
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

                                               Ilūkstē      
2016.gada 28.aprīlī                                                                                        Nr. 1/2016 
                                                                                         (prot. Nr.6, 1.§)  

 
Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2013 

“Il ūkstes novada pašvaldības 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 
“Il ūkstes novada pašvaldības nolikums“ šādus grozījumus: 

1. Papildināt 6.punktu ar 6.20., 6.21., 6.22., 6.23., 6.24., 6.25. apakšpunktu šādā redakcijā: 

            „6.20. Bebrenes pagasta pārvalde, juridiskā adrese: „Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes 
pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439; 

             6.21. Dvietes pagasta pārvalde, juridiskā adrese: „Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes 
pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441; 

             6.22. Eglaines pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, 
Ilūkstes novads, LV-5444; 

             6.23. Pilskalnes pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes 
pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447; 

             6.24. Šēderes pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, LV-5474;    

         6.25. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Tirgus laukums 18, 
Subate, Ilūkstes novads, LV – 5471”. 

2. Svītrot 8.punktā pēdējā teikumā  vārdus  „un pārvaldēm”.  

3. Svītrot 8.punkta 8.9., 8.10., 8.11., 8.12., 8.13., un 8.14. apakšpunktu. 

4. Papildināt 8.punktu ar 8.16. apakšpunktu šādā redakcijā: „8.16. juridiskā nodaļa”. 

5. Svītrot 9.punkta pēdējo teikumu.  

6. Svītrot 10.punkta 10.3. apakšpunktu. 

7. Svītrot 14.punktā ciparus „8.9.-8.14.”un vārdus „punktos minētās”.  

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA DOME 

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



8. Papildināt 29.punkta otro teikumu aiz vārda „atklātas” ar vārdiem „ un slēgtas. Komiteju 
sēdes pārzinis (pašvaldība) var ierakstīt audioformātā protokola noformēšanai”. 

     9. Papildināt 33.punktu ar 33.7.apakšpunktu šādā redakcijā: „33.7. nodrošina pārziņa 
(pašvaldības) rīcībā esošo komiteju sēžu audioformāta noklausīšanos un dzēšanu 2 (divu) 
mēnešu laikā pēc attiecīgā audioieraksta veikšanas”. 

Domes priekšsēdētājs                                                       Stefans Rāzna 
 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
       Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2016  

Grozījumi Il ūkstes 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 (turpmāk Nolikumā) 
nepieciešami sakarā ar 26.03.2015. domes lēmumu Nr.107 
(prot.6, 8.&) „Par pašvaldības juridiskās nodaļas izveidošanu,” 
29.10.2015. domes lēmumu Nr.401 (prot.20, 44.&) „Par 
juridiskā statusa piešķiršanu Ilūkstes novada pašvaldības 
pārvaldēm un grozījumiem pārvalžu Reglamentu nosaukumā”, 
29.10.2015. lēmumu Nr.358 (prot.22, 1.&) ”Par pašvaldības SIA 
„Veselības  centrs Ilūkste” un SIA „Veselības un  sociālās 
aprūpes centrs Subate”  reorganizācijas procesa uzsākšanu  
apvienošanas ceļā”, kā arī veikt citus precizējumus atbilstoši LR 
normatīvo aktu noteiktajām prasībām. 

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

Nolikumā novada administratīvi teritoriālās pārvaldes tiek 
iekļautas pašvaldības iestāžu sarakstā un izveidotā juridiskā 
nodaļa tiek iekļauta iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība” nodaļu 
sarakstā. Sakarā ar apvienošanos no pašvaldības 
kapitālsabiedrību saraksta tiek izslēgta SIA „Veselības un  
sociālās aprūpes centrs Subate”. Tiek noteikts regulējums 
komiteju sēžu audioierakstu veikšanai. 

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 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                         Stefans Rāzna 


