
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

 

2021.gada 25.februārī                                                                                     Nr.59 

                                                                                       prot. Nr.4, 13.§                

 

Par precizējumiem 2020.gada 30.decembra saistošajos  noteikumos  
Nr.11/2020, Nr. 12/2020 un Nr.15/2020 

 

       Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā  
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumus par pašvaldības 2020.gada 
30.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.11/2020, Nr. 12/2020 un Nr.15/2020, ar 11 balsīm PAR 
(Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds 
Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – 3 (Kristaps Averjanovs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis), novada dome 
nolēma:   

 

1. Izdarīt pašvaldības 2020.gada 30.decembra  saistošajos noteikumos Nr.11/2020 „Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 31.marta  saistošajos noteikumos Nr.4/2011 “Par kārtību, 
kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi”” 
šādus precizējumus: 

1.1. svītrot saistošo noteikumu 1.punktu; 

1.2. izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:  

”11. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Ilūkstes novada domes administratīvā  komisija un šādas Ilūkstes novada pašvaldības 
iestāžu amatpersonas: 

11.1. pašvaldības  izpilddirektors, 

11.2. pašvaldības  būvvaldes vadītājs, 

11.3. pašvaldības policijas inspektors, 

           11.4. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldnieks, Bebrenes pagasta pārvaldnieks, 
Dvietes pagasta pārvaldnieks, Pilskalnes pagasta pārvaldnieks, Eglaines pagasta pārvaldnieks un 
Šēderes pagasta pārvaldnieks.”” 

2. Izdarīt pašvaldības 2020.gada 30.decembra  saistošajos noteikumos Nr.12/2020 “Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 23.februāra  saistošajos noteikumos Nr.5/2012 “Par ielu 
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ilūkstes novadā”  šādus precizējumus: 

2.1. svītrot saistošo noteikumu 1.punktu; 



2.2. izteikt saistošo noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:  

”9. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā: 

“49. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Ilūkstes novada domes administratīvā komisija un šādas Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu 
amatpersonas: 

49.1. pašvaldības izpilddirektors, 

49.2. pašvaldības  būvvaldes vadītājs, 

49.3. pašvaldības policijas inspektors, 

49.4. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldnieks, Bebrenes pagasta pārvaldnieks, 
Dvietes pagasta pārvaldnieks, Pilskalnes pagasta pārvaldnieks, Eglaines pagasta 
pārvaldnieks un Šēderes pagasta pārvaldnieks.”” 

3. Izdarīt pašvaldības 2020.gada 30.decembra  saistošajos noteikumos Nr.15/2020 „ Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta  saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā”” šādus 
precizējumus: 

3.1. izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:  

“2. Svītrot 25.punktu”; 

3.2. izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

“4. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:  

”70. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Ilūkstes novada domes administratīvā komisija un šādas Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu 
amatpersonas: 

70.1. pašvaldības izpilddirektors, 

70.2. pašvaldības  būvvaldes vadītājs, 

70.3. pašvaldības policijas inspektors, 

70.4. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldnieks, Bebrenes pagasta pārvaldnieks, 
Dvietes pagasta pārvaldnieks, Pilskalnes pagasta pārvaldnieks, Eglaines pagasta 
pārvaldnieks un  Šēderes pagasta pārvaldnieks.””  

 
Pielikumā:  

1. Precizēti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11/2020 ar paskaidrojuma rakstu uz 3 lapām. 
2. Precizēti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12/2020 ar paskaidrojuma rakstu uz 3 lapām.  
3. Precizēti pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2020 ar paskaidrojuma rakstu uz 3 lapām. 

      4.  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  25.01.2021. atzinums  Nr.1-18/706, 
04.02.2021. atzinums Nr.1-18/1085 un 04.02.2021. atzinums Nr.1-18/1118.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 


