
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 23.februārī                                                        Nr. 3., 19.& 
                                                                       Lēmums Nr. 68 
 
 

Par Ilūkstes novada att īst ības strat ēģijas  
izstr ādes uzs ākšanu  

 

 

Pamatojoties uz Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. un 10.pantu un Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 5., 12., 20. un 21.pantu, kā arī ņemot vērā 16.02.2012. attīstības 
un uzņēmējdarbības komitejas atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot ar 15 bals īm par, pret 
– nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:     

 

1. Uzsākt  Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. 

2. Par Ilūkstes novada attīstības stratēģijas izstrādes atbildīgo apstiprin āt Ilūkstes  
novada pašvaldības izpilddirektori Līgu Dudari . 

3. Apstiprin āt Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba 
uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Paziņojumu par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 
uzsākšanu public ēt pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv, informatīvajā izdevumā 
„Ilūkstes Novada Vēstis”. 

5. Lēmumu par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai un Latgales 
plānošanas reģionam.  

Pielikumā:  Darba uzdevums Ilūkstes novada ilgtspējīgas  attīstības stratēģijas 2013.- 
2030.gadam  izstrādei uz 1  lapas. 
 
 
 
Sēdes vadītājs                                                  Stefans Rāzna                       
 

 

 

                      
 

 

APSTIPRINĀTS  
ar Ilūkstes novada domes 

23.02.2012. lēmumu Nr.68  
(prot.Nr.3, 19.&) 

    
Darba uzdevums 

 



Ilūkstes novada ilgtsp ējīgas att īst ības strat ēģijas 2013.-2030. gadam 
izstr ādei 

 
 

1. Izstrādāt Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā – IAS), kurā 
noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā. 

2. IAS izstrādes pamatojums: 
2.1. Attīstības plānošanas sistēmas likums; 
2.2. Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
2.3. 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970” Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības 

plānošanas procesā”.  
3. Ilūkstes novada IAS izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo LR normatīvo aktu prasībām. 
4. IAS izstrādes uzdevumi: 

4.1. noteikt Ilūkstes novada ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) nākotnes redzējumu; 
4.2. noteikt stratēģiskos mērķus; 
4.3. noteikt attīstības prioritātes; 
4.4. noteikt telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā; 
4.5. telpiskās attīstības perspektīvā noteikt teritorijas attīstības vadlīnijas; 
4.6. noteikt un shematiski attēlot Ilūkstes novada nozīmīgākās telpiskās struktūras, 

attīstības prioritātes  un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. 
5. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību IAS izstrādē, iesaistot darba grupās un 

sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 25.08.2009. MK noteikumi Nr.970 ”Sabiedrības 
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” prasībām. 

6. IAS izstrādes process un laika grafiks: 
6.1. IAS 1.redakcijas izstrāde- līdz 2012.gada 1.oktobrim; 
6.2. sabiedriskā apspriešana- 2013.gada 1.ceturksnis; 
6.3. gala redakcijas izstrāde- 2013.gada 2.ceturksnis; 
6.4. IAS apstiprināšana- 2013.gada 3.ceturksnis. 

7. Dokumentu noformēšana: 
7.1.  Pašvaldībai sagatavojami un iesniedzami 5 (pieci) eksemplāri izdrukātā un iesietā 

veidā, kā arī digitāli oriģinālajā formātā un pdf. formātā. 
 

 
 

 
 
 
 
 


