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Ievads 

Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada publiskais pārskats ir sagatavots atbilstoši Latvijas 

Republikas likuma „Par pašvaldībām” 72.panta prasībām un Ministru kabineta noteikumu Nr.413 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” prasībām.  

Gada publiskā pārskata mērķis ir informēt sabiedrību par Ilūkstes novada pašvaldības un tās 

iestāžu darbību 2009.gadā, kā arī sniegt informāciju par pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu un 

iesaistīt novada iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā un to realizācijā. 

Pašvaldības gada publiskais pārskats ir pieejams visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem un 

citiem interesentiem Ilūkstes novada pašvaldībā, novada bibliotēkās, un pašvaldības mājas lapā 

www.ilukste.lv. 
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ILŪKSTES NOVADS 

Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvienojoties Ilūkstes pilsētai, Pilskalnes, Šēderes 

un Bebrenes pagastiem. Paplašinot novada administratīvo teritoriju 2009.gadā  novadam tika 

pievienots Dvietes pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku teritoriju. Kopš 2003. gada 

novada centrs ir Ilūkstes pilsēta. Attālums no novada centra līdz Rīgai ir 250 km, līdz – Daugavpilij 

- 25 km. Novada kopējā platība ir  648,4 kvadrātkilometri.  

Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, 

Daugavas kreisajā krastā. Tas robežojas ar Aknīstes novadu, Jēkabpils novadu, Daugavpils novadu 

un Lietuvas Republiku. Novada austrumu robežu veido Daugava. Pārējās lielākās upes ir Dviete, 

Ilūkste, Viesīte, Rauda. Ilūkstes novads ir diezgan bagāts arī ar ezeriem, kuru skaits pārsniedz 25. 

Pie lielākajiem ezeriem pieder Skuķu, Dvietes, Šarlotes, Kaminčas un Marijas ezeri. Savukārt, par 

dziļāko uzskatāms Puru ezers Pilskalnes pagastā – tā maksimālais dziļums ir 25 m. Novadā ir daudz 

mežu. Novadā mežiem bagātākais ir Šēderes pagasts, kur tie aizņem apmēram 45% no kopējās 

pagasta teritorijas. Izplatītākās koku sugas ir priede, lapu koki un egle.  

Ilūkstes novada administratīvās teritorijas ir ekonomiski un funkcionāli vienotas ar izdevīgu 

ģeogrāfisko stāvokli, labu ceļu tīklu un izteiktu novada attīstības centru. Te ir plašs infrastruktūras 

objektu klāsts, kas saista pilsētu un lauku teritorijas, kā arī spēj nodrošināt visas iedzīvotājiem 

nepieciešamās pašvaldības funkcijas un pakalpojumus. 

Iedzīvotāji 

Ilūkstes novadā uz 2009. gada sākumu dzīvo 6368 iedzīvotāji. Pēc novada paplašināšanas, 

pievienojot Dvietes pagastu, Eglaines pagastu un Subates pilsētu ar lauku teritoriju, novada 

iedzīvotāju skaits ir ievērojami pieaudzis. Uz 2009.gada 31.decembri novadā dzīvo 9036 iedzīvotāji, 

no tiem Ilūkstes pilsētā - 2829, Subates pilsētā ar lauku teritoriju – 1061, Bebrenes pagastā - 1052, 

Dvietes pagastā – 668, Eglaines pagastā – 1034, Pilskalnes pagastā - 1174 un Šēderes pagastā – 1218 

iedzīvotāji. 
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Tabula 1 

 Novadā Bebrenes 
pagastā 

Dvietes 
pagastā 

Eglaines 
pagastā 

Pilskalnes 
pagastā 

Šēderes 
pagastā 

Subates 
pilsēta ar 
lauku terit. 

Il ūkstes 
pilsēta 

Bērni 
0-6 
gadiem 

 
479 

 
46 

 
36 

 
63 

 
50 

 
59 

 
54 

 
171 

Bērni un 
jaunieši 
7-18 g. 

 
1142 

 
128 

 
75 

 
120 

 
189 

 
172 

 
123 

 
335 

Iedzīvotāji 
darbspējas 
vecumā 

 
5432 

 
640 

 
414 

 
625 

 
702 

 
749 

 
627 

 
1675 

Iedzīvotāji 
virs darb- 
spējas 
vecuma 

 
 
1983 

 
 
238 

 
 
143 

 
 
226 

 
 
233 

 
 
238 

 
 
257 

 
 
648 

 
KOPĀ 

 
9036 

 
1052 

 
668 

 
1034 

 
1174 

 
1218 

 
1061 

 
2829 

 

IEDZ ĪVOTĀJU  NACIONĀLAIS SASTĀVS   ( uz 31.12.2009.) 
 
Ilūkstes novada teritorijas iedzīvotāju sastāvs ir daudznacionāls. Novada teritorijā pārsvars ir 

latviešu tautībai – 63%. Viendabīgāks nacionālais sastāvs ir Pilskalnes un Bebrenes pagastā, bet 

daudznacionālāks Ilūkstes pilsētā, Eglaines un Šēderes pagastā.  

 

Tabula 2 

 Novadā Bebrenes 
pagastā 

Dvietes 
pagastā 

Eglaines 
pagastā 

Pilskalnes 
pagastā 

Šēderes 
pagasts 

Subates 
pilsēta ar 
lauku ter. 

Il ūkstes 
pilsēta 

latvieši 5738 913 601 504 872 641 660 1547 
krievi 1850 73 23 396 115 316 297 630 
poļi 765 30 13 41 104 140 24 413 
baltkrievi 250 7 7 39 46 51 16 84 
lietuvieši 242 21 15 31 17 50 55 53 
ukraiņi 69 6 6 10 8 13 5 21 
čigāni 56 0 0 0 0 1 0 55 
pārējie 66 2 3 13 12 6 4 26 
KOPĀ 9036 1052 668 1034 1174 1218 1061 2829 
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IEDZ ĪVOTĀJU KUSTĪBA NOVADĀ  
 

Tabula 3 

 2008.gads 2009.gads 

Jaundzimušo skaits, kopā: 

tai skaitā : 

Bebrenes pagastā 
Dvietes pagastā 
Eglaines pagastā 
Pilskalnes pagastā 
Šēderes pagastā 
Subates pilsēta ar lauku teritoriju 
Ilūkstes pilsēta 

56 
 
 
6 
3 
7 
8 
8 
6 
18 

54 
 
 
4 
2 
10 
4 
4 
6 
21 

 2008.gads 2009.gads 

Mirušo skaits, kopā 

tai skaitā : 

Bebrenes pagastā 
Dvietes pagastā 
Eglaines pagastā 
Pilskalnes pagastā 
Šēderes pagastā 
Subates pilsēta ar lauku teritoriju 
Ilūkstes pilsēta 

133 

 

13 
12 
21 
12 
16 
16 
43 

125 

 

17 
12 
9 
17 
17 
12 
41 

 

2009.gadā ir miruši 69 vīrieši un 56 sievietes. Mirušo vidējais vecums vīriešiem ir 64 gadi, 

sievietēm 69 gadi. 
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IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBA 

 

Ilūkstes novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām”. 

Ilūkstes novadā pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības 

lēmējinstitūcija – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par 

autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu, ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. 
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Pašvaldības struktūra 

 



Ilūkstes novada pašvaldības 2009. gada Publiskais pārskats  

 

10 

 

IL ŪKSTES NOVADA DOME 

Ilūkstes novada iedzīvotāju intereses domē pārstāv 15 deputāti, kuri ir ievēlēti uz 4 gadiem 

pašvaldības vēlēšanās  2009.gada jūnijā : 

Tabula 4 

Nr. Vārds, uzvārds Partija 

1. Stefans Rāzna Zaļo un Zemnieku savienība 

2. Aivars Ancāns Apvienība „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 

3. Art ūrs Bogdanovičs Zaļo un Zemnieku savienība 

4. Agris Elerts Apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 

5. Maigurs Kriev āns Zaļo un Zemnieku savienība 

6. Jānis Krievāns Zaļo un Zemnieku savienība 

7. Vitolds Kveders Zaļo un Zemnieku savienība 

8. Staņislavs Mežnieks Partija „LPP/LC” 

9. Lenvija Rāzna Zaļo un Zemnieku savienība 

10. Imants Rubļevskis Zaļo un Zemnieku savienība 

11. Gunta Semjonova Partija „LPP/LC” 

12. Ingūna Svarāne Zaļo un Zemnieku savienība” 

13. Ērika Šaršūne Apvienība „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 

14. Inese Vuškāne Zaļo un Zemnieku savienība 

15. Maija Žigajeva Zaļo un Zemnieku savienība 

 

Domes darbības nodrošināšanai tika izveidotas šādas pastavīgi darbojošās komitejas: 

Finanšu komiteja: Stefans Rāzna, Artūrs Bogdanovičs, Agris Elerts, Jānis Krievāns, 

Maigurs Krievāns, Vitolds Kveders, Staņislavs Mežnieks, Ērika Šaršune. 

2009.gadā ir notikušas 12 finanšu komitejas sēdes, kurās izskatīti un uz domi sagatavoti 154 

lēmuma projekti par finanšu jautājumiem. 

Att īstības un uzņēmējdarb ības komiteja: Maigurs Krievāns, Aivars Ancāns, Artūrs 

Bogdanovičs, Vitolds Kveders, Staņislavs Mežnieks, Lenvija Rāzna, Inese Vuškāne. 
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2009.gadā ir notikušas 12 attīstības un uzņēmējdarbības komitejas sēdes, kurās izskatīti un 

uz domi sagatavoti 314 lēmuma projekti. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja : Maija Žigajeva, Gunta Okmane, 

Imants Rubļevskis, Lenvija Rāzna, Ērika Šaršune, Ingūna Svarāne, Inese Vuškāne. 

2009.gadā ir notikušas 12 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes, kurās 

izskatīti un uz domi sagatavoti  62 lēmuma projekti. 

 

Atsevišķu pašvaldībai nodoto funkciju pildīšanai dome ir izveidojusi šādas komisijas: 

Dzīvokļu komisija: Ingūna Svarāne, Inga Strode, Biruta Kalniņa, Natālija Žukovska, 

Jefrosinija Vaščenko, Vitālijs Grancovskis. 

2009.gadā ir notikušas 11 dzīvokļu komisijas sēdes, kurās izskatīti 221 iedzīvotāju 

iesniegums un pieņemts 221 lēmums dzīvokļu jautājumos. 

Administrat īvā komisija: Āris Ruža, Velga Glovecka, Aija Rūrāne, Eva Linkeviča, Inga 

Labude, Romualda Kartašova, Kristīne Elksnīte, Inese Vuškāne. 

2009.gadā ir notikušas 17 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatīti 47 administratīvo 

pārkāpumu protokoli un pieņemti  47 lēmumi. 

Ilūkstes pilsētas zemes komisija: Maigurs Krievāns, Stefans Rāzna, Nansija Tamane, 

Vitolds Kveders,Dagnija Dāvidsone, Jānis Anspoks. 

2009.gadā ir notikušas 9 zemes komisijas sēdes, kurās izskatīti 36 iesniegumi un pieņemti 36 

lēmumi par zemes jautājumiem Ilūkstes pilsētā. 

Subates pilsētas zemes komisija: Sofija Glūmāne, Sarmīte Žilinska, Līga Kūliņa, Stefans 

Rāzna, Nansija Tamane. 

Privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisija : Gunta Okmane, Dagnija 

Dāvidsone, Inga Strode, Imants Rubļevskis, Natālija Žukovska. 

Komunālo un saimniecisko jautājumu komisija: Janis Krievāns, Viktors Cibuļskis, 

Vitālijs Grancovskis, Aldis Čamāns, Romualda Kartašova. 

2009.gadā ir notikušas 2 komunālo un saimniecisko jautājumu komisijas sēdes. 

Vides komisija: Stefans Rāzna, Agris Elerts, Gunta Okmane, Elita Skrimble, Sandra 

Surgovte, Benita Štrausa, Romualda Kartašova, Guntis Lazdovskis, Ineta Zībārte. 

Vēlēšanu komisija : Sandra Stašāne, Guntars Cepurītis, Velga Glovecka, Valdis Jegorovs, 

Vita Pokšāne, Vanda Rimša, Inese Sičeva. 
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Ilūkstes novadā, atbilstoši to apstiprinātiem nolikumiei darbojas 22 pašvaldības iestādes 

un 30 to struktūrvienības: 

Ilūkstes novada pašvaldība : 

• Lietu pārvaldes nodaļa; 

• Juridiskā nodaļa; 

• Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

• Nekustamo īpašumu nodaļa; 

• Attīstības plānošanas nodaļa; 

• Izglītības, kultūras un sporta nodaļa; 

• Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa; 

• Komunālā un saimniecības nodaļa; 

• Bebrenes pagasta pārvalde; 

• Dvietes pagasta pārvalde; 

• Eglaines pagasta pārvalde; 

• Pilskalnes pagasta pārvalde; 

• Subates pilsētas pārvalde; 

• Šēderes pagasta pārvalde; 

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa; 

Ilūkstes novada bāriņtiesa; 

Ilūkstes novada sociālais dienests; 

Ilūkstes 1.vidusskola; 

Ilūkstes 2.vidusskola; 

Bebrenes vidusskola; 

Ilūkstes novada neklātienes vidusskola; 

Eglaines pamatskola; 

Subates pamatskola; 

Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs; 

Ilūkstes mūzikas skola; 

Ilūkstes novada sporta skola; 

Raudas speciālā internātpamatskola; 
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Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”: 

• Bebrenes pirmsskolas grupa „Mazputniņš”; 

• Subates pirmsskolas grupa „Rūķis”; 

• Dvietes pirmsskolas grupa; 

Ilūkstes novada centrālā bibliot ēka : 

• Bebrenes pagasta bibliotēka; 

• Dvietes pagasta bibliotēka; 

• Eglaines pagasta bibliotēka; 

• Pilskalnes pagasta bibliotēka; 

• Subates pilsētas bibliotēka; 

• Šēderes pagasta bibliotēka; 

• Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka; 

Ilūkstes novada kultūras centrs : 

• Bebrenes pagasta kultūras nams; 

• Dvietes pagasta kultūras nams; 

• Eglaines pagasta kultūras nams; 

• Pilskalnes pagasta kultūras nams; 

• Subates pilsētas kultūras nams; 

• Šēderes pagasta kultūras nams; 

Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „F ēnikss”; 

Bebrenes feldšeru-vecmāšu punkts; 

Dvietes lauku ambulance; 

Eglaines feldšeru-vecmāšu punkts; 

Šēderes pagasta feldšeru punkts. 

 

Pašvaldības un iestāžu personāls 

2009.gadā Ilūkstes novada pašvaldībā tika nodarbināti 676 darbinieki, tai skaitā : 

- Ilūkstes novada pašvaldības administrācijā 48 darbinieki;   

- pagastu pārvaldēs – 33; 

- bāri ņtiesā – 5; 

- dzimtsarakstu nodaļā – 1; 
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- sociālajā jomā – 36; 

- izglītības jomā – 428, tai skaitā : 

- pirmsskolas izglītības iestādēs – 63; 

- vispārējās izglītības iestādēs – 347; 

- interešu izglītības iestādēs – 18;     

- sporta jomā – 4; 

- kultūras jomā – 50; 

- veselības jomā – 9; 

- lauku attīstības un tūrisma jomā – 10; 

- komunālā saimniecībā un labiekārtošanas darbos – 50.  

   

Pašvldība ir kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās: 

SIA „Ornaments”; 

SIA „Šēderes pakalpojumi”; 

SIA „Veselības centrs Ilūkste”; 

SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs Subate”. 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija”; 

SIA „Latgales Laiks”; 

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 

Latvijas Pašvaldību savienība; 

Latvijas Pašvaldību mācību centrs; 

Latgales reģionālā attīstības aģentūra 
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KOMUNIK ĀCIJA AR SABIEDR ĪBU 

Lai nodrošinātu informatīvo saikni ar Ilūkstes novada iedzīvotājiem, Ilūkstes novada 

pašvaldība 2009. gadā ir veikusi šādus pasākumus: 

Mājas lapa. Viens no svarīgākajiem soļiem sabiedrības informētības veicināšanā ir 

2009.gadā atjaunotā Ilūkstes novada mājas lapa www.ilukste.lv. Ilūkstes novada mājas lapā ir 24 

vairāku līmeņu sadaļas,  kuras satur visaptverošu un detalizētu informāciju par pašvaldību, 

pašvaldības darbu (domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem) un novada aktualitātēm.  

 Tāpat ir iespēja arī piedalīties aptaujās, kas ļauj uzzināt iedzīvotāju viedokli atsevišķos 

jautājumos.  

Mājas lapā ir arī autorizēto lietotāju sadaļa, kas ir paredzēta domes deputātiem, kur atrodas 

viņu darbam nepieciešama informācija.  

Par mājas lapas izveidošanu un informācijas papildināšanu pašvaldībā atbild Ilūkstes novada 

pašvaldības datorspeciālists.  

Pašvaldības izdevums. Reizi mēnesī tiek izdots Ilūkstes novada informatīvais izdevums 

„Il ūkstes Novada Vēstis” (turpmāk tekstā – “INV”), kas iznāk kopš 1999. gada. 2009.gadā ir tapuši 

9 “INV” numuri. Ikviens iedzīvotājs Ilūkstes novada informatīvo biļetenu var iegādāties vietējos 

pārtikas preču veikalos, kā arī par brīvu izlasīt visās novada bibliotēkās, novada pašvaldībā un 

pagastu pārvaldēs. Avīzes cena ir 10 santīmi, tirāža 700 - 800 eksemplāri. “INV” ir las āmas arī 

Ilūkstes novada mājas lapā. Informācijas vākšanas darbu organizē sabiedrisko attiecību speciālists.  

Sadarbība ar reģionālo laikrakstu “Latgales Laiks” . Papildus iknedēļas ziņām par 

Ilūkstes novadā notiekošo, reizi mēnesī tajā iznāk pielikums “Laiks Sēlijai”, kur īpaša vieta atvēlēta 

tieši aktualitātēm Ilūkstes novadā un citās Sēlijas pašvaldībās. 

L īdzdalība domes sēdēs. Tiek nodrošināta domē pieņemto lēmumu, sēžu protokolu 

pieejamība gan Ilūkstes novada pašvaldībā, gan visās novada bibliotēkās un Ilūkstes novada mājas 

lapā. Lēmumi tiek publicēti arī Ilūkstes novada informatīvajā izdevumā “INV”. Turkl āt – svarīgi 

atzīmēt, ka domes sēdes ir atklātas. Tās tiek publiski izsludinātas, izliekot paziņojumus par sēdes 

darba kārtību, laiku un vietu novada domes un pagastu pārvalžu telpās, un jebkurš novada 

iedzīvotājs var piedalīties gan Ilūkstes novada domes sēdēs, gan komiteju sēdēs.  

Iedzīvotāju pieņemšana. Katru pirmdienu tiek organizēta pieņemšana pie domes 

priekšsēdētāja un, katru pirmdienu un ceturtdienu pie izpilddirektores, kad katrs iedzīvotājs var 



Ilūkstes novada pašvaldības 2009. gada Publiskais pārskats  

 

16 

 

izteikt savas domas un vēlmes, ierosinājumus un iebildumus. Noteikti pieņemšanas laiki ir arī domes 

speciālistiem, bet tikties ar deputātiem iedzīvotāji var, iepriekš vienojoties par abām pusēm 

vēlamāko laiku un vietu. 

Iedzīvotāju valdes. Notiek laba sadarbība ar iedzīvotāju konsultatīvo padomi, kas Ilūkstē 

veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus. Šāda padome ir kā saikne starp lēmējvaru un iedzīvotājiem. 

Tās sniegtie priekšlikumi tiek ņemti vērā, veidojot projektus un pieņemot lēmumus. 

Informat īvais stends. Iedzīvotāji tiek informēti arī, izmantojot ziņojumu dēli jeb 

informatīvo stendu. Kā liecina vērojumi, tas ir viens no visbiežāk lietotajiem un vispieejamākajiem 

komunikācijas kanāliem. Katrā pagastā un Ilūkstes pilsētā ir ziņojumu dēlis, kas tiek papildināts pēc 

iespējas regulāri ar jaunāko informāciju. 
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PASĀKUMI PAŠVALD ĪBAS VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI 

 

2009.gada 1.jūlij ā darbību uzsāka paplašinātā Ilūkstes novada pašvaldība. Ilūkstes novadam 

pievienojās Subates pilsēta ar lauku teritoriju, Eglaines un Dvietes pagasts. 

Lai sasniegtu Ilūkstes novada optimālu darbību pēc apvienošanās tika veikta pagastu, pilsētu 

pārvalžu un iestāžu reorganizācija. Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes un Šēderes pagastu 

pārvaldes, kā arī Subates pilsētas pārvalde pēc reorganizācijas darbojas kā Ilūkstes novada  

pašvaldības administrācijas struktūrvienības.  

Tika reorganizēti visi novada teritorijā esošie kultūras nami un bibliotēkas, un uz to bāzes 

tika izveidots Ilūkstes novada kultūras centrs un Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ar 

struktūrvienībām pagastu un pilsētu teritorijās.  

Vadības pilnveidošanai un iedzīvotāju apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai tika ieviestas 

vienotas programmas grāmatvedībā, nodokļu administrēšanā un lietvedībā, kā arī tika izveidota 

informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa un  komunālo un saimniecisko jautājumu nodaļa. 

Paplašinātajā Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, kā pašvaldības iestādes darbu turpina 

sociālais dienests, bāriņtiesa un dzimtsarakstu nodaļa. Pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas un 

nekustamo īpašumu nodaļas speciālisti  darbojas visās novada administratīvo teritoriju pārvaldēs. 
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBAS BUDŽETS 

   Ilūkstes novada pašvaldība saskaņā ar pastāvošo likumdošanu organizēja budžeta izpildi, 

nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. 

Budžeta izpildes gaitā tiek stingri ievērots likums „Par pašvaldību budžetiem” – budžeta izdevumi 

saimnieciskajā gadā nepārsniedz līdzekļu daudzumu, kuru veido attiecīgā gada budžetā paredzētie 

ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu. 

   Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas veidojas no 

juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta dotācijām 

un mērķdotācijām, kredītiem, vietējām nodevām un citiem maksājumiem, pašvaldību budžetā 

ieskaitāmiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un 

pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem 

maksājumiem un citiem ieņēmumiem. 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot to, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams 

pašvaldībai  likumā noteikto funkciju veikšanai. Praksē pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt 

pieejamos finansu līdzekļus attiecīgajā saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu 

izpildei atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Tā kā nepieciešamība vienmēr pārsniedz pieejamos 

resursus, budžeta process nozīmē izvēles veikšanu un lēmuma pieņemšanu.  

Pašvaldības budžets kalpo vairākiem mērķiem: 

1. Apliecina prioritātes pašvaldības darbībai saimnieciskajam gadam; 

2. Nodrošina pašvaldības finanšu kontroli un salīdzināšanas iespējas; 

3. Ir finanšu vadības instruments investīciju un aizņēmumu lēmumu pieņemšanai; 

4. Ir rokasgrāmata politikas, prioritāšu un pakalpojumu īstenošanai un izpildei saimnieciskajā gadā; 

5. Veic komunikācijas funkciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, starp pašvaldības politiķiem un 

institūcijām, starp pašvaldību un valsts struktūrām. 

 

     2009.gada 1.jūlij ā Ilūkstes novada pašvaldībai tika pievienotas trīs administratīvās teritorijas - 

Subates pilsēta ar lauku teritoriju, Dvietes pagasts un Eglaines pagasts. 

 Lai novērtētu iespējas tālākai Ilūkstes novada pašvaldības attīstībai, jāveic finanšu situācijas 

novērtējums 2009.gadā. 
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Ilūkstes novada pašvaldības budžets 2009.gadam tika apstiprināts novada domes sēdē 

2009.gada 29.janvārī, saistošie noteikumi Nr. 1/2009 “Par Ilūkstes novada domes 2009.gada 

budžetu”.  

Tabula 5 

 Pamatbudžets Speciālais budžets Ziedojumi un dāvinājumi 

Ieņēmumi 2 780 411 140 619 0 

Izdevumi 3 402 243 207 153 646 

Finansēšana -621 832 -66 534 -646 

  

Pēc administratīvo teritoriju pievienošanas, apvienotais 2009.gada budžets  tika apstiprināts 

domes sēdē 2009.gada 31.jūlij ā, saistošie noteikumi Nr. 13/2009 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 

2009.gada budžetu”.  

Tabula 6 

 Pamatbudžets Speciālais budžets Ziedojumi un dāvinājumi 
Ieņēmumi 3 848 298 276 519 720 

Izdevumi 4 843 976 503 343 1 366 

Finansēšana -995 678 -226 824 -646 

 

2009.gada laikā vairākkārt tika veikti pašvaldības budžeta grozījumi, palielinot ieņēmumu un 

izdevumu daļu.  

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi  

Ilūkstes novada pašvaldības budžeta ieņēmumus veido: 

1. tiešie nodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustāmā īpašuma 

nodoklis par ēkām un būvēm, nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi;  

2. nenodokļu ieņēmumi, kuri sastāv no ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts 

(pašvaldību) nodevām un maksājumiem, ieņēmumiem no pārējiem novada maksas 

pakalpojumiem, sodiem un sankcijām, kā arī pārējiem nenodokļu ieņēmumiem; 

3. saņemtie maksājumi, kuri sastāv no norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības 

pasākumiem;  

4. maksājumi no valsts budžeta, kuros ietilpst visa veida mērķdotācijas, kas paredzētas gan 

investīcijām, gan dažādu iestāžu kapitālajam remontam, un mērķdotācijām gan skolotāju darba 

samaksai, gan citiem pasākumiem; 
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5. maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

Tabula 7 

2008 2009 2010 
Ilūkste Subate Dviete Eglaine Kopā 

Ieņēmumu 
pozīcija Izpilde   

Ls 
Īpatsv
ars% Izpilde   

Ls 
Izpilde   
Ls 

Izpilde   
Ls 

Izpilde   
Ls 

Izpilde   
Ls 

Īpat
svar
s % 

Plāns Ls Īpats
vars 
% 

PAMATBUDŽET
S 

3 977 344 100 3 785 120 390 528 263 982 354 821 4 794 451 100 4 012 624 100 

Nodokļu 
ieņēmumi 

1 456 595 36.6 950 620 125 219 111 632 106 731 1 294 202 28.1 1 419 485 35.4 

Iedzīvotāju 
ienākuma 
nodoklis 

1 397 343  887 347 110 573 97 224 94 505 1 189 649  1 323 314  

Nekustāmā 
īpašuma nodoklis, 
t.sk  

59 252  63 273 14 646 14 408 12 226 104 553  96 171  

Par zemi 55 042  59 338 14 162 14 379 11 481 99 360  91 960  
Par ēkām 4 210  3 935 484 29 745 5 193  4 211  
Nenodokļu 
ieņēmumi 

8 471 0.2 6 058 23 348 2 001 7 213 38 620 0.8 6 634 0.2 

Valsts nodevas un 
maksājumi  

4 683  3 820 540 694 560 5 614  4 184  

Sodi un sankcijas 1 548  1 557 227 216 511 2 511  2 450  
Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi  

320  70 1282  6 142 7 494  -  

Ieņēmumi no 
valsts 
(pašvaldības 
nekustamā 
īpašuma  
pārdošanas) 

1 920  610 21 300 1 091  23 001    

Transfertu 
ieņēmumi 

2 296 017 57.7 2 468 397 210 579 113 747 220 085 3 012 808 65.4 2 352 550 58.6 

Valsts budžeta 
transferti 

1 334 697  1 400 449 122 479 49 471 97 614 1 670 013  2 256 550  

t.sk. Maksājumi 
no pašvaldību 
finanšu 
izlīdzināšanas 
fonda pašvaldību 
budžetiem 

318 721  360 744 119 161 47 040 95 547 622 492  1 239 729  

Pašvaldību 
budžetu transferti 

961 320  1 067 948 88 100 64 276 122 471 1 342 795  96 000  

t.sk. Norēķini ar 
pašvaldību 
budžetiem par 
izglītību 

36 660  57 437 3 003 - 15 050 75 490  65 000  

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi 

174 613 4.4 149 798 31 382 36 602 20 792 238 574 5.2 208 291 5.2 

Aizdevumi 41 648 1.1 20 699    20 699 0.5 25 664 0.6 
Aizņēmums   189548 - - - 189548    

 

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2009. gadā bija 4 604 903 lati, kas ir par 16 % vairāk nekā 

2008. gadā, kas ir saistīts ar administratīvas teritorijas apvienošanu. 
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Att ēls 1 Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika 

   Lielako daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido transfertu ieņēmumi: 

 

Att ēls 2 Pamatbudžeta ieņēmumi 2009.g. 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  

2009. gadā pašvaldības budžetā 24.81 % no kopējiem ieņēmumiem veidoja iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa maksājumi – Ls 1 189 649 apmērā, kas salīdzinot ar plānoto ir  par 12.5 % 

mazāk. 
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Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk NĪN)  

2009. gadā 2.07 % no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā veidoja nekustāmā 

īpašuma nodokļa maksājumi par zemi.  

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  2009. gada sastāda Ls 38 620. Ieņēmumu bāzi 

varētu novērtēt kā apmierinošu. 2009.gadā dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda novadam 

bija Ls 622 492. 

2009.gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada pašvaldībai deva iespēju finansēt visas 

pašvaldības iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi. 

Ilūkstes novada pašvaldības 2008.gada ieņēmumi un līdzekļu atlikumi pārskata gadā izlietoti 

LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei un budžeta programmu 

finansēšanai. Ilūkstes novada pašvaldības budžeta izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši valdības 

funkciju klasifikācijai, kas raksturo izdevumu struktūru pēc funkcijām vai nozarēm. 

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 

   2009.gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada pašvaldība deva iespēju finansēt visas 

pašvaldības iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi. 

Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada ieņēmumi un līdzekļu atlikumi pārskata gadā izlietoti 

LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei un budžeta programmu 

finansēšanai. Ilūkstes novada pašvaldības budžeta izdevumi atspoguļoti atbilstoši valdības funkciju 

klasifikācijai, kas raksturo izdevumu struktūru pēc funkcijām  vai nozarēm. 
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Tabula 8 

2009 Rādītājs 2008 
Ls % 

2010 plāns  

 Ls % Ilūkste Subate Dviete Eglaine Kopā  Ls % 

Vispārējie 
valdības dienesti 

771 074 20.4 417 674 73 937 69 787 75 282 636 680 12 1 593 983 34 

Sabiedriskā 
kārtība un drošība 

29 728 0.8 23 427 3 630 2 862 4 211 34 130 1 33 698 1 

Ekonomiskā 
darbība  

86 319 2.3 137 229 3 263 8 316 3 656 152 464 3 102 537 2 

Vides aizsardzība 
(novada teritoriālā 
plānošana) 

0 - 79 563 -  - 79 563 1 - - 

Pašvaldības 
teritoriju un 
mājokļu 
apsaimniekošana 

245 161 6.5 443 136 114 068 36 825 75 512 669 541 13 309 466 7 

Veselība 
23 980 0.6 33 696 - 8 844 7 177 49 717 1 29 574 1 

Atpūta, kultūra un 
reliģija  

367 901 9.7 404 006 14 041 15 464 36 546 470 057 9 389 084 8 

Izglītība 1 772 752 46.8 2 207 325 215 900 117 041 251 909 2 792 175 53 1 879 534 40 
Sociālā 
aizsardzība 

196 853 5.2 228 171 16 881 11 850 20 405 277 105 5 243 341 5 

Aizdevumu 
pamatsummas 
atmaksa 

293 208 7.7 82 382 1 040 9 571 8 300 101 293 2 98192 
2 

IZDEVUMI 
KOPĀ 

3 786 976 100 4 056 609 442 760 280 560 482 796 5 262 725 100 4 633 489 100 

 

 

Att ēls 3 Pamatbudžeta izdevumu dinamika 
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Pašvaldības budžeta iestāžu finansēšana tika veikta saskaņā ar apstiprinātajām iestāžu 

uzturēšanas tāmēm:  

 
Att ēls 4 Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 

 

 Lielākais īpatsvars pēc ekonomiskajām kategorijām pieder atlīdzībai, pakalpojumu 

apmaksai un pamatkapitāla veidošanai.  
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Tabula 9 

Rādītāji 2008 
izpilde  /Ls/ 

2009 
izpilde  /Ls/ 

2010 
plāns /Ls/ 

  Il ūkste Subate Dviete Eglaine Kopā  
Atalgojums 1 751 097 1850974 244369 150051 234611 2480005 1897723 
Darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociālā 
rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

414 500 457159 59933 35941 52004 605037 466318 

Komandējumu un dienesta 
braucieni 

4 054 3740 308 13 5334 9395 12265 

Pakalpojumi 593 900 428638 45584 34146 52535 560903 643912 
Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs 

259 139 226954 34086 19005 42993 323038 268979 

Grāmatas un žurnāli 797 - 331 - 99 430 2453 
Budžeta iestāžu nodokļu 
maksājumi 

8 717 8 436 497 2268 77 11278 5713 

Subsīdijas un dotācijas 6 300 - - - - - - 
Procentu izdevumi 11 498 27928 239 3833 1459 33459 57936 
Pamatkapitāla veidošana 355 160 826571 28842 439 56138 911990 864535 
Sociālie pabalsti 68 088 107796 6803 8036 15469 138104 202191 
Pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu 
transferti 

20 334 35469 20728 17257 13777 87231 60000 

Zaudējumi no valūtas 
kursa svārstībām 

184 562 - - - 562 1000 

Kredītu pamatsummas 
atmaksa 

293 208 82 382 1 040 9 571 8 300 101 293 98192 

Izdevumi  kopā 3 786 976 4 056 609 442 760 280 560 482 796 5 262 725 4581217 

  

Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada budžetā bija apstiprināti Ls 20 000 apmērā līdzekļi 

izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, kuri pamatojoties uz Ilūkstes novada domes lēmumiem 

tika novirzīti sekojošiem mērķiem: 
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Tabula 10 

Novirzīts (-) 
Datums 

Lēmuma 
Nr. 

Teksts 
Struktūr 
vienība 

Iestāde Kods Summa 

12.08.09 374 

EEZ projekta 
"Veselības centra 
"Il ūkste" tehnisko un 
profesionālo spēju 
uzlabošana veselības 
aprūpes pakalpojumu 
kvalitātes 
efektivitātes un 
pieejamības 
nodrošināšanai" 
priekšfinansējums. 

07.2107 
Projekts Veselības 
centrs 

5250 9000.00 

27.08.09 401 

Pašvaldības 
dzīvojamās mājas 
Ilūkstē, Strēlnieku 
ielā 47, jumta 
remonts. 

01.8902 
Pārējā ekonom. 
darbība- dotācijas 
iestādēm 

5250 3000.00 

27.08.09 400 

Papildus finanšu 
līdzekļu piešķiršanu 
Ilūkstes novada 
sociālajam dienestam 

10.9105 
Pārejie soc. aprūpes 
pasākumi 

6259 300.00 

30.09.09 436 
Finansiāla atbalsta 
Dvietes Romas 
Katoļu draudzei. 

01.8902 
Pārējā ekonom. 
darbība- dotācijas 
iestādēm 

6323 200.00 

30.09.09 440 

Ceļa izdevumu 
segšana Vinetai 
Daukstei par bērnu 
nogādāšanu uz 
Bebrenes vidusskolu. 

01.1104 Bebrenes pag.pārv. 6259 50.00 

29.10.09 495 

ERAF projekta 
"Sociālās dzīvojamās 
mājas Brīvības ielā 
17 Ilūkstē 
siltumnoturības 
uzlabošanas 
pasākumi" 
priekšfinansējumam.   

10.9108 

Ilūkstes projekts-
soc.mājas 
siltināšana Brīvības 
17 

5250 7450.00 

Kopā:   20 000.00 

 

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi 

Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (t. sk. ziedojumi un dāvinājumi) 

2008.gadā sastādīja Ls 274 189, bet 2009. gadā Ls 228187 kas ir par 17 % mazāk, kas ir saistīts ar 

ekonomisko situāciju valsti. Lielāko speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido autoceļu (ielu) fonds. 
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Tabula 11 

Rādītāji 2008.gads 2009.gads 2010.gads 

Izpilde /Ls/ Īpatsva
rs 

Plāns /Ls/ īpatsv
ars 

 Izpilde 
/Ls/ 

Īpat
svar

s Il ūkste Subate Dviete Eglaine Kopā    
Speciālā budžeta 
ieņēmumi kopā 

276339 100 116741 32883 49804 28759 228187 100 149001 100 

Privatizācijas 
fonds 

4005 1.5 1738 - - 180 1918 1 1980 1 

Dabas resursu 
nodoklis 

3206 1.2 3871 607 325 163 4966 2 4550 3 

Autoceļu (ielu) 
fonds 

266 771 97.2 109055 31390 28450 28394 197289 86 142191 95 

Pārējie ieņēmumi 
no īpašiem 
mērķiem 
iezīmētiem 
līdzekļiem  

207 0.1 237 37 21029 22 21325 9 280 1 

Ziedojumi un 
dāvinājumi 

2150 - 1840 849 - - 2689 1 - - 

 

 
Att ēls 5 Speciālā budžeta ieņēmumu dinamika 
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Att ēls 6 Speciālā budžeta ieņēmumi 

 

Speciālā budžeta izdevumu izlietojumu nosaka spēkā esošā likumdošana, domes lēmumi un 

noteikumi. 

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2008.gadā sastādīja Ls 277 178, bet savukārt 2009. 

gadā Ls 191179, kas ir par 31 % mazāk.  

Tabula 12 

Rādītāji 2008.gads 2009.gads 2010.gads plāns 

Izpilde /Ls/ 
Īpatsv

ars 
(%) 

Plāns 
/Ls/ 

Īpatsvars 
(%) 

 

Izpilde /Ls/ Īpatsvars 
(%) 

Ilūkste Subate Dviete Eglaine Kopā    

Speciālā budžeta 
izdevumi kopā 

277 178 100.00 121949 14866 45421 8943 191179 100 267829 100 

Privatizācijas 
fonds 

627 0.2 3630 - - - 3630 1.9 1980 0.7 

Dabas resursu 
nodoklis 

652 0.3 27 - - 240 267 0.1 4550 1.7 

Autoceļu (ielu) 
fonds 

273 868 98.8 115100 12266 24029 8703 160098 83.7 261124 97.5 

Pārējie izdevumi 27 0 47 1751 21392 0 23190 12.1 120 0.05 
Ziedojumi un 
dāvinājumi 

2004 0.7 3145 849 0 0 3994 2.1 55 0.05 
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Att ēls 7 Speciālā budžeta izdevumu dinamika 

 

 
Att ēls 8 Speciālā budžeta izdevumi 2009. gadā 
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Ilgtermi ņa aizņēmumi uz 2009.gada 31.decembri 

Tabula 13 

N
r. 

Aizdevējs Mērķis 
Parakstīšanas 

datums 
Atmaksas 
termiņš 

Valūta 
Aizņēmuma 

summa 

Parāds uz 
2010.gada 
1.janvāri 

1 2 3 4 5 6 7 14 
1 Vide 

investīciju 
fonds 

Ūdens apgādes 
sistēmas rekonstrukcija 
Subatē 

03.10.2003 01.10.2013 LVL 10 000 4 020 

2 

Valsts kase 

Projekta 
"Ūdenssainiecības 
infrastruktūras attīstība 
Dvietes pagastā" 

01.03.2006 20.02.2026 LVL 130 000 12 040 

3 

Valsts kase 

Projekta 
"Ūdenssainiecības 
infrastruktūras attistība 
Dvietes pagastā" 

08.12.2006 20.11.2026 LVL 32 000 32 000 

4 SEB 
Līzing Automašīnas iegāde 

20.12.2006 25.12.2011 LVL 16 520 7 941 

5 

Valsts kase 

Projekts "Centralizētas 
siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija, I. kārta" 

17.05.2000 20.12.2009 LVL 22 000 0 

6 Valsts 
kase-
Ziemeļu 
investīciju 
banka 

Ilūkstes pilsētas 
siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 28.07.2000. 04.01.2015. USD/LVL 218 530 80 196 

7 

Valsts kase 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Eglaines 
pagasta Eglainē un 
Baltmuižā 

10.06.2005 20.01.2015 LVL 148 568 14 871 

8 

Valsts kase 

Ūdenssaimniecības 
attīstība Eglaines 
pagasta Eglainē un 
Baltmuižā 

30.12.2005 20.12.2014 LVL 38 500 21 380 

9 

Valsts kase 

SIA "ORNAMENTS" 
pamatkapitāla 
palielināšanai 

22.09.2008 20.08.2018 LVL 346 301 346 301 

10 Latvijas 
Hipotēku 
un zemes 
banka 

Ilūkstes novada 
infrastruktūras 
sakārtošana 

01.10.2007 15.07.2010 EUR/LVL 98 393 22 632 

11 Valsts kase ERAF projekta 
“Ūdenssaimniecības 
attīstība Ilūkstes 
novada 
Šēderes,Pašulienes,Rau
das, Pilskalnes, 
Doļnajas, Dubezera un 
Bebrenes ciemos” 
priekšfinansējuma un 
līdzfinansēšanas 
nodrošināšanai 

02.05.2006 20.02.2021 LVL 621 262 41 707 
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N
r. 

Aizdevējs Mērķis Parakstīšanas 
datums 

Atmaksas 
termiņš 

Valūta Aizņēmuma 
summa 

Parāds uz 
2010.gada 
1.janvāri 

1 2 3 4 5 6 7 14 
12 

Valsts kase 

Projekta " Dvietes 
siltumtīklu 
rekonstrukcijas 2.kārtas 
īstenošana" 

06.07.2001 01.07.2011 LVL 15 600 7 200 

13 

Valsts kase 

Ind.projekta"Veselības 
centra "Ilūkste" tehn.un 
prof.spēju uzlabošana 

25.08.2009 20.07.2019 EUR 22 797 15 793 

14 

Valsts kase 

ERAF projekta 
"Soc.mājas 
siltumnoturības 
pasākumi." 

24.07.2009 20.06.2019 EUR 14 843 14 843 

15 

Valsts kase 

LAD projekta"Dvietes 
pagasta autoceļa 
rekonstrukcija" 

29.04.2009 20.03.2029 EUR 179 999 78 366 

16 Valsts kase 

ERAF projekta 
“Kvalitatīvai dabaszin. 
apguv. atbilstoš. 
materiālās bāzes 
nodrošin. Ilūkstes 
2.vsk. un Bebrenes 
vsk.” 
priekšfinansējuma un 
līdzfinansēšanas 
nodrošināšanai 

21.10.2009 20.06.2019 EUR 13652 13 652 

17 Valsts kase 

ERAF projekta “Uz 
ūdens resurs.balstītā 
kop.tūrisma piedāv....” 
priekšfinansējuma   
nodrošināšanai 

24.07.2009 20.06.2019 EUR 23499 22 749 

18 Valsts kase 

ERAF projekta “Gājēju 
celiņa, stāvlauk., 
apgaism.līnij.būvn...” 
priekšfinansējuma un 
līdzfinansēšanas 
nodrošināšanai 

25.08.2009 20.06.2019 EUR 119899 44 145 

    Kopā   LVL 2 072 363 779 836 
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Il ūkstes novada pašvaldības izsniegtie galvojumi uz 2009.gada 31.decembri 

Tabula 14 

Nr. Aizdevējs Mērķis Aizņēmējs 
Parakstīšana

s  
datums 

Atmaksas  
termiņš 

Valūtas 
apzīmē-

jums 

Galvojum
a  

summa 

Neapmaksāt
ā summa, 
kurai nav 
iestājies 

maksāšanas 
termiņš (uz 
pārskata 
perioda 
beigām) 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 
6 

Swedbank 
Aizdevums 
studijām 

Privātpersona 24.11.2004. 01.07.2017 LVL 1200 940 

2 
Swedbank 

Aizdevums 
studijām 

Privātpersona 27.11.2003. 27.11.2013. LVL 1 000 1000 

3 
Swedbank 

Aizdevums 
studijām 

Privātpersona 03.11.2003. 03.11.2013. LVL 800 800 

5 
Swedbank 

Aizdevums 
studijām 

Privātpersona 06.03.2009 06.03.2019 LVL 450 450 

1 
Swedbank 

Aizdevums 
studijām 

Privātpersona 05.11.2003. 01.07.2017. LVL 1 160 1160 

4 

Hipotēku 
banka 

Kurināmās 
šķeldas 
iepirkuma 
izdevumu 
segšanai un 
apkures katla 
rekonstrukcij
a 

kapitalsabiedriba 17.12.2008 20.10.2015 
EUR/ 
LVL 

90 001 90001 

  

Finanšu 
ministrija 

Projekta 
realizācijai 
"Sadzīves 
atkritumu 
apsaimniekoš
ana 
Dienvidlatgal
es reģionā" 

SIA "Atkritumu 
apsaimniekošana
s Dienvidlatgales 
starppašvaldību 
organizācija" 

23.11.2009 

  EUR 72581 72581 

  KOPĀ: x x x x LVL 167 192 166 932 
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Il ūkstes novada pašvaldības aizdevumi uz 2009.gada 31.decembri 

Tabula 15 

Aizdevuma saņēmēja 
nosaukums 

Summa 
Ls 

Aizņēmumu mērķis Atmaksas 
termiņš 

SIA Ornaments 
V/kase 

5040  Centralizētās siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 

līdz 04.07.2014 

SIA Ornaments 
ZIB 

90394  Centralizētās siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija 

līdz 04.07.2014 

SIA Šēderes pakalpojumi 2797 Patērētās elektroenerģijas parāda atmaksai Līdz 01.09.2010 

KOPĀ: Ls 98231   

Pašvaldības kapitāla vērt ība un paredzētās tā izmaiņas 

2009. gadā Ilūkstes novada pašvaldība bija 4 kapitālsabiedrību kapitāla daļu līdzīpašniece,  

Tabula 16 

2008. gads 2009. gads Nr.
p.k 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. Ls L īdzdalī

ba % 
Ls L īdzdalī

ba % 

Izmaiņas 
(+/-) 

1 SIA Ornaments 41503003743 592 269 100 614928 100 22659 

2 
SIA VSAC 
Ilūkste 

41503014677 12 849 100 48997 100 36148 

3 
SIA Šēderes 
pakalpojumi 

51503009381 210 934 100 223868 100 12924 

4 
SIA Veselības un 
aprūpes centrs 
Subate  

 - - 112599 100 112599 

Kopā 816052 x 1 000 382 x 184 330 
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Ilūkstes novada izglītības iestādes 

IZGL ĪTĪBA 

Latvijas teritoriālās reformas ietvaros Ilūkstes novada izglītības iestādēm klāt nāca Subates 

pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķis”, 3 pamatskolas – Eglaines, Dvietes un Subates pamatskolas, 

Raudas speciālā internātpamatskola bērniem bāreņiem, no Daugavpils rajona tika pārņemta Ilūkstes 

bērnu un jauniešu sporta skola un pārdēvēta par Ilūkstes novada sporta skolu. Sakarā ar valsts 

izglītības politiku izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā un sakarā ar ieviesto jauno finansēšanas modeli 

„Nauda seko skolēnam” arī Ilūkstes novada izglītības iestādes 2009.gadā skāra iestāžu optimizācija. 

Mazā skolēnu skaita dēļ ar 01.09.2009. pašvaldība slēdza Dvietes pamatskolu. Tika reorganizētas 

visas Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes un izveidota viena PII „Zvaniņš” ar filiālēm - 

pirmskolas grupām Subatē, Bebrenē un tika izveidota jauna pirmsskolas vecuma grupiņa Dvietē. 

Līdz ar to Ilūkstes novada pašvaldībā 2009./2010.m.g. darbojās viena pirmsskolas izglītības iestāde 

ar 3 filiālēm, četras vidusskolas, divas pamatskolas, viena profesionālās izglītības iestāde, divas 

izglītības iestādes ar profesionālo ievirzi, viena speciālās izglītības iestāde un viena interešu 

izglītības iestāde. Analizējot skolēnu skaitu vispārējās izglītības iestādēs tika konstatēts, ka tas ir 

pietiekošs un 2009./2010.mācību gadā jauna optimizācija vai reorganizācija nav nepieciešama. Uz 

mācību gada sākumu Ilūkstes novada izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs bija 1198 

skolēni. 

 

 

  

  

  

  

Pirmsskolas 

izglītība 

Vispārējā 

vidējā 

izglītība 

Profesio

-nālā 

izglītība 

Subates 

pamatskola 

Ilūkstes novada 

neklātienes 

vidusskola 

Bebrenes 
Profesio-

nālā 
vidus-

skola 

Raudas 

speciālā 

internāt 

Pamat-

skola 

bērniem 
bāreņiem Ilūkstes 

novada 

sporta 

skola 

Pamat-

izglītība 

Ilūkstes PII 

„Zvaniņš” ar 

struktūr-

vienībām 

- Dvietes 

pagasta 

pirmsskolas 

grupa; 

- Bebrenes 

pagasta 

pirmsskolas 

grupas; 

- Subates 

pilsētas 

pirmsskolas 

grupas; 

Izglītība 

ar 

profesio

-nālo 

ievirzi 

Speciālā 

izglītība 
Interešu 

izglītība 

Ilūkstes 

novada 

interešu 

izglītības 

iestāde 

Ilūkstes 

„Bērnu un 

jauniešu 

centrs” 

 Ilūkstes novada izglītības iestāžu struktūra 

Ilūkstes 

mūzikas 

skola 

Eglaines 

pamatskola 

Bebrenes 

vidusskola 

Ilūkstes       

1. vidusskola 

Ilūkstes       

2. vidusskola 
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KULT ŪRA 

Ilūkstes novada kultūras centrs 

2009.gadā notika kultūras iestāžu reorganizācija. Gada sākumā Ilūkstes pilsētas kultūras 

centrs tika pārveidots par Ilūkstes novada kultūras centru ar divām struktūrvienībām - Bebrenes un 

Šēderes kultūras namiem. Gada otrajā pusē, paplašinoties novadam, pievienojās vēl trīs 

struktūrvienības – Dvietes, Eglaines un Subates kultūras nami. 

Ilūkstes novada kultūras centra pamatuzdevums ir īstenot novadā valsts kultūrpolitikas 

virzienus, uzturēt latviskās kultūras tradīcijas, sadarbojoties ar kultūras un izglītības iestādēm 

novadā, veicināt kultūrmantojuma saglabāšanu un izmantošanu, kā arī sekmēt radošo iniciatīvu un 

apmierināt sabiedrības kultūras vajadzības. Attīstīt, kopt un popularizēt tautas mākslu un citu 

amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties tautas mākslas aktivitātēs valsts un novada kultūras dzīves 

norisēs. Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību. 

PRIORITĀRIE IESTĀDES IZVIRZĪTIE UZDEVUMI 2009.GADĀ: 

• noorganizēt Komunistiskā terora upuru piemiņas  60.gadadienas pasākumus; 
• noorganizēt atceres pasākumu ,,Baltijas ceļam -20”; 
• noorganizēt vokālo ansambļu saietu „Aprīļa pilieni”; 
• veikt nepieciešamos sagatavošanās pasākumus, lai piedalītos I.Latgales novadu 

Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancī Ludzā; 
• noorganizēt „Lašu kora” jubilejas koncertu; 
• noorganizēt Melnā kalna svētkus, iekļaujot tajos Pilskalnes vidējās paaudzes deju 

kolektīva 20 gadu radošā darba koncertu; 
• noorganizēt sporta deju festivālu ,,Ilūkstes novada kauss”; 
• noorganizēt Subates pilsētas svētkus (Rudens gadatirgus, balle, koncerts, izstāde) 

 
ILŪKSTES NOVADA KULTŪRAS CENTRĀ UN TĀ FILIĀLĒS DARBOJAS ŠĀDI 

KOLEKTĪVI: 
Ilūkstes novada kultūras cents 

• Sieviešu vokālais ansamblis ,,Saskaņa” 
• Senioru vokālais ansamblis ,,Kamene” 
• Pilskalnes sieviešu vokālais ansamblis ,,Lillija” 
• Jauktais vokālais ansamblis ,, The Sharks” 
• Amatierteātris 
• Pūtēju orķestris ,,Sēlija” 
• Sporta deju klubs ,,Vivat” 
• Jauniešu deju kolektīva ,,Ance’’ 
• Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs 
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Subates kultūras nams 

• jauktais vokālais ansamblis „Sonāte’ 
• līnijdeju grupa „Ritmuss” 
• vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rota” 

  
Bebrenes pagasta kultūras nams  
• Vīru vokālais ansamblis 
• Jauniešu deju kolektīvs „Smaids” 
• Senioru vokālais ansamblis „Sarma” 
• Senioru Eiropas deju kopa „Labākie gadi” 
• Amatierteātris 
• Floristikas interešu grupa 
• Senioru interešu kopa „Labākie gadi” 

 
Šēderes pagasta kultūras nams 
• Lašu koris   
• Pieaugušo ritma deju grupa  
• Bērnu ritma deju grupa  

 
Eglaines pagasta kultūras nams 
• pensionāru apvienības vokālais ansamblis „Atvasara” 

Dvietes pagasta kultūras nams 
• amatierteātris 
• līnijdejas  
• vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs 
• senioru deju kolektīvs „Saulespuķes" 

 

GANDARĪJUMI, SASNIEGUMI: 

• Jauniešu deju kolektīva ,,Ance” un Pilskalnes vidējās paaudzes kolektīva piedalīšanās 
I. Latgales vidējās paaudzes deju kolektīvu sadancī; 

• Sporta deju kluba ,,Vivat” dejotāju sasniegumi sporta deju sacensībās novada un 
republikas mērogā;  

• Nodibināto tradīciju saglabāšana un pilnveidošana (piem. ielīgošanas koncerti, 
Vasarsvētku pirmizrādes, Melnā kalna svētki, Bērnības svētki, pilsētas egles iedegšana 
u.c.) 

• Visu pašdarbības kolektīvu augstais mākslinieciskais līmenis; 
• Fotogrāfiju izstāde ,,Uz ceļiem…” par Ilūkstes novadu un tā ļaudīm; 
• Laba sadarbība ar novada kultūras un izglītības iestādēm; 
• Atjaunotā Lašu kora 15 gadu jubileja; 

• Lašu kora piedalīšanās kora „Latgale” 40.gadu jubilejas koncertā; 
• Dvietes amatierteātris viesojās Ambeļu kultūras namā ar izrādi „Blusa”; 
• Dvietes līnijdejotājas piedalījās Jēkabpils 3.līnijdeju festivālā; 
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• Dvietes vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs piedalijās Pilskalnes „Melnā kalna 
svētkos”; 

• sniegts koncerts Lietuvā Pakriaunas ciemā (veltīts Lietuvas neatkarības gadadienai). 
 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka 

     2009.gada 6.martā Ilūkstes pilsētas bibliotēka tika pārveidota par Ilūkstes novada 
centrālo bibliotēku, kuras sastāvā ietilpst 5 bibliotēkas jeb  struktūrvienības: 

• Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka,  
• Bebrenes pagasta bibliotēka,  
• Pilskalnes pagasta bibliotēka,  
• Šēderes pagasta bibliotēka,  
• Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka. 

 Pēc 1.jūlija, kad Latvijā notika teritoriālā reforma, klāt tika pievienotas  trīs 
bibliotēkas :   
• Dvietes pagasta bibliotēka,  
• Eglaines pagasta bibliotēka, 
• Subates pilsētas bibliotēka. 
     
2009.gada 27.aprīlī piecās novada bibliotēkās sekmīgi noritēja akreditācija un tā rezultātā  

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka, Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Bebrenes pagasta bibliotēka, 

Pilskalnes  pagasta bibliotēka un Šēderes pagasta bibliotēka tika akreditētas uz 5 gadiem kā vietējas 

nozīmes bibliotēkas.  

Novadā nav akreditētas 4 bibliotēkas: Dvietes pagasta bibliotēka, Eglaines pagasta 

bibliotēka, Pašulienes bibliotēka un Subates pilsētas bibliotēka, cerams, ka to akreditācija veiksmīgi 

noritēs 2010.gadā.  

       Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ar visām 8 struktūrvienībām sekmīgi iekļaujas 

Ilūkstes novada kultūras dzīvē un ir atvērta sabiedriskās saskarsmes vieta dažādām aktivitātēm un 

pasākumiem. Bibliotēkas ir galvenās informatīvo vajadzību nodrošinātājas gan  pilsētās, gan 

pagastos. Bibliotēku darbību var raksturot ar trīs „I” : Izglītot , Informēt un Izklaidēt. 

    Bibliotēka ir vieta, kur ir pieejama dažāda veida informācija: grāmatas, periodiskie 

izdevumi, datu bāzes, interneta un  datora pakalpojumi, printēšana, skenēšana un kopēšana, uzziņas 

un konsultācijas, izstādes un pasākumi un SBA izmantošana. Bibliotēkas  šajā ekonomiski grūtajā 

laikā pilda tik ļoti svarīgo sociālo funkciju, jo bibliotēkas aptver visus sabiedrības slāņus, un 

vislielākā uzmanība ir pievērsta tiem, kam nav darba. 



Ilūkstes novada pašvaldības 2009. gada Publiskais pārskats  

 

38 

 

   Bibliotēkas misija - nodrošināt vienlīdzīgu, bezmaksas  pieeju bibliotēkas pakalpojumiem, 

informācijas resursiem un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, lai veidotu sabiedrību ar 

augstu dzīves kvalitāti; apzināt, saglabāt, popularizēt novada kultūrvēsturisko mantojumu, klientu 

izglītības un zināšanu sekmēšana, informācijas sniegšana, saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju 

organizēšana.  

       Novadā  darbojas vienīgā  bērnu bibliotēka bijušajā Daugavpils rajonā - Ilūkstes pilsētas 

bērnu bibliotēka, kas nodrošina bērnu un pusaudžu informācijas, kultūras, izglītības un izklaides 

vajadzības. Bibliotēka sniedz pakalpojumus Ilūkstes novada 1.-9. klašu skolēniem, veic pirmsskolas 

vecuma bērnu iesaistīšanu bibliotēkā, sniedz pakalpojumus skolu pedagogiem un bērnu vecākiem.  

    Visas novada bibliotēkas 2003.gadā ir reģistrētas Bibliotēku reģistrā. 

2009.gadā novada bibliotēkās lasīja 3150 lasītāji jeb 35% novada iedzīvotāju, tai skaitā 1463 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Bibliotēkas tika apmeklēta 48436 reizes, no tiem 31945 reizes 

bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

          2009.gadā izsniegums sastādīja 131254 vienības, no tām 52527 vienības izsniegtas 

bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem. 

 

Bibliot ēka Lasītāju  skaits Izsniegums  Apmeklējums  

INCB 653 30190 9489 

Ilūkstes pilsētas bērnu 
bibliot ēka 

612 30017 8679 

Bebrenes pagasta bibliotēka  431 16136 8132 

Dvietes pagasta bibliotēka 190 2020 3399 

Eglaines pagasta bibliotēka 271 8212 3405 

Pašulienes bibliotēka  170 8246 2173 

Pilskalnes pagasta bibliotēka 208 8468 2726 

Subates pilsētas bibliotēka  401 20000 6307 

Šēderes pagasta bibliotēka 214 7965 4126 

KOPĀ 3150 131254 48436 
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SPORTS 

Ilūkstes novadā arī 2009.gadā tika organizēti un novadīti daudzi novada tradicionālie sporta 

pasākumi – slēpošanas sacensības, motokross, „Lieldienu kauss” basketbolā, velomaratons, 

volejbola kausa izcīņa, strītbola sacensības, ielu skrējiens u.c. sporta pasākumi. Kā arī Ilūkstes 

novada dažādu sporta veidu komandas piedalījās citu novadu sacensībās. Visaugstākos rezultātus 

sasniedza Ilūkstes novada futbola klubs „Ilūkste”, kas Latvijas 2.līgas futbola čempionātā ieguva 

1.vietu Latgales reģiona sacensībās un Latvijas mērogā izcīnīja 2.godalgoto vietu un tiesības 

2010.gadā piedalīties Latvijas 1.līgas futbola čempionātā.  

Papildus tradicionālajiem sporta veidiem jauniešu un pieaugušo vidū ir parādījusies 

pastiprināta interese par florbolu, uz kura treniņiem pulcējas liels skaits interesentu. 

Ilūkstes novadā sporta jomā darbojas daudz cilvēku – entuziastu, kuri daudzu sporta 

pasākumu organizēšanu veic brīvprātīgi kā sirds lietu. Ilūkstes novada pašvaldībā algo vienu sporta 

metodiķi. 
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA 

Ilūkstes novada sociālais dienests ir Ilūkstes novada pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo 

palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālā dienesta 

darbību regulē Ilūkstes novada domes 2009.gada 31.jūlij ā apstiprinātais „Ilūkstes novada sociālā 

dienesta nolikums”.  

Sociālajā dienestā strādā  9 sociālā darba speciālisti - katrā pagastā (Bebrenes, Dvietes, 

Eglaines, Pilsklanes, Šēderes) viens sociālais darbinieks; 

Ilūkstes pilsētā – viens sociālais darbinieks un sociālās palīdzības organizators; 

Subates pilsētā – viens sociālais darbinieks. 

Sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem visā novadā veic viens sociālais darbinieks. 

Sociālā dienesta darbinieki lielu uzmanību pievērš pašizglītības iespējām.  

Sociālās aizsardzības pasākumiem 2009.gadā no Ilūkstes novada domes budžeta tika 

piešķirti 277105 lati (5,4 % no pašvaldības pamatbudžeta).  

 
Att ēls 9 Izlietotie līdzekļi sociāliem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai (latos) 

 

Sociālajai palīdzībai (pabalstiem) izlietoti 110 257 lati, t.sk. garantētā minimālā ienākumu 

līmeņa pabalstiem 60 548 lati. Pabalstu veidus un sīkāku naudas līdzekļu izlietojumu skatīt 2.attēlā. 
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Tabula 17 

Pabalsta  veids Izlietotie līdzekļi (Ls) 
GMI 60548 
Vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā 2565 
Brīvpusdienas, pabalsti ēdināšanai 13000 
Dzīvokļa pabalsts 18790 
Medicīnas pakalpojumu apmaksa 5247 
Pabalsts bērna izglītībai, audzināšanai 4685 
Pabalsts audžuģimenēm 1440 
Pabalsti bāreņiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai 1680  
Pabalsts sodu izcietušām personām dzīves uzsākšanai  110 
Pabalsti citiem mērķiem  2584 

 

 
Att ēls 10 Pabalstu veidi un līdzekļu izlietojums (latos) 

 

Atbilstība trūcīgas ģimenes statusam 2009.gadā tika noteikta 466 ģimenēm (1311 personām), 

t.i.,  14 % no pašvaldībā dzīvojošo iedzīvotāju skaita. To vidū 205 ģimenēs, kurās dzīvo 558 

personas, ienākumu līmenis bija zemāks par valstī noteikto garantētā minimālā ienākuma līmeni (40 

lati pieaugušai personai un 45 lati bērnam). 

 2009.gadā sniegta sociālā palīdzība 261 ģimenei ar bērniem. To skaitā 55 daudzbērnu 

ģimenēm (audzina trīs un vairāk bērnus) un 7 ģimenēm ar bērniem un nevienu darbspējīgu 

pieaugušo. Visiem trūcīgo ģimeņu bērniem 50% apmēŗā  tika apmaksāta ēdināšana izglītības 

iestādēs. Pavisam šo atbalstu saņēma 236 bērni. 

Atteikti 2009.gadā sociālās palīdzības pieprasījumi 10 personām, t.sk., 6 personām GMI 

pabalsts un 4 –dzīvokļa pabalsts. Visas personas nekvalificējās pašvaldības noteiktajam ienākumu 

un materiālā stāvokļa līmenim.  
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Sociālais dienests līdzdarbojās Nodarbinātības valsts aģentūras projektā “Bezdarbnieku 

subsidētā nodarbinātība”, kura ietvaros nodrošināta viena darba vieta personai ar īpašām 

vajadzībām. Divas prakses vietas nodrošinātas Nodarbinātības valsts aģentūras  uzsāktajā Eiropas 

Sociālā fonda līdzfinansēšanas pasākuma “Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana 

pašvaldībās iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros.  

Sociālajā dienestā ir sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, kurš pielāgo, izstrādā 

individuālas sociālā atbalsta programmas augsta riska ģimenēm, vajadzības gadījumā piesaista un 

sadarbojas ar citiem speciālistiem. 

Pavisam sociālā dienesta uzskaitē ir 18 augsta riska ģimenes, ar kurām tika veikts regulārs 

intensīvs sociālais darbs.  

Sniegts atbalsts skolām, pēc viņu lūguma nodrošinot profilaktiskās pārrunas ar skolēniem un 

vecākiem. 

Nodrošinātas individuālas konsultācijas ar psihologu.  

Organizēts preventīvais darbs – akcija visās novada skolās ‘Smēķēšanai - NĒ’. Regulāri tika 

organizēti vakara reidi riska ģimenēs. Reidos tiek iesaistīts arī VUGD komandieris, policijas 

pārstāvji.  Ir sadarbība ar audžu ģimenēm. 

 

Pašvaldības nodrošinātie un pirktie sociālie pakalpojumi  

Tabula 18 

Pakalpojuma veids Izlietotie līdzekļi (Ls) Pakalpojumu saņēmušo skaits 
Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi 
Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem 
„Fēnikss” 

18746 13 
 

Sociālās palīdzības pakalpojumu komplekss 4830 - 
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi 
Višķu sociālās aprūpes centrs 5418 2  
Romas katoļu draudzes Subates vecļaužu mītne „Miera 
nams”  

6309 16 

Naujenes bērnu nams 1154 1  
Daugavpils īslaicīgas uzturēšanās sociālās aprūpes 
iestāde 

345 1 

 

Pašvaldībā prioritāte ir alternatīvajam aprūpes veidam – aprūpei mājās, kura tiek nodrošināta 

personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.  Ilūkstes novadā šis 

pakalpojums 2009.gadā tika nodrošināts 88 personām, tai skaitā 70 pensijas vecuma personām un 17 

pieaugušiem invalīdiem un vienam bērnam invalīdam. No aprūpētajām personām 21 persona ir bez 

pārvietošanās iespējām vai pārvietojas ar ratiņiem. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai naudas 
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līdzekļi 32297 latu apmērā izlietoti samaksai aprūpētājiem par darbu, ieskaitot sociālo nodokli. 

Aprūpi mājās nodrošināja 40 aprūpētāji. 

Sociālās palīdzības pakalpojumu kompleksos daļēji apmaksāta veļas mazgāšana un 

mazgāšanās dušā, izlietojot 510  latus.  

 Ilgstoša un veiksmīga sadarbība sociālajam dienestam ir ar Sarkanā Krusta Daugavpils-

Ilūkstes novadu nodaļu, kas sniedz humāno palīdzību. tāpat ar Ilūkstes novada pensionāriem, kuri 

bez atlīdzības ziedo savu laiku, aktīvi iesaistoties ik gadu palīdzot nogādāt pašvaldības sarūpētās 

Ziemassvētku dāvanas līdz vientuļiem pensionāriem un invalīdiem. Laba vēlējumu laikā kā tradīcija 

ir labdarības akcija „Dāvāsim siltumu!”, kuras laikā daudzas novadā dzīvojošas rokdarbnieces atrod 

laiku, noada siltas zeķes un cimdus, kuri tālāk tiek dāvināti trūcīgo ģimeņu bērniem un  aprūpes 

centros mītošajiem novada ļaudīm.    

Iekārtots divistabu sociālais dzīvoklis ar daļējām ērtībām, kurā tiek īslaicīgi izmitinātas krīzē 

nonākušas personas.   
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IL ŪKSTES NOVADA ATT ĪSTĪBA 

Teritorijas att īstība un plānošana 

2009.gada 30. septembrī Ilūkstes novada dome  apstiprināja novadā ietilpstošo administratīvo  

vienību  teritorijas plānojumus ( Ilūkstes pilsēta, Subates pilsēta ar lauku teritoriju, Dvietes, 

Bebrenes, Eglaines, Pilskalnes un Šēderes pagasti) , pieņemot saistošos noteikumus Nr.19/2009 „Par 

Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojuma apstiprināšanu” un pieņēma lēmumu par 

paplašinātās Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādāšanas uzsākšanu. 

 Saskaņā ar pašvaldību savstarpējo vienošanos, Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes 

funkcijas nodrošina Daugavpils novada būvvalde.  
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Il ūkstes novada pašvaldības dalība projektos 2009.gadā 

Tabula 19 

Finanšu līdzekļi Fonds un 
iesniegšanas 

datums 

Inform ācija 
par projekta 

norisi 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums 

No fonda L īdzfinansēju
ms 

 

Kopā 
 

  

1. Notekūdeņu attīr īšanas iekārtu 
būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes  
pagasta Ilzes ciemā 
Projekta mērķis: uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti 
Bebrenes pagasta Ilzes ciemā, nodrošināt kvalitatīvu un 
vides aizsardzības prasībām atbilstošu notekūdeņu 
attīrīšanu., tādējādi novēršot apkārtējās vides un ūdenstilpņu 
piesārņošanas risku. 

17247 Ls 
 

25950 Ls 
 

43197 Ls 
 

LVAF 
31.01.2008 

2010.gadā tiks 
pabeigts 

2. Sociālo dzīvojamo māju siltumnotur ības 
uzlabošanas pasākumi 2009.g. 
Projekta mērķis: vispārīgais mērķis ir veicināt mājokļu 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī 
uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļautās 
iedzīvotāju grupas dzīves apstākļus. 
Specifiskais mērķis- veikt Ilūkstes sociālās dzīvojamās 
mājas Brīvības ielā 17 siltumnoturības uzlabošanas, 
renovācijas pasākumus, tādējādi palielinot ēkas 
energoefektivitāti, uzlabojot ēkas kvalitāti un 
labiekārtojumu ilgtermiņā, pielāgojot ēkas telpas 
personu ar kustību traucējumiem vajadzībām 

58711,87Ls 
 

14842,93Ls 
 

104050,51Ls 
 

ERAF Pabeigts 
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Finanšu līdzekļi Fonds un 
iesniegšanas 

datums 

Inform ācija 
par projekta 

norisi 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums 

No fonda L īdzfinansēju
ms 

 

Kopā 
 

  

3. VIP 2009.gadam Ilūkstes pirmskolas  izglītības iestādes 
“Zvaniņš” rotaļu laukuma ierīkošana 
Projekta mērķis: radīt bērniem apstākļus fiziskām 
nodarbībām piemērotā, bērnu vecumam atbilstošā, veselībai 
un labsajūtai labvēlīgā un drošā vidē. 
Audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem izveidot 
priekšnosacījumus kvalitatīvam izglītības darba procesam 
un veselības saglabāšanai. 
Veicināt bērnu izpratnes par estētisku vidi veidošanos, 
sekmēt bērnu radošā potenciāla attīstību. 

27000.00 Ls 
 

7143,00Ls 
 

34 143,00Ls 
 

Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra 

Pabeigts 

4. Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē 
Projekta mērķis: Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, 
notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana , notekūdeņu 
attīrīšanas kvalitātes uzlabošana, ūdensapgādes 
pakalpojumu pieejamības paplašināšana, 
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana. 

Kopsumma –
attiecināmo 

izmaksu summa 
1 867 565,00 

346 301 Ls 
līdz\finansējums 
2009.gadā 241 

956 
 

2 230 293,00 
Ls 
 

Kohēzijas fonds Tiek īstenots 

5. Veselības centra Ilūkste” tehnisko un profesionālo 
spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalit ātes , efektivitātes un pieejamības 
nodrošināšanai 
Projekta mērķis: vispārīgais -Uzlabot sabiedrības 
veselību attālinātajās lauku teritorijās. 
Konkrētais -veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, 
efektivitātes un pieejamības uzlabošana, paaugstinot 
iedzīvotāju informētības un zināšanu līmeni par 
piedāvātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un 
veselības profilakses pasākumiem 

397 387 EUR 
 

2576 613 EUR 
 

657618 EUR 
 

EEZ un 
Norvēģijas 

valdības finanšu 
instruments 

Atbalstīts 
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Finanšu līdzekļi Fonds un 
iesniegšanas 

datums 

Inform ācija 
par projekta 

norisi 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums 

No fonda L īdzfinansēju
ms 

 

Kopā 
 

  

6. Valsts un Eiropas savienības atbalsta lauku attīstības 
programmas 2007.- 2013. gadam pasākums 
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem: 
gājēju celiņu un stāvlaukumu, apgaismojuma līnijas 
būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes ciemā, 
nodrošinot pašvaldības pieejamību, pagasta 
iedzīvotājiem un tūristiem drošību un komfortu 
pārvietojoties kājām vai velosipēdiem un uzlabojot 
pagasta centra estētisko pievilcību. 
Projekta mērķis 

140 000 Ls 
 

410332 Ls 
 

181 322,86 
Ls 
 

ELFLA Tiek īstenots 

7. Kvalitat īvas dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana vidusskolās 2009.g. 
Projekta mērķis: vispārīgais mērķis ir vispārējās 
vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana 
prioritārajos mācību priekšmetos Ilūkstes novadā. 
Specifiskais mērķis ir  kvalitatīvai vispārējās vidējās 
izglītības programmu īstenošanai  nepieciešamās 
materiāli tehniskās bāzes modernizēšana un 
pilnveidošana Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes 
vidusskolā, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības 
programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu. 

154 724 Ls 
 

13 652Ls 
 

228 933Ls 
 

ERAF Tiek īstenots 

8. Il ūkstes pilsētas izglītības iestāžu informatizācija 
Projekta aktivitātes :  stacionāro datoru iegāde, 
portatīvo datoru iegāde, multimediju tehnikas iegāde, 
lokālo datortīklu attīstība 

37 011,27Ls 
 

5 551,70Ls 
 

31 459,57Ls 
 

ERAF Tiek īstenots 
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Finanšu līdzekļi Fonds un 
iesniegšanas 

datums 

Inform ācija 
par projekta 

norisi 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums 

No fonda L īdzfinansēju
ms 

 

Kopā 
 

  

9. VIP 2009.gadam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras 
izbūve” 
Projekta mērķis: Veikt Ilūkstes pilsētas Raiņa ielas ceļa 
posma pie Ilūkstes 1.vidusskolas un Stadiona ielas 
infrastruktūras izbūvi atbilstoši satiksmes drošības 
prasībām. 
Sekmēt skolēnu drošības uzlabošana bīstamākajos ceļa 
posmos. 
Uzlabot ceļu infrastruktūru Ilūkstes novadā, kas ir viens no 
novada attīstību ietekmējošiem faktoriem. 

189554,00 Ls 
 

50388,00 Ls 
 

239942,00 Ls 
 

Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra 

27.03.2008.g. 
Atbalstīts 

10. VIP 2009.gadam Ilūkstes mūzikas skolas renovācija 
Projekta mērķis: Mūzikas skolas jumta seguma nomaiņa, 
ārsienu remonts, siltināšana, siltumenerģijas zudumu 
samazināšanai un ārējo laika apstākļu ietekmju novēršanai. 
Mūzikas skolas audzēkņiem (165), pedagogiem (18), 
darbiniekiem izveidot priekšnosacījumus kvalitatīvam 
izglītības darba procesam un veselības saglabāšanai. 
Pašvaldības budžeta izdevumu samazināšana skolas 
siltumapgādei. 

42300.00 Ls 
 

10996.00 Ls 
 

53296.00 Ls 
 

Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra 

27.03.2008.g. 
Atbalstīts 

11. Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes 
novada Ilūkstes 2.vidusskolā , Bērnu un 
jauniešu centrā 

168060,43 71178,53 239238,96 KPFI 24.08.2009. Tiek īstenots 

12. Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes 
novada Bebrenes profesionālās vidusskolas 
dienesta viesnīcā un pirmskolas izglītības 
iestādē “Zvani ņš” 

306108,90 129646,13 435755,03 KPFI 24.08.2009. Tiek īstenots 

13. „Dvietes pagasta autoceļa „Rubeņi- Sodiški- 
Izgāztuve”0.000-1,650 km rekonstrukcija 

42288,04 14096,03 69758,09  Tiek īstenots 

14. „Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu 
pārvadāšanu un ar to saistītos atbalsta pasākumus”  24 000 240 000 

Latvijas- Šveices 
sadarbības 
programma 

Plānots 
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Finanšu līdzekļi Fonds un 
iesniegšanas 

datums 

Inform ācija 
par projekta 

norisi 

Nr.p.
k. 

Projekta nosaukums 

No fonda L īdzfinansēju
ms 

 

Kopā 
 

  

15. VIP 2009.gadam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras 
izbūve” 189554,00 50388,00 239942,00 

Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra 

27.03.2008.g. 
Atbalstīts 

16. Subates pašvaldības sporta un kultūras objekta Tirgus 
laukumā 18, rekonstrukcija 

99 329,04 33 109,68 160 250,85 ELFLA Tiek īstenots 

17. VIP 2009.gadam“Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra 
būvniecība 2.fāze un 3.fāze” 2 000 000 495 280 2495280 

Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra 

27.03.2008.g. 
Tiek īstenots 
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PAŠVALD ĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS  
2008. UN 2009. GADĀ 

Ilūkstes novada kopējā administratīvā teritorija ir 64709.1 ha liela. No novada kopplatības 

72.9 % aizņem lauksaimniecības zeme, 21.6 % mežsaimniecības zeme. 

Ilūkstes novada pašvaldības lietošanā un īpašumā esošās zemes platības sastāda 6926.8 ha 

jeb 10.7 % no novada kopējās platības. Uz 31.12.2009. pašvaldības īpašumā bija  355.2 ha zemes, 

kas sastāda 5.1% no pašvaldības zemju kopplatības. 

2009.gadā pašvaldībai piederošo īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā un ar to saistīto 

dokumentu kārtošanai no pašvaldības budžeta izlietoti Ls 6166.32: pirmreizēji iereģistrēti 12 zemes 

gabali un 14 ēkas, atdalīti 9 ēku īpašumi,  pašvaldība darījuma rezultātā iegādājusies 1 zemes 

gabalu, 1 zemes gabals atsavināts un 1 zemes gabals pārņemts no rajona pašvaldības. 

2009.gadā Ilūkstes pilsētā noslēgti 547 īslaicīgās nomas zemes līgumi,  Subates pilsētā - 8  

nomas līgumi; novada pagastos noslēgti 223 zemes nomas līgumi. 

Ilūkstes novada privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisijā 2009.gadā noslēgti 2 

dzīvokļu pirkuma līgumi.  

Tabula 20 

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērt ējums divos iepriekšējos gados 
Nekustamā īpašuma veids Bilances vērtība  uz 

31.12.2008. 
Ls 

Bilances vērtība uz 
31.12.2009. 
Ls 
 

Vērtības pieaugums 
vai samazinājums 
Ls 

Zeme 1 099 987 1 099 612 - 375 
Ceļi 11 802 784 12 049 579 + 246 795 
Ēkas 3 087 131 3 027 179 - 59 952 
Būves 727 443 916 822 + 189 379 

 

Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma kopējā bilances vērtība 2009.gadā ir 

pieaugusi par 3 758 747 latiem, salīdzinot ar 2008.gadu. Vislielākais pieaugums ir ceļu vērtībai; ēku 

vērtība ir samazinājusies. 
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Ilūkstes novada administratīvās teritorijas zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām 

Tabula 21 
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1 Kopplat ība 870.6 100 10351.2 100 12399.1 100 11459.2 100 549.2 100 11892.3 100 7867.1 100 9320.4 100 64709.1 100 

1.1 
Lauksaimniecī
bas zeme 

284.6 32.7 9811.1 94.8 11254.7 90.8 8342.9 72.8 140.9 25.7 4873.5 41.0 6364.5 80.9 6129.9 65.8 47202.1 85.9 

1.2 

Mežsaimniecīb
as zeme un 
īpaši 
aizsargājamās 
dabas 
teritorijas, 
kurās 
saimnieciskā 
darbība ir 
aizliegta ar 
normatīvo aktu 

3.5 0.4 294.2 2.8 545.6 4.4 2629.1 23.0 5.5 1.0 6511.6 54.7 1162.6 14.8 2828.2 30.3 13980.3 8.9 

1.3 
Ūdens objektu 
zeme 

17.2 2.0 9.9 0.1 65.0 0.5 60.1 0.5 70.4 12.8 383.8 3.2 82.6 1.0 73.7 0.8 762.7 0,4 

1.4 

Dabas 
pamatnes un 
rekreācijas 
nozīmes zeme 
un derīgo 
izrakteņu 
ieguves 
teritorijas 

350.2 40.2 0.0 0.0 263.7 2.1 11.7 0.1 212.5 38.7 25.1 0.2 3.6 0.1 156.4 1.7 1023.2 1,4 

1.5 

Daudzdzīvokļu 
māju un 
individuālo 
dzīvojamo 
māju apbūve 

114.8 13.2 7.1 0.1 22.3 0.3 32.4 0.3 57.7 10.5 5.9 0.1 13.5 0.2 7.9 0.1 261.6 0,7 

1.6 
Pārējo objektu 
apbūve 

100.3 11.5 228.9 2.2 247.8 1.4 383.0 3.3 62.2 11.3 92.4 0.8 240.3 3.0 124.3 1.3 1479.2 2,7 
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Ilūkstes novada pašvald ības zemes sadal ījums 
pa nekustam ā īpašuma 

lietošanas veidiem

5%

5%
6%

2% 7% 4%
56%

15%

LIZ Meži Krūmāji Purvi
Zem ūdeņiem Pagalmi Ceļi Pārējās zemes

 

Att ēls 11 Pašvaldības zemes sadalījums 
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ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMI PAR PAŠVALD ĪBAS 
SAIMNIECISKO DARB ĪBU, KĀ ARĪ PAŠVALDĪBAS 2009.GADA 

SAIMNIECISKO P ĀRSKATU 
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DOMES LĒMUMS PAR 2009. GADA PĀRSKATU 

 


