
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saistošie noteikumi   

Ilūkstē 

2020.gada 29.oktobrī  
                               Nr. 7/2020  

                                                                                                                            
APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  

29.10.2020. lēmumu Nr. 276 

(protokols Nr.15, 14.§) 

 

  
 

Par 2018. gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Ilūkstes novada Kultūras un 

tūrisma aģentūras nolikums” un 2019.gada 21.maija saistošo noteikumu Nr.3/2019 

“Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem 

   

 

Izdoti saskaņā ar  likuma "Par pašvaldībām" 

41.panta pirmās daļas 1.punktu   

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada domes: 

1.1. 2018.gada 9.oktobra saistošos noteikumus Nr.9/2018 “Ilūkstes novada Kultūras 

un tūrisma aģentūras nolikums”; 

1.2. 2019.gada 21.maija saistošos noteikumus 3/2019 “Ilūkstes novada Kultūras un 

tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 3.novembrī.  

 

Domes priekšsēdētājs        Stefans Rāzna 

  



 
Paskaidrojuma raksts  

Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020 

 

“Par 2018. gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Ilūkstes novada Kultūras un 

tūrisma aģentūras nolikums” un 2019.gada 21.maija saistošo noteikumu Nr.3/2019 

“Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem” 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 
Ar Ilūkstes novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu 

Nr.276 “Par pašvaldības aģentūras ”Ilūkstes novada 

Kultūras un tūrisma aģentūra” likvidāciju” nolemts ar 

2020.gada 3.novembri likvidēt Ilūkstes novada  Kultūras un 

tūrisma aģentūru.  

Līdz ar to nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem 

09.10.2018. saistošos noteikumus Nr.9/2018 “Ilūkstes novada 

Kultūras un tūrisma aģentūras nolikums” un 21.05.2019. 

saistošo noteikumus Nr.3/2019 “Ilūkstes novada Kultūras un 

tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi”.  

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz ar 2020.gada 3.novembri atzīt 
par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada domes 2018.gada 

9.oktobra saistošo noteikumu Nr.9/2018 “Ilūkstes novada 

Kultūras un tūrisma aģentūras nolikums” un 2019.gada 

21.maija saistošos noteikumus Nr.3/2019 “Ilūkstes 

novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas 

pakalpojumi”.       

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.     

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi.  

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.    

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

 
 

Domes priekšsēdētājs        Stefans Rāzna 

 

 
 

     


