
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 9.oktobrī                                                                                            Nr. 326 
                                                                                     prot. Nr.11, 2.§   

Par pašvaldības iestādes ”Ilūkstes novada kultūras centrs” likvid āciju un  

pašvaldības aģentūras “Il ūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” izveidošanu 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1., 8. un 9. punktu, Publisko 

aģentūru likuma 3.panta pirmo un otro daļu, 16.pantu, 21.pantu un 26.panta pirmo daļu, Darba 
likuma 117.pantu, 118.pantu, 120.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 
09.10.2018. atzinumu (prot.Nr.11, 2.F§) dotajā jautājumā, ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Artis 
Simanovičs, Dace Stalidzāne, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET– 
nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

1. Likvidēt pašvaldības iestādi “Il ūkstes novada kultūras centrs“, reģ. Nr.90000079078, juridiskā 
adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, un izveidot Ilūkstes novada pašvaldības 
aģentūru “Ilūkstes novada Kultūras  un tūrisma aģentūra”. 

2. Apstiprināt pašvaldības 09.10.2018. saistošos noteikumus Nr. 9/2018 “Ilūkstes novada Kultūras 
un tūrisma aģentūras nolikums”, saskaņā ar pielikumu. 

3. Noteikt, ka pašvaldības aģentūra “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” ir pašvaldības 
iestādes “Ilūkstes novada kultūras centrs” tiesību, saistību, funkciju, mantas, informācijas 
sistēmu un arhīva pārņēmēja sākot ar 2018.gada 1. decembri. 

4. Šī lēmuma 1.punktā minēto likvidāciju pabeigt līdz 2018.gada 31.decembrim. 
5. Uzdot Ilūkstes novada kultūras centra direktorei Sandrai Stašānei Darba likuma noteiktajā 

kārtībā brīdināt Ilūkstes novada kultūras centra darbiniekus par Ilūkstes novada kultūras centra 
likvidāciju.   

6. Ar 2018.gada 31.decembri likvidēt amata vienību “Ilūkstes novada kultūras centra direktors” un 
šajā sakarā izdarīt atbilstošu grozījumu novada domes  2018.gada 5.februāra lēmumā Nr.49  “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”. 

7. Atbilstoši 6.punktā noteiktajam, 2018.gada 28.decembrī izbeigt darba tiesiskās attiecības ar 
Ilūkstes novada kultūras centra direktori Sandru Stašāni. 

8. Uzdot Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras direktoram atvērt norēķinu kontu Valsts 
kasē vai citā kredītiestādē. 

9. Uzdot pašvaldības domes izpilddirektora vietniecei Ievai Strodei veikt visas nepieciešamās 
darbības, kas saistītas ar pašvaldības iestādes “Ilūkstes novada kultūras centrs “ likvidāciju un 
pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” izveidošanu un šī lēmuma 
izpildes kontroli. 

Pielikumā: pašvaldības 09.10.2018. saistošie noteikumi Nr.9/2018 “Ilūkstes novada Kultūras un 
tūrisma aģentūras nolikums” ar paskaidrojuma rakstu, pavisam uz 5 lapām. 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 
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