
       
 
 

                               

              

                     

                                                      SAISTOŠIE NOTEIKUMI       
  Ilūkstē 

 
 
2019.gada  28.martā  

Nr. 2 /2019 

APSTIPRINĀTI  
ar Ilūkstes novada domes  

28.03.2019. lēmumu Nr. 92 
(protokols Nr.3, 35.§) 

    
 

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. Svītrot saistošo noteikumu 7.14., 15.3. un 15.5.  apakšpunktus. 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā: “7.1 Domes pakļautībā ir 
pašvaldības aģentūra “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra””. 

3. Papildināt saistošo noteikumu 11. punktu ar 11.10. un 11.11. apakšpunktiem šādā redakcijā:  

“11.10. Stratēģiskās plānošanas nodaļa”;  

 “11.11. Informācijas tehnoloģiju un datu drošības nodaļa”. 

4. Izteikt saistošo noteikumu 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 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
        Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2019 

“Groz ījumi 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”” tiek izdoti, lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu atbilstību pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem. 

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

2018.gada 9.oktobrī pieņemts domes lēmums Nr.326 par pašvaldības 
iestādes “Ilūkstes novada kultūras centrs” likvidāciju un pašvaldības 
aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” 
izveidošanu. 

2019.gada 31.janvārī pieņemts domes lēmums Nr.2 par izstāšanos no 
biedrības “Eiroreģions “Ezeru zeme” “” un biedrības “Latgales 
reģiona attīstības aģentūra”. 

2019.gada 28.martā pieņemts domes lēmums Nr.93 “Par nolikuma 
Nr.1/2019 “Grozījumi pašvaldības 2018.gada 5.februāra nolikumā 
Nr. 1/2018 “Iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” nolikums”” 
apstiprināšanu. 

Šajā sakarā tiek svītroti nolikuma 7.14, 15.3. un 15.5. apakšpunkti. 

Nolikums tiek papildināts ar 7.1 punktu šādā redakcijā: “7.1Domes 
pakļautībā ir pašvaldības aģentūra “Ilūkstes novada Kultūras un 
tūrisma aģentūra”” un 11.punkts tiek papildināts ar 11.10. un 11.11. 
apakšpunktiem. 

Atbilstoši augstāk minētajiem lēmumiem tiek precizēta Ilūkstes 
novada pašvaldības struktūrshēma. 

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 


