
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2020.gada 29.oktobrī                                                                                Nr.267 

                                                                                     prot. Nr.15, 5.§                

Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra,  Brīvības iela 12, Ilūkste, 
ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi 

 

           Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu 
un 27.punktu un Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas 
iznomāšanas noteikumi“ 3.nodaļu, 73. un 76. punktiem un ņemot vērā finanšu komitejas 
26.10.2020. atzinumu (prot. Nr.11, 5.F§),  ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, 
Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis 
Simanovičs, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs, Irēna Kūliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, novada 

dome nolēma:   
1. Noteikt Ilūkstes kultūras un mākslas centrā,  Brīvības ielā 12, Ilūkstē, rīkotajos pasākumos  

ieejas maksu (biļetes cenu) no 1,00 euro  ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 
2. Ņemot vērā augstāk minēto ieejas maksas (biļetes cenas) maksas robežu noteikt Ilūkstes 

kultūras un mākslas centra vadītājam, izvērtējot katra pasākuma nozīmīgumu un 
mākslinieku reitingu.  

3. Ilūkstes kultūras un mākslas centrā, Brīvības ielā 12, Ilūkstē, noteikt šādu telpu nomas 
maksu par vienu stundu: 
3.1. lekciju telpas izmantošana 7,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 
3.2. kafejnīcas un foajē izmantošana 10,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 
3.3. mazās zāles un foajē izmantošana 15,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 
3.4. lielās zāles un foajē izmantošana 20,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

4. No nomas maksas Ilūkstes kultūras un mākslas centrā atbrīvoti: 
4.1. labdarības pasākumu rīkotāji; 
4.2. IIūkstes novada pašvaldības iestādes; 
4.3. Latvijas Sarkanā Krusta un invalīdu biedrības, reliģiskās organizācijas.  

5. Pasākuma rīkotājam rīkotā pasākuma datumu un laiku pieteikt Ilūkstes kultūras un mākslas 
centra vadītājam vismaz divas nedēļas iepriekš pirms rīkotā pasākuma datuma. 

6. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi par maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti Ilūkstes novada 
pašvaldības bankas norēķinu kontā vai iemaksāti skaidrā naudā pašvaldības kasē un 
izmantoti Ilūkstes kultūras un mākslas centra vajadzībām. 

7. Šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītājam. 
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot finanšu nodaļai. 
9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


