
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 28.novembrī                                                                Nr. 22., 8.& 
                                                                               Lēmums Nr.487  
 

    Par Ilūkstes novada teritorijas pl ānojuma 2014.- 2025.gadam izstr ādes uzs ākšanu         
  

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 20.pantu un 23.pantu un 
Reģionālās attīstības likuma 13.pantu  un ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 
25.11.2013. atzinumus dotajā jautājumā (prot. Nr.6, 8.&), novada dome nol ēma:       

1. Uzsākt  Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2025.gadam izstrādi. 

2. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2025.gadam izstrādes vad ītāju  
apstiprināt Natāliju Formanicku.  

3. Apstiprin āt Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2025.gadam izstrādes darba 
uzdevumu saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot teritorijas plānojuma izstrādes vadītājai sagatavot paziņojumu par Ilūkstes 
novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. 

5. Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
un Latgales plānošanas reģionam.  

 

Pielikumā: Darba uzdevums Ilūkstes novada teritorijas plānojuma   2014.- 2025.gadam   
izstrādei  uz  2  lapām. 
 

 

 
Sēdes vadītājs                                                                            Stefans Rāzna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums  
Ilūkstes novada domes  

 28.11.2013. lēmumam Nr.487 
 (prot.Nr.22, 8.&)  

Darba uzdevums 
Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2025.gadam izstrādei 

1. Pamatojums: 
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts; 
1.2. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmā daļa, 20.pants un 23.pants; 
1.3. Reģionālās attīstības likuma 13.pants; 
1.4. Ministru kabineta noteikumi Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem”; 
1.5. Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi”; 
1.6. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”. 

2. Teritorijas plānojuma izstrādes mērķi: 
2.1. Izstrādāt teritorijas plānojumu Ilūkstes novada teritorijai ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 
gadiem; 
2.2. Nostiprināt tiesisko pamatu Ilūkstes novada teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai 
attīstībai, kā arī nodrošināt pieņemto lēmumu pēctecību teritorijas plānošanas jomā; 
2.3. Nodrošināt vienlīdzīgus nosacījumus zemju īpašniekiem Ilūkstes novada zemju un 
dabas resursu izmantošanā, būvniecībā un investīciju piesaistē. 

3. Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi: 
3.1. Izstrādāt Ilūkstes novada teritorijas plānojumu atbilstoši LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.711 ”Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” un Teritorijas attīstības plānošanas likumam; 
3.2. Izvērtēt Ilūkstes novada pilsētu un pagastu teritoriju attīstības potenciālu un noteikt tā 
izmantošanai nepieciešamās prasības un ierobežojumus, radot labvēlīgus apstākļus 
uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei; 
3.3. Noteikt teritorijas attīstības priekšnoteikumus ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. 

4. Teritorijas plānojuma sastāvs: 
4.1. Saskaņā ar 2012.gada 6.oktobra LR Ministru kabineta noteikumos Nr.711” Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteikto, jāizstrādā šādas 
Ilūkstes novada teritorijas plānojuma daļas: 
4.1.1. paskaidrojuma raksts; 
4.1.2. grafiskā daļa; 
4.1.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. 
4.2. Saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. 



5. Prasības teritorijas plānojuma izstrādei: 
5.1. Teritorijas plānojumu izstrādā, ievērojot LR normatīvos aktus un nacionālā līmeņa,  
Latgales plānošanas reģiona un Ilūkstes novada plānošanas dokumentus. 
5.2. Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grafisko daļu jāizstrādā elektroniski (DWG) datņu 
formātā uz LKS-92-TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes pamatnes, kura 
nav vecāka par pieciem gadiem; 
5.3. Ilūkstes novada pilsētu teritoriju pašreizējā izmantošana un plānotā (atļautā) izmantošana 
jāizstrādā ar mēroga noteiktību 1:      (karšu izdrukas Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas un 
ciemu teritorijās 1:        , lauku teritorijā 1:       ); 
5.4. Teritorijas plānojumam jābūt izstrādātam un nodotam 6 eksemplāros papīra formātā un 
10 CD.  
5.5. Iesniegt Teritorijas plānojuma redakcijas projektu pašvaldībai gan rediģējamā 
elektroniskā, gan papīra formātā vismaz 2 eksemplāros. 

 
6. Institūciju saraksts, no kurām tiek pieprasīti nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei: 

6.1.  Latgales plānošanas reģions; 
6.2. Valsts vides dienests; 
6.3. Dabas aizsardzības pārvalde; 
6.4. Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts ceļi"; 
6.5. Valsts meža dienests; 
6.6. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. 
6.7. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija; 
6.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests; 
6.9. AS „Sadales tīkls”; 
6.10. AS „Latvijas propāna gāze”; 
6.11. „SIA „Lattelecom”; 
6.12. Valsts zemes dienests; 
6.13. SIA „LMT”, SIA „BITE”, SIA”TELE2”; 
6.14. Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Latgales reģionālā 

meliorācijas nodaļa, Daugavpils sektors; 
6.15. VA „Sabiedrības veselības aģentūra”; 
6.16. Daugavpils novada dome; 
6.17. Aknīstes novada pašvaldība; 
6.18. Jēkabpils novada pašvaldība. 

 
7. Teritorijas plānojuma izstrādē izmantojamie izstrādes materiāli: 

7.1. Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam; 
7.2. Subates pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam; 
7.3.Eglaines pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam; 
7.4. Dvietes pagasta teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam; 
7.5. Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-2019. gadam; 
7.6. Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam. 

 


