
       
 
 

                               

              

 

                                                      SAISTOŠIE NOTEIKUMI        

                                                                      Ilūkstē 
 
2018.gada 27.septembrī 

Nr. 8/2018 

APSTIPRINĀTI  
ar Ilūkstes novada domes  

27.09.2018. lēmumu Nr.311  
(protokols Nr.10, 9.) 

    
 
 

Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” 

 
 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 1.punktu un 24.pantu 
 

 
Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2018 

“Il ūkstes novada pašvaldības nolikums “ šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā: “7.1. Ilūkstes Raiņa vidusskola”. 

2. Svītrot saistošo noteikumu 7.2, 7.4. un 7.5. apakšpunktus. 

3. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā :  

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA DOME  

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



 

           

 

Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 

 PIELIKUMS 
Ilūkstes novada domes 
05.02.2018. saistošajiem 
Noteikumiem Nr. 4/2018 

DOME 

Finanšu komiteja 

Attīstības un uzņēmējdarbības komiteja 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komiteja 

Domes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētāja vietnieks (neatbrīvotais) 

Nekustamo īpašumu 
atsavināšanas komisija 

Ilūkstes pilsētas un Subates 
pilsētas zemes komisija 

 

Dzīvokļu komisija 

Administratīvā 
komisija 

Vēlēšanu komisija 

Izpilddirektors  

Ilūkstes novada 
Bāriņtiesa 

Ilūkstes novada 
Sociālais dienests 

Dienas aprūpes 
centrs personām ar 

garīga rakstura 
traucējumiem 

„Fēnikss” 

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola 

Ilūkstes PII „Zvaniņš” 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu 
centrs 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
skola 

Ilūkstes novada 
centrālā bibliotēka 

Ilūkstes novada 
kultūras centrs 

SIA „Ornaments” 

SIA „Veselības centrs 
„Il ūkste”” 

Ilūkstes Raiņa vidusskola 

Pilskalnes pagasta 
pārvalde 

Subates pilsētas  un 
Prodes pagasta 

pārvalde 

Bebrenes pagasta 
pārvalde 

Dvietes pagasta 
pārvalde 

Eglaines pagasta 
pārvalde 

Šēderes pagasta 
pārvalde 

Sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzība komisija 

Ilūkstes novada Sporta skola 

Raudas internātpamatskola 

Pedagoģiski 
medicīniskā komisija 

Pašvaldības administrācija 

 Klientu apkalpošanas centrs 

 Dzimtsarakstu nodaļa 

 Finanšu nodaļa 

 Izglītības nodaļa 

 Kancelejas nodaļa 

 Nekustāmo īpašumu nodaļa 

 Teritorijas pārvaldes,  

apsaimniekošanas un 

sabiedriskās kārtības nodaļa 

 Būvvalde 

 Speciālisti 

Izpilddirektora vietnieks 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
        Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 27.septembra  saistošajiem noteikumiem Nr. ../2018 

Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos 
Nr.4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” 

 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

 
1. Noteikumu 

nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi “Grozījumi pašvaldības 2018.gada 
5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Ilūkstes novada 
pašvaldības nolikums”” (turpmāk-  saistošie noteikumi) tiek 
izdoti, lai  nodrošinātu Ilūkstes novada pašvaldības nolikumā 
minēto izglītības iestāžu  atbilstību pašvaldībā veiktajai izglītības 
iestāžu reorganizācijai.  

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts Ilūkstes novada 
pašvaldības nolikums atbilstoši novadā  veiktajai izglītības 
iestāžu reorganizācijai. Ar 01.09.2018. uz  Ilūkstes  
 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates 
pamatskolas un Eglaines pamatskolas  bāzes izveidota  vispārējās 
vidējās izglītības iestāde – Il ūkstes Raiņa vidusskola (juridiskā 
adrese Raiņa ielā 49, Ilūkste, Ilūkstes novads) ar šādām izglītības 
programmu īstenošanas vietām Ilūkstes novadā: Stadiona ielā 1, 
Ilūkstes pilsētā; Skolas ielā 41, Eglainē, Eglaines pagastā; Tirgus 
laukumā 20, Subates pilsētā. 

  

3. Informācija par plānoto 
noteikumu  ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav    attiecināms  

4. Informācija par plānoto 
noteikumu ietekmi uz  
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


