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 APSTIPRINĀTS 

                                                                                                     ar Ilūkstes novada domes 
                                                                                                     28.02.2008. lēmumu Nr.120 

                                                                            (protokols Nr.4., 52.&) 

 
Ilūkstes novada domes informatīvā izdevuma 

“Il ūkstes Novada V ēstis” 
NOLIKUMS 

(reģ. Nr. 2/2008) 
 

1. Ilūkstes novada domes informatīvais izdevums “Il ūkstes Novada V ēstis”  (turpmāk 
tekstā – INV) ir novada domes oficiālais izdevums, kas atspoguļo novada domes 
darbību un informē par notikumiem novadā. 

2. Galvenais INV mērķis ir padarīt pārskatāmu un saprotamu pašvaldības un tās iestāžu 
darbību, nodrošināt novada iedzīvotājiem iespēju iepazīties ar pašvaldības lēmumiem 
un aktualitātēm novadā, kā arī veidot pozitīvu pašvaldības zīmolu novadā un ārpus tā 
administratīvajām robežām. 

3. Lēmumu par INV dibināšanu, reģistrēšanu, izdošanu un izdošanai nepieciešamo 
finansējumu, reorganizēšanu, vizuālo veidolu, likvidēšanu pieņem Ilūkstes novada 
dome. 

4. INV tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas likums “Par presi un citiem masu 
informācijas līdzekļiem” un novada domes lēmumi. 

5. INV tiek izplatītas Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā – nopērkamas veikalos, 
pieejamas novada domē, pagastu pārvaldēs, bibliotēkās, kā arī elektroniskā formātā 
Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv. 

6. INV tiek izdotas reizi mēnesī (izņēmuma gadījumā – reizi divos mēnešos), ar tirāžu ne 
mazāku kā 600 eksemplāri. 

7. INV tiek finansētas no Ilūkstes novada domes budžeta līdzekļiem un līdzekļiem, kas 
iegūti no pārdošanas. Viena eksemplāra cenu nosaka Ilūkstes novada dome. 

8. Pagastu pārvaldes, bibliotēkas un citas pašvaldību iestādes, kā arī publikāciju autori un 
Ilūkstes novada domes darbinieki INV saņem bez maksas. 

9. Par INV izdošanu ir atbildīgs domes sabiedrisko attiecību speciālists, kas vienlaikus ir 
arī izdevuma redaktors. Publicējamā informācija tiek sagatavota sadarbībā ar domes 
vadību, deputātiem, domes speciālistiem, novada iestāžu vadītājiem un citām 
amatpersonām.  

10. Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji reizi mēnesī, bet ne vēlāk par 
mēneša 5.datumu iesniedz informāciju publicēšanai par savas iestādes darbu 
iepriekšējā mēnesī. Pārējā informācija publicēšanai INV jāiesniedz saskaņā ar 
sabiedrisko attiecību speciālista pieprasījumu un viņa noteiktajos termiņos. 

11. Pagastu pārvalžu vadītāju pienākums ir regulāri sniegt informāciju INV par konkrētā 
pagastā vai pagasta apdzīvotā vietā plānotajiem pasākumiem un aktuālākajiem 
notikumiem iepriekšējā mēnesī. Šāda informācija sniedzama ne vēlāk kā līdz katra 
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mēneša 5.datumam. Savukārt informācijai par plānotajiem pasākumiem jāaptver laika 
periods no konkrētā mēneša 10.datuma līdz nākamā mēneša 10.datumam. 

12. Izdevumā tiek publicētas arī intervijas, iedzīvotāju vēstules, reportāžas par notikumiem 
novadā un cita informācija, kas ir aktuāla un noderīga novada iedzīvotājiem. 

13. INV var tikt bez maksas publicēti arī novada iedzīvotāju un uzņēmēju komerciāli 
paziņojumi. 

14. Informāciju publicēšanai vēlams iesniegt elektroniskā formā. 

15. INV redaktoram ir tiesības, ja tas nav pretrunā ar pārējiem šī Nolikuma noteikumiem: 

15.1.vākt informāciju jebkādā ar likumu neaizliegtā veidā un no jebkura ar likumu 
neaizliegta informācijas avota; 

15.2.izplatīt ziņas, izņemot tās, kas nav izplatāmas saskaņā ar LR spēkā esošo 
likumdošanu; 

15.3.atrasties sabiedriski nozīmīgu novada nolikumu vietās un informēt par 
notikumiem; 

15.4.pieprasīt un norādītajā termiņā saņemt no domes speciālistiem, pašvaldības 
iestāžu vadītājiem un citām amatpersonām publicēšanai nepieciešamo 
informāciju; 

15.5.saņemt no amatpersonām paskaidrojumus, kas attiecas uz publicējamo 
informāciju. 

15.6.atteikt publikāciju, ja tā satur personu cieņu aizskarošus apgalvojumus vai 
nomelno pašvaldības darbu vai ir kā citādi pretrunā ar šo Nolikumu. 

16. INV redaktoram ir pienākums: 

16.1. sniegt patiesu informāciju; 

16.2. atteikties pildīt uzdevumu, kas saistīts ar likuma pārkāpšanu; 

16.3. ievērot valsts sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, pilsoņu tiesības un likumīgās 
intereses; 

16.4. pēc novada domes pieprasījuma sniegt tai pārskatu par savu darbu. 

17. Redaktors ir atbildīgs par savu darbību saskaņā ar LR likumiem. 

18. INV juridiskā adrese ir : Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV – 5447 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          S.Rāzna 


