
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

2018.gada 20.decembrī                                                                                            Nr. 395 
                                                                                     prot. Nr.15, 1.§   

 
Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 

projekta apstiprin āšanu un par saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Ilūkstes novada teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu 

 
Ilūkstes novada dome izskatīja SIA “Reģionālie projekti” (adrese: Rūpniecības iela 32B-501, 

Rīga LV-1045) iesniegto Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam redakciju 2.1 un 
vides pārskata projektu. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu, 
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 3. un 16.punktu, 43.panta 13.punktu, Ministru kabineta 
14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 88.1. un 91.punktu, un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
20.12.2018. atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.15, 1.A§), ar 12 balsīm PAR (Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps 
Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Kristaps Averjanovs, Viktors 
Jasiņavičs), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma:  

1. Apstiprināt Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2019.-2030.gadam un Vides pārskata projektu 
(pielikumā). 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.13/2018 ”Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (pielikumā). 

3. Lēmumu piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās, ievietot  Teritorijas attīstības plānošanas 
sistēmā (TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv un divu nedēļu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas publicēt paziņojumu par saistošo noteikumu Nr.13/2018 pieņemšanu oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā “Il ūkstes Novada Vēstis” un pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.ilukste.lv. 

4. Ar saistošo noteikumu Nr.13/2018 īstenošanas dienu zaudē spēku Ilūkstes novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 19/2009 “Par Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu 
apstiprināšanu” (Ilūkstes novada domes 30.09.2009. lēmums Nr.434 “Par Ilūkstes novada teritoriālo 
vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu“, protokola Nr. 16., 3.&). 

 
Pielikumā: 1. Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019.-2030.gadam un vides pārskats. 
2. Saistošie noteikumi Nr.13/2018 ”Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                  Stefans Rāzna 


