
 
 
 
 
 
 
 
                    

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes  

27.03.2014. lēmumu Nr.95 
(prot. Nr.4, 4.&) 

 
 

Ilūkstes novada pašvaldības 27.03.2014. 

                                           SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Nr.1/2014  

 
Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2013.gada 25.j ūlija saistošajos 

noteikumos Nr.6/2013 “Il ūkstes novada pašvald ības nolikums” 
 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 
 
Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 “Ilūkstes 
novada pašvaldības nolikums “ šādus grozījumus: 
 

1. Svītrot  6.punkta 6.6. un 6.7. apakšpunktus. 

2. Papildin āt 6.punktu ar 6.19.  apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.19. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, juridiskā adrese: „Bebrenes 
muiža”, Bebrene, Bebrenes  pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439.” 

3. Papildin āt 8.punktu ar 8.15.  apakšpunktu šādā redakcijā: 

“8.15. Pašvaldības policija” 

4. Aizst āt 24.punktā vārdus “domes priekšsēdētāja nozīmēta” ar vārdiem „ar domes lēmumu 
iecelta”. 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                             Stefans Rāzna 
 
 
 
 
 
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
ILŪKSTES NOVADA DOME 

 Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
       Ilūkstes novada pašvaldības 2014 .gada 27.marta  saistošajiem noteikumiem  Nr. 1 /2014  

 
Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.6/2013 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

 
1. Noteikumu 

nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi pašvaldības nolikumā nepieciešami  sakarā ar 
28.11.2013. domes lēmumu Nr.480 „Par Bebrenes 
Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas 
reorganizēšanu un Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas izveidošanu”  un  lēmumu Nr.562 „Par Ilūkstes 
novada pašvaldības atbildīgās administrācijas amatpersonas 
iecelšanu, kura pilda izpilddirektora pienākumus”, kā arī 
27.02.2014. domes lēmumu Nr.83 „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības policijas izveidošanu”. 

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

Pašvaldības nolikumā  no pašvaldības izveidoto iestāžu 
saraksta tiek svītrotas divas  reorganizētās pašvaldības  
izglītības ietādes: “Bebrenes vidusskola” un “Bebrenes 
Profesionālā vidusskola un saraksts  tiek papildināts ar 
jaunizveidoto izglītības iestādi – “Bebrenes vispārizglītojošās un 
profesionālās izglītības vidusskola”, kā arī  tiek precizēts 
nolikuma  punkts, kas nosaka kārtību, kāda tiek iecelta 
pašvaldības amatpersona izpilddirektora funkciju pildīšanai  viņa 
prombūtnes laikā, kā arī tiek papildināts administrācijas 
struktūrvienību saraksts ar jaunizveidoto struktūrvienību – 
“Pašvaldības policija”. 

 

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 

 


