
 
 
 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
      

2009.gada 30.septembrī                    Nr. 16., 3.& 
Ilūkstē                      Lēmums Nr. 434 
  
 

 
 

Par Ilūkstes novada teritori ālo vien ību teritorijas pl ānojumu 
apstiprin āšanu 

 
 
Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sestās daļas 2.punktu un Pārejas 

noteikumu 13.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu, atklāti balsojot 
ar 15 bals īm par, pret – nav, atturas – nav,  novada dome nol ēma: 

1. Apstiprin āt ar Ilūkstes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19/2009 Ilūkstes novada 
teritoriālo vienību teritorijas plānojumus saskaņā ar pielikumu. 

2. Šo lēmumu publicēt domes informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis'' un laikrakstā 
''Latvijas Vēstnesis'', norādot, ka ar teritoriju plānojumiem, kas apstiprināti ar domes 
saistošajiem noteikumiem, var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv  (sadaļā 
''Teritorijas plānošana''). 

 

Pielikumā: saistošie noteikumi Nr.19/2009 ''Par Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas 
plānojumu apstiprināšanu'' uz 1 lapas. 

  

Sēdes vadītājs                         Stefans Rāzna 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
ILŪKSTES NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000078782,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



       SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2009 
 
 
2009.gada 30.septembrī                                                                         Nr. 16., 3.& 
Ilūkstē                                                                                                      Lēmums Nr.434 

 
Par Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu 
 un Pārejas noteikumu 13.punktu 

 
1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas 
plānojumi, kas sastāv no: 

1.1. Ilūkstes novada teritorijas (Ilūkstes pilsētas, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastu) 
plānojuma, kas apstiprināts ar Ilūkstes novada domes 2007.gada 26.jūlija saistošajiem 
noteikumiem Nr.10/2007 “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.2. Subates pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Subates pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas 2008.gada 2.aprīļa saistošajiem noteikumiem “Subates pilsētas ar lauku 
teritoriju teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.3. Dvietes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Dvietes pagasta padomes 2006.gada 
30.novembra saistošajiem noteikumiem “Dvietes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.4. Eglaines pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Eglaines pagasta padomes 2006.gada 
8.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Eglaines pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa 
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1. Ilūkstes novada domes 2007.gada 26. jūlija domes lēmumu Nr. 409 “Par Ilūkstes novada 
teritorijas plānojuma 2007. – 2019.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu ”; 

2.2. Subates pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.38 “Subates pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.3 “Subates pilsētas 
ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi ” izdošanu”; 

2.3. Dvietes pagasta padomes 2006.gada 30. novembra lēmumu Nr. 146 “Par Dvietes pagasta 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu  Nr.9 “Dvietes pagasta teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ” izdošanu”; 

2.4. Eglaines pagasta padomes 2006.gada 8.decembra lēmumu Nr. 186 “Par Eglaines pagasta 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu  Nr.4 “ Eglaines  pagasta teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ” izdošanu”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                         Stefans Rāzna 
 
                                                                                             
 


