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Ilūkstē 
      

 
2013.gada 5.aprīlī                                                                    Nr. 6., 3.& 
                                                                       Lēmums Nr. 141 
 

Par Ilūkstes novada att īst ības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcijas 
nodošanu sabiedriskai apspriešanai 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu,  
likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 10.pantu, likuma „Teritorijas attīstības 
plānošanas likums” 5.pantu, Ilūkstes novada domes 27.01.2011. sēdes lēmumu Nr.3 „Par 
Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes 
uzsākšanu” (protokols Nr.1., 3.§) un Ilūkstes novada domes 25.10.2012. sēdes lēmumu Nr.473 
„Par grozījumu 27.01.2011.domes lēmumā Nr.3 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 
2012.- 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu”” (protokols Nr.15.,10.§) 
tika izstrādāta Ilūkstes novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam 1.redakcija un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.1 panta otrās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 
25.08.2009.  noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 
5.punktu, Ilūkstes novada domes 31.07.2009. saistošo noteikumu Nr.16/2009 „Ilūkstes novada 
pašvaldības nolikums” 132.2 punktu, ar 10 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome 
nol ēma:  

1. Nodot  publiskai apspriešanai Ilūkstes novada Attīstības programmas 2013. – 2019. 
gadam 1. redakciju. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2013.gada 10.aprīļa līdz 2013.gada 
10.maijam. 

3. Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto Ilūkstes novada Attīstības programmas 2013. 
– 2019. gadam 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Ilūkstes 
novada pašvaldības pakalpojumu centrā pašvaldības darba laikā un pagastu pārvaldēs. 
Ar materiāliem var iepazīties Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 

4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēt sekojoši: 

• Ilūkstē, Ilūkstes kultūras centrā – 7.maijā, plkst.16:00, adrese, Brīvības ielā 12 
• Subatē, Subates kultūras namā –  7.maijā, plkst. 11:00, adrese Tirgus laukumā 19. 

5. Public ēt paziņojumu par Ilūkstes novada Attīstības programmas 2013. – 2019. gadam 
1. redakcijas publisko apspriešanu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā 
„Latgales laiks” un ievietot pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības attīstības plānošanas nodaļai. 

 

Sēdes vadītājs                                                  Stefans Rāzna                       
 

 

 

                      
 

 

 



 

 
 
 
 
 


