
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19/2009 

 
 
2009.gada 30.septembrī                                                                         Nr. 16., 3.& 
Ilūkstē                                                                                                      Lēmums Nr.434 

 
Par Ilūkstes novada teritori ālo vien ību teritorijas pl ānojumu 

apstiprin āšanu 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

Teritorijas plānošanas likuma 6.panta sesto daļu 
 un Pārejas noteikumu 13.punktu 

 
1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprināti Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas 
plānojumi, kas sastāv no: 
1.1. Ilūkstes novada teritorijas (Ilūkstes pilsētas, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastu) 

plānojuma, kas apstiprināts ar Ilūkstes novada domes 2007.gada 26.jūlija saistošajiem 
noteikumiem Nr.10/2007 “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.2. Subates pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Subates pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas 2008.gada 2.aprīļa saistošajiem noteikumiem “Subates pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi”; 

1.3. Dvietes pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Dvietes pagasta padomes 2006.gada 
30.novembra saistošajiem noteikumiem “Dvietes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.4. Eglaines pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Eglaines pagasta padomes 
2006.gada 8.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Eglaines pagasta teritorijas plānojuma 
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 
2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1. Ilūkstes novada domes 2007.gada 26. jūlija domes lēmumu Nr. 409 “Par Ilūkstes novada 
teritorijas plānojuma 2007. – 2019.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu ”; 

2.2. Subates pilsētas ar lauku teritoriju domes 2008.gada 2.aprīļa lēmumu Nr.38 “Subates pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.3 “Subates 
pilsētas ar lauku teritoriju teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi ” izdošanu”; 

2.3. Dvietes pagasta padomes 2006.gada 30. novembra lēmumu Nr. 146 “Par Dvietes pagasta 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu  Nr.9 “Dvietes pagasta teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ” izdošanu”; 

2.4. Eglaines pagasta padomes 2006.gada 8.decembra lēmumu Nr. 186 “Par Eglaines pagasta 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu  Nr.4 “ Eglaines  pagasta teritorijas 
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ” izdošanu”. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                         Stefans Rāzna 
 


