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SAISTOŠIE NOTEIKUMI   

           Ilūkstē 
2018.gada 31.maijā  

Nr.6/2018 

APSTIPRINĀTI  
ar Ilūkstes novada domes  

31.05.2018. lēmumu Nr.186  
(protokols Nr.6, 10.&) 

    
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 tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: “Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu”. 

2.  Svītrot saistošo noteikumu 1.punktu. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 7.punktā vārdu  “un struktūrvienības”. 

4. Papildināt 7.punktu ar apakšpunktu 7.21. šādā redakcijā: “Il ūkstes novada bāriņtiesa". 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar punktu 81 šādā redakcijā: “8.1 Pagastu un pilsētas pārvaldi 
vada pārvaldes vadītājs, kas ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram”.  

6. Svītrot saistošo noteikumu 10.punkta pēdējo teikumu. 

7. Svītrot saistošo noteikumu 12.punktu. 

8. Aizstāt saistošo noteikumu 20.punktā vārdu “Iedzīvotāji” ar vārdu “Dome”. 

9. Svītrot saistošo noteikumu 21.panta 21.2. apakšpunktā vārdus “un komisijās”; 

10.   Aizstāt saistošo noteikumu 21.punkta 21.5. apakšpunktā vārdus “bankas iestādēs” ar vārdu 
“kredītiestādēs ”attiecīgā locījumā. 

11. Aizstāt saistošo noteikumu 21.punkta 21.6. apakšpunktā vārdu “lēmumus” ar vārdu “darba 
līgumus”. 
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12. Papildināt saistošo noteikumu 24.9. apakšpunktu aiz vārda “programmas” un “plānojuma” ar 
vārdu “projekta”. 

13. Svītrot saistošo noteikumu 30.7.- 30.11. apakšpunktos palīgvārdu “par”. 

14. Aizstāt saistošo noteikumu 31.punktā vārdus “komiteju kopsēdē” ar vārdiem “komiteju 
sēdēs” attiecīgā locījumā. 

15. Izteikt saistošo noteikumu 38.5. apakšpunktu šādā redakcijā: “38.5. pārvaldes vadītājs”. 

16. Aizstāt saistošo noteikumu 40.punktā vārdu “lēmumu” ar vārdiem “lēmumu projektu” 
attiecīgā locījumā. 

17. Svītrot saistošo noteikumu 50.punktā vārdus “iestāžu un struktūrvienību vadītājiem ” un 
“bez īpaša pilnvarojuma”. 

18. Aizstāt saistošo noteikumu 51.1. apakšpunktā vārdu “saskaņojot to ar” ar vārdu 
“informējot”.  

19.  Aizstāt saistošo noteikumu 54.punktā vārdus “citiem pašvaldības orgāniem” ar vārdiem 
“citām pašvaldības institūcijām”. 

20. Aizstāt saistošo noteikumu 57.punktā vārdu “kopsēdēs” ar vārdu “sēdēs”. 

21. Papildināt saistošo noteikumu 63.punkta pirmo teikumu ar vārdiem “un pārvalžu vadītāji”. 

22. Svītrot saistošo noteikumu 66.punktā sekojošus vārdus: “Personām, kuras uzaicinātas 
piedalīties domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem”. 

23. Svītrot saistošo noteikumu 68.punkta pēdējo teikumu. 

24. Svītrot saistošo noteikumu 83.punktu. 

25. Papildināt saistošo noteikumu 91. punktu aiz vārda ‘lēmumiem”, ar vārdiem “noslēgtajiem 
līgumiem un domes sēžu protokoliem”. 

26. Svītrot saistošo noteikumu 102. un 113. punktu. 

27. Svītrot saistošo noteikumu XI nodaļu “Darbā pieņemšana kārtība”. 

28. Aizstāt saistošo noteikumu XII nodaļas nosaukumā vārdu “jautājumi” ar vārdu “jautājums”.  

 
Domes priekšsēdētājs                                                                         Stefans Rāzna
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
        Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.maija saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2018 

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 nolikuma 
atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts Ilūkstes novada 
pašvaldības nolikums atbilstoši  Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas atzinumā izteiktajiem iebildumiem. 

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 

 


