs. 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un 14.punkta g) apakšpunktu, saskaņā ar Ilūkstes novada domes 24.09.2015. 
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 20.02.2017. atzinumu (prot. Nr.3, 7.F§), ar 8 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Pēteris 
Makaveckis, Inese Ziediņa), PRET – 3 (Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs), ATTURAS 
– 1 (Viktors Jasiņavičs), novada dome nolēma:      

1. Izdarīt 24.11.2016. domes lēmumā Nr.423 „Par Ilūkstes novada kultūras centra un un tā 
struktūrvienību ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi“ šadus grozījumus: 
1.1. Papildināt 5.punktu ar sekojošiem apakšpunktiem: 

5.1. Subates kultūras nama zāles un foajē izmantošana 7,50 euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa par vienu stundu; 
5.2. Dvietes kultūras nama  zāles un foajē izmantošana 7,50 euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa par vienu stundu; 
5.3. Bebrenes kultūras nama  zāles un foajē izmantošana 7,50 euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa par vienu stundu; 
5.4. Eglaines kultūras nama  zāles un foajē izmantošana 7,50 euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa par vienu stundu; 
5.5. Šēderes kultūras nama  zāles un foajē izmantošana 7,50 euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa par vienu stundu. 

1.2.        Atzīt par spēku zaudējušu lēmuma 6.punktu. 
1.3.       Grozīt 9. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
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             „Pašvaldības administrācijas nozīmētā institūcija izvērtē iesniedzēja pieteiktā pasākuma 
atbilstību Ilūkstes novada kultūras centra nolikumā noteiktajiem mērķiem un ievērojot labas 
pārvaldības principus savlaicīgi paziņo iesniedzējam pieņemto lēmumu par iesnieguma izskatīšanas 
rezultātu“. 
  
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Sēdes vadītājs                                                                                Stefans Rāzna 


