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                     APSTIPRINĀTS 
                     ar Ilūkstes novada domes 
                     24.02.2011. lēmumu Nr.58 
                      (prot. Nr.2., 14.&) 

 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 
ATT ĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS NODAĻAS 

REGLAMENTS 
(reģ. Nr. 2/2011)  

 
 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1.1. Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – “Nodaļa”)   ir 
iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība” struktūrvienība bez juridiskās personas tiesībām, 
kuras galvenais uzdevums sekmēt Ilūkstes novada līdzsvarotu un ilgspējīgu attīstību. 

1.2. Nodaļu izveido, reorganizē vai likvidē dome. 
1.3. Nodaļa savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus, normatīvos aktus, 

Ilūkstes novada domes lēmumus, rīkojumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz 
Nodaļas darbību. 

1.4. Nodaļa iekšējā un ārējā sarakstē izmanto pašvaldības veidlapu un zīmogu. 
1.5. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta 

noteikumus, domes lēmumus, pašvaldības saistošos noteikumus, rīkojumus, kā arī šo 
reglamentu. 

1.6.  Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar LR ministrijām, pašvaldības 
struktūrvienībām, kā arī ar valsts un citu pašvaldību institūcijām un iestādēm. 

1.7. Nodaļas adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447.  

 
2. NODAĻAS UZDEVUMI 

 
2.1. Atbilstoši novada teritorijas plānojumam un attīstības programmai, veicināt novada 

teritorijas racionālu izmantošanu, kas nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu  attīstību. 
2.2. Organizēt novada teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādi, pārraudzīt teritorijas 

plānojuma ieviešanu un detaļplānojumu izstrādi. 
2.3. Organizēt novada attīstības programmas izstrādi un veikt attīstības programmas 

aktualizāciju. 
2.4. Sadarbībā ar novada pašvaldības struktūrvienībām, veicināt finanšu līdzekļu piesaisti no 

valsts, starptautiskajiem fondiem un citiem finanšu avotiem novada attīstības projektu 
īstenošanai. 

2.5. Veikt informācijas izzināšanu un apkopošanu par iespējamiem pašvaldību attīstības projektu 
finansējuma avotiem. 

2.6. Koordinēt pašvaldības un tās iestāžu projektu realizāciju. 
 

 
3. NODAĻAS FUNKCIJAS, PIENĀKUMI UN TIES ĪBAS 

 
3.1. Organizēt novada attīstības programmas izstrādi un tās aktualizāciju. 
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3.2. Pārraudzīt attīstības programmas ieviešanu un veikt izpildes monitoringu. 
3.3. Piedalīties nacionālā, reģionālā un cita veida attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un 

ieviešanā, pārstāvot novada intereses. 
3.4. Organizēt novada teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādi. 
3.5. Pārraudzīt spēkā esošo novada teritorijas plānojuma ievērošanu. 
3.6. Pārraudzīt detalplānojumu un to grozījumu izstrādi. 
3.7. Konsultēt un sniegt atzinumus par būvniecības, zemes izmantošanas un citas saimnieciskās 

darbības ieceru atbilstību novada teritorijas plānojumam. 
3.8. Kārtot nodaļas dokumentāciju saskaņā ar pašvaldības lietu nomenklatūru atbilstoši 

pastāvošajai likumdošanai un dokumentu aprites shēmai. 
3.9. Informēt un konsultēt Domes amatpersonas, darbiniekus un pašvaldības pakļautībā esošās 

iestādes par projektu iespējām. 
3.10. Veikt Ilūkstes novada pašvaldības izstrādāto un spēkā esošo attīstības projektu uzskaiti,  
         izveidojot datu bāzi. 
3.11. Sarežģītos vai specifiskos jautājumos Nodaļa var ieteikt pašvaldībai slēgt līgumu ar 

konsultantiem nodaļas funkciju efektīvai realizēšanai. 
3.12. Sadarbībā ar novada pašvaldības struktūrvienībām, organizēt un koordinēt projektu 

pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu nacionālajām un starptautiskajām finanšu 
institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem, kā arī uzraudzīt šo projektu 
ieviešanu. 

3.13. Saskaņā ar novada attīstības programmu un pašvaldības budžetu izvērtēt un sniegt 
priekšlikumus par investīciju piesaisti no nacionālajām un starptautiskajām finanšu 
institūcijām, Eiropas Savienības programmām un fondiem. 

3.14. Izstrādāt, vadīt un uzraudzīt Nodaļas  kompetencē esošos projektus. 
3.15. Sekmēt sadarbību un realizēt kopīgus projektus ar starptautiskajām sadraudzības 

pašvaldībām un organizācijām. 
3.16. Pieprasīt un saņemt no pašvaldības struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, 

kapitālsabiedrībām un zemnieku saimniecībām projektu izstrādei un attīstības plānošanai 
nepieciešamo informāciju. 

3.17. Izstrādāt un sagatavot tālākai izskatīšanai un apstiprināšanai normatīvo aktu vai normatīvo 
aktu grozījumu projektus, kas reglamentē Nodaļas  kompetencē esošos jautājumus 
pašvaldības ietvaros, kā arī izvērtē pašvaldībā iesniegtos dokumentus, kas var ietekmēt 
novada attīstību. 

3.18. Gatavot lēmuma projektus izskatīšanai pastāvīgajā domes Attīstības un uzņēmējdarbības 
komitejā  un īstenot domes lēmumu izpildi Nodaļas jautājumos. 

3.19. Sagatavot domes lēmumu, priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu projektus attīstības un 
plānošanas nodaļas jautājumos. 

3.20. Nodrošināt domes deputātus ar lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju. 
3.21. Sniegt konsultācijas, metodisko un cita veida palīdzību projektu izstrādē pašvaldības 

iestādēm un  kapitālsabiedrībām. 
3.22. Sagatavot atbildes fiziskām un juridiskām personām uz iesniegumiem, sūdzībām un 

priekšlikumiem par jautājumiem, kas ir Nodaļas  kompetencē. 
3.23. Pēc pieprasījuma sagatavot un sniegt atskaiti par Nodaļas darbību un uzdevumu izpildi 

pašvaldības izpilddirektoram un domes deputātiem. 
3.24. Sniegt informāciju pašvaldības gada pārskata sagatavošanai. 
3.25. Regulāri publicēt un aktualizēt informāciju pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv par 

nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem. 
3.26. Pieprasīt un saņemt no pašvaldības struktūrvienībām un institūcijām darbam nepieciešamo 

informāciju. 
3.27. Organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs par 

Nodaļas  kompetencē esošajiem jautājumiem. 
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3.28. Sniegt priekšlikumus domes vadībai par pašvaldības darbības uzlabošanu un citiem ar 
pašvaldības darbu saistītajiem jautājumiem un realizētajiem projektiem. 

 

5. NODAĻAS DARBA ORGANIZĀCIJA UN STRUKT ŪRA 

5.1. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts pašvaldības 
izpilddirektoram. 

5.2. Nodaļas darbinieku amata vienības un amatalgas apstiprina Ilūkstes novada dome. 

5.3. Nodaļas darbinieku kompetenci nosaka amata aprakstos, kurus izstrādā nodaļas vadītājs un 
apstiprina pašvaldības izpilddirektors. 

5.4. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un 
strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam. 

5.5. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes 
izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un 
atbildību nosaka amatu apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina 
domes izpilddirektors. 

5.6. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka 
šis reglaments un amata apraksts. 

5.7. Nodaļas vadītāja pienākumi: 

5.7.1. plānot, organizēt, vadīt un atbildēt par nodaļas darbu nodaļai noteikto uzdevumu izpildi; 

5.7.2. nodrošināt kontroli par Nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja vai izpilddirektora 
rīkojumu izpildi; 

5.7.3. sniegt domei, domes priekšsēdētājam un citām amatpersonām informāciju  par nodaļas 
uzdevumu izpildi; 

5.7.4. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, pārstāvēt Nodaļa intereses valsts, pašvaldību un 
starptautiskās institūcijās, attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām; 

5.7.5. piedalīties pašvaldības sēdēs un sanāksmēs; 

5.7.6. organizēt nodaļas lietvedības darbu. 

5.8. Nodaļas vadītājam ir tiesības: 

5.8.1. pieprasīt un saņemt no pašvaldības nodaļām un iestādēm darbam nepieciešamo 
informāciju, iepazīties ar to rīcībā esošajiem dokumentiem, atbilstoši nodaļas kompetencei; 

5.8.2. sagatavot un iesniegt novada pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par nodaļas 
darba pilnveidošanu; 

5.8.3. piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs, apspriedēs; 

5.8.4. sadarboties ar citu nodaļu darbiniekiem savas kompetences jautājumu risināšanā; 

5.8.5. iepazīties ar darba pieredzi citās Latvijas un ārvalstu pašvaldību izpildinstitūcijās; 

5.8.6. pieprasīt un saņemt darba mūsdienīgai un efektīvai organizēšanai nepieciešamo tehnisko 
un organizatorisko nodrošinājumu; 

5.8.7. atteikties no tādu jautājumu risināšanas vai cita veida funkcijām, kas nav tās kompetencē; 

5. 8.8. pastāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošos jautājumus; 

5.8.9. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē; 
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5.8.10. iesniegt pašvaldības izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un 
personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām, 
disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata. 

 

6. NODAĻAS FINANSĒŠANA 

6.1. Nodaļas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta. 

7. NOBEIGUMA JAUT ĀJUMI 

7.1. Reglaments stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprina domes sēdē. 

7.2. Ar Reglamenta spēkā stāšanos visi iepriekšējie nodaļas nolikumi zaudē spēku. 

 

 Domes priekšsēdētājs                                                                Stefans Rāzna 

 
 


