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SAĪSINĀJUMI 

CSP – Centrālā statistikas pārvalde 

ERAF – Eiropas reģionālās attīstības fonds  

IP – ilgtermiņa prioritāte 

KF - Kohēzijas fonds 

LTV – Latvijas televīzija 

MK – Ministru kabinets 

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārta 

NAP – Nacionālais Attīstības plāns 

NVO – nevalstiskā organizācija 

LAD – Lauku atbalsta dienests 

PMLP - Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

R - rīcība 

SAI – sociālās aprūpes iestāde 

SIA - sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SM – stratēģiskais mērķis 

SVID - stiprās, vājās puses, iespējas un draudi 

U - uzdevums 

VARAM - Vides aizsardzības un reģionālas 

attīstības ministrija 

VID – Valsts ieņēmumu dienests 

VTP – vidēja termiņa prioritāte 

VZD – Valsts Zemes dienests 
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1. ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Attīstības plānošana ir principu, mērķu un to 

sasniegšanai nepieciešamo rīcību izstrāde 

nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un 

nodrošināt sabiedrības un teritorijas attīstību1.  

Attīstības plānošanas procesā tiek apzināti un 

novērtēti novada rīcībā esošie resursi, 

piedāvāti risinājumi to efektīvai un ilgtspējīgai 

izmantošanai, mērķtiecīgi plānotas rīcības un 

investīcijas, kā arī sekmēta teritorijas 

atpazīstamība. 

Ilūkstes novada Attīstības programma 2013.-

2019.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 

ir vidēja termiņa politisks dokuments, kas 

nosaka Ilūkstes novada attīstības virzienus, 

uzdevumus un rīcības 7 gadiem. 

Attīstības programma izstrādāta, balstoties uz 

trīs galvenajiem attīstības plānošanas 

pamatakmeņiem: stratēģisko pieeju, 

ekonomisko skatījumu un integrēto pieeju.  

Stratēģiskā pieeja nosaka Ilūkstes novada 

attīstības prioritātes, konkrētas tuvāko gadu 

rīcības, kurām noteikti rezultāti un vidēja 

termiņa rādītāji, kas raksturo novada izaugsmi. 

Ekonomiskais skatījums definē novada 

ekonomisko specializāciju, kas noteikta, ņemot 

vērā esošos resursus un attīstības potenciālu.  

Integrētā pieeja nodrošina dokumenta 

pēctecību un saskaņotību starp visiem 

pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm.  

Ilūkstes novada attīstības programmas 

uzdevums ir kalpot par ilgtspējīgas attīstības 

instrumentu, kas nodrošina līdzsvaru starp 

sociālo, ekonomisko un vides attīstību vidējā 

termiņā, vienlaicīgi ņemot vērā apkārtējās 

teritorijas attīstības tendences.  

Attīstības programmas izstrāde veikta saskaņā 

ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo 

                                                           
1
 Attīstības plānošanas sistēmas likums, 3.pants 

aktu prasībām un VARAM izstrādāto metodiku 

„Metodiskie ieteikumi ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju un attīstības programmu izstrādei 

reģionālā un vietējā līmenī” (aktualizētā 

redakcija, 2012.gada 4.aprīlis). 

Dokumenta izstrādē ņemta vērā Latvijas 

telpiskās attīstības plānošanas dokumentu 

hierarhija.  

Nozīmīgākais ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokuments ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2030.gadam (Latvija 2030), vidējā 

termiņā - Nacionālais attīstības plāns 

(NAP2020). Vērā ņemti Latgales plānošanas 

reģiona attīstības plānošanas dokumenti, 

spēkā esošie Ilūkstes novada attīstības 

plānošanas dokumenti, kā arī apkārtējo 

novadu noteiktie stratēģiskie attīstības 

uzstādījumi. 

Attīstības plānošanā ievēro 12 galvenos 

principus: 

 ilgtspējīgas attīstības princips — 

tagadējām un nākamajām paaudzēm 

nodrošina kvalitatīvu vidi un līdzsvarotu 

ekonomisko attīstību, racionāli izmanto 

dabas, cilvēku un materiālos resursus, 

saglabā un attīsta dabas un kultūras 

mantojumu;  

 interešu saskaņotības princips — 

saskaņo dažādas intereses un ievēro 

attīstības plānošanas dokumentu 

pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos; 

  līdzdalības princips — visām 

ieinteresētajām personām ir iespēja 

līdzdarboties attīstības plānošanas 

dokumenta izstrādē;  

 sadarbības princips — valsts un 

pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā 

izpildot attīstības plānošanas dokumentos 

izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu 
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par nosprausto mērķu un paredzēto 

rezultātu sasniegšanu;  

  finansiālo iespēju princips — izvērtē 

esošos un vidējā termiņā prognozētos 

resursus un piedāvā efektīvākos 

risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu 

sasniegšanai nepieciešamajām izmaksām;  

 atklātības princips — attīstības 

plānošanas process ir atklāts, un 

sabiedrība tiek informēta par attīstības 

plānošanas un atbalsta pasākumiem un to 

rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos 

informācijas pieejamības ierobežojumus;  

 uzraudzības un novērtēšanas princips 

— attīstības plānošanā un attīstības 

plānošanas dokumentu īstenošanā visos 

pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to 

ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība un 

pārskatu sniegšana par sasniegtajiem 

rezultātiem;  

 subsidiaritātes princips — politiku īsteno 

tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura 

atrodas pēc iespējas tuvāk pakalpojuma 

saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek 

efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā 

pārvaldes līmenī;  

 attīstības plānošanas un normatīvo 

aktu izstrādes sasaistes princips — 

politiku plāno pirms normatīvā akta 

izdošanas, un, izstrādājot normatīvos 

aktus, ņem vērā attīstības plānošanas 

dokumentus;  

 līdzsvarotas attīstības princips — 

politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts 

teritoriju attīstības līmeņus un tempus;  

 aktualitātes princips — attīstības 

plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši 

situācijai;  

 dokumentu saskaņotības princips — 

pieņemot attīstības plānošanas dokumentu 

vai izdarot grozījumus šādā dokumentā, 

nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos 

saistītajos dokumentos un normatīvajos 

aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības 

principu.  

  

ILGTSPĒJĪGA 

ATTĪSTĪBA 
INTEREŠU 

SASKAŅOTĪBA 

LĪDZDALĪBA 

SADARBĪBA 

FINANSIĀLĀS  

IESPĒJAS  

ATKLĀTĪBA UZRAUDZĪBA UN 

NOVĒRTĒŠANA 

SUBSIDIARITĀTE 

NORMATĪVO AKTU 

SASAISTE 

 LĪDZSVAROTĪBA 

AKTUALITĀTE 

SAKAŅOTĪBA 

Attēls 1: Attīstības plānošanas pamatprincipi (Attīstības plānošanas sistēmas likums) 
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2. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASTĀVS 
Attīstības programmu veido 4 galvenās 

nodaļas:  

 Pašreizējās situācijas raksturojums 

(atsevišķs sējums); 

 Stratēģiskā daļa; 

 Rīcības un investīciju plāni; 

 Īstenošanas uzraudzība. 

Pašreizējās situācijas raksturojumus ir 

apraksts par Ilūkstes novada resursiem, 

tendencēm un problēmām. To papildina 

nozaru un jomu analīze, kura veikta izmantojot 

SVID metodi, un novada iedzīvotāju vērtējums, 

kas balstīts uz dokumenta izstrādēs gaitā 

veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem.  

Pašreizējās situācijas raksturojums 

atspoguļo novada situāciju uz 2013.gada 

sākumu. Raksturojuma mērķis ir kalpot par 

atskaites punktu, uz kā pamata tiek izstrādāta 

novada tālāka attīstības stratēģija. Pašreizējās 

situācijas raksturojums sagatavots kā 

atsevišķs sējums, šajā dokumentā iekļauts 

neliels kopsavilkums.  

Stratēģiskā daļa sniedz atbildes uz 

jautājumu, ko Ilūkstes novads vēlas sasniegt 

nākotnē.  

Nodaļā iekļauti vidēja termiņa stratēģiski 

uzstādījumi – prioritātes, virzieni un uzdevumi, 

kuri izvirzīti saskaņā ar novada ilgtermiņa 

uzstādījumiem – vīziju, stratēģiskajiem 

mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm. 

Rīcības plāns ietver projektu idejas un 

risinājumus, sniedzot atbildes uz jautājumu, kā 

sasniegt plānoto. Rīcības plānu papildina 

Investīciju plāns, kas nosaka nepieciešamo 

investīciju apjomu plānotajām aktivitātēm 

tuvākajiem 3 gadiem. Rīcības plāns sniedz 

atbildes uz jautājumu, kā sasniegt plānoto, 

investīciju plāns – kādi finanšu resursi papildus 

nepieciešami pašvaldībai plānoto aktivitāšu 

īstenošanai dzīvē.  

Īstenošanas uzraudzība sniedz 

priekšlikumus par to, pēc kādiem rādītājiem 

pašvaldība var vadīties, vērtējot novada 

tālākās attīstības tendences un to, kā Ilūkstes 

novada Attīstības programma 2013.-

2019.gadam tiek īstenota. 

Kā atsevišķs sējums sagatavots Pārskats par 

sabiedrības līdzdalības pasākumiem, kuri 

īstenoti Attīstības programmas izstrādes gaitā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attēls 2: Attīstības programmas saturs
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3. ĪSUMĀ PAR ILŪKSTES NOVADU 

NOVADA TERITORIJAS PLATĪBA2 

646,6 km2 

PASTĀVĪGO IEDZĪVOTĀJU SKAITS3 

7877 

APDZĪVOJUMA BLĪVUMS4 

12,2 cilvēki uz 1 km2 teritorijas 

ADMINISTRATĪVAIS CENTRS 

Ilūkste
 

ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS  

Ilūkstes novads atrodas Latvijas 

dienvidaustrumu daļā – vēsturiskajā Sēlijas 

novadā, Daugavas kreisajā krastā.  

Novads robežojas ar Aknīstes, Jēkabpils un 

Daugavpils novadiem un Lietuvas Republiku. 

Administratīvā centra attālums līdz Daugavpilij 

– 25 km, līdz Rīgai – 250 km.  

APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Ilūkstes novads izveidots 2003.gadā, 

apvienojot Ilūkstes pilsētu ar Pilskalnes, 

Šēderes un Bebrenes pagastiem. 2009.gadā 

administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 

novadam pievienots Dvietes pagasts, Eglaines 

pagasts un Subates pilsēta ar lauku teritoriju.  

2010.gadā Subates pilsētas lauku teritorijai 

piešķirts tās vēsturiskais nosaukums - Prodes 

pagasts. Lielākās novada apdzīvotās vietas ir 

Ilūkstes un Subates pilsētas. 

 

 

 

                                                           
2
Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo 

vienību zemes pārskats uz 2012. gada 1. Janvāri, VZD 
3
Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, 

republikas pilsētās un novados uz 2012.gada sākumu, CSP 
4
Administratīvais iedalījums un iedzīvotāju blīvums 

2012.gada sākumā, CSP 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBA 

Novada teritorijas attīstības līmeņa indekss 

(pēc 2011.gada datiem5) ir -0,661. Starp 

visiem Latvijas 110 novadiem Ilūkstes novads 

ieņem 85.vietu.  

ILŪKSTES NOVADS SĒLIJĀ 

Lai gan Ilūkstes novads oficiāli ietilpst Latgales 

plānošanas reģionā, tā kultūrvēsturiskā 

piederība ir Sēlijai un attiecībā uz to joprojām 

novērojams iedzīvotāju patriotisms. Tieši 

Ilūkstē 1995.gadā dibināta Sēlijas asociācija. 

2012.gada nogalē tika nodibināta Sēlijas 

novadu apvienība, kuras sastāvā ietilpst arī 

Ilūkstes novads. 

DABAS RESURSI 

47% novada teritorijas aizņem 

lauksaimniecībā izmantojamās zeme, 39% - 

meži. Novads robežojas ar Daugavu un ir 

bagāts ar ezeriem. Lielākie ezeri – Dvietes, 

Lielais Subates, Mazais Subates, Galiņu un 

Skuķu ezers. Citas lielākās upes – Dviete, 

Līčupe. Teritorijā atrodas Dvietes palienes 

dabas parks, aizsargājamo ainavu apvidus 

„Augšzeme”, 8 dabas liegumi, 12 mikroliegumi.  

                                                           
5
 MK noteikumi Nr.371 "Grozījumi Ministru kabineta 

2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par 

teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā 

vērtībām”” 

  

Attēls 3: Ilūkstes novada 

ģeogrāfiskais novietojums 
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GALVENIE AUTOCEĻI 

Teritoriju šķērso 4 valsts reģionālie autoceļi 

P70 Svente–Lietuvas robeža (Subate), P71 

Pievedceļš Ilūkstei, P72 Ilūkste–Bebrene–Birži 

un P73 Vecumnieki–Nereta–Subate. 

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS 

Ilūkstes novadā ir viena pirmsskolas izglītības 

iestāde ar 3 filiālēm, trīs vidusskolas, divas 

pamatskolas, viena profesionālās izglītības 

iestāde, divas izglītības iestādes ar 

profesionālo ievirzi (mūzikas skola un sporta 

skola), viena speciālās izglītības iestāde un 

viena interešu izglītības iestāde. 

Kultūras un atpūtas pasākumi norisinās 6 

novada kultūras namos (Ilūkstē, Bebrenē, 

Dvietē, Eglainē, Subatē un Šēderē). Novadā 

kopā ir 8 bibliotēkas.  

Ilūkstes novadā ir plašas sporta tradīcijas, 

sporta infrastruktūra pieejama Eglainē, Ilūkstē, 

Bebrenē, Subatē un Šēderē. 

VESELĪBAS UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI, DROŠĪBA 

Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz SIA 

”Veselības centrs Ilūkste”, kas ir vadošā 

veselības aprūpes iestāde novadā, SIA 

”Veselības un sociālās aprūpes centrs 

”Subate””, kā arī feldšeru punkti Bebrenē, 

Eglainē, Šēderē un Dvietē. 

Novadā ir dienas aprūpes centrs personām ar 

garīgas attīstības traucējumiem „Fēnikss”.  

Sociālo pakalpojumu sniegšanu nodrošina 

Sociālais dienests, kura pārraudzībā darbojas 

Ģimenes atbalsta un krīžu centrs. Ilgstošos 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus pilngadīgām personām un 

personām ar kustības traucējumiem sniedz 

Jelgavas Diecēzes Subates Romas katoļu 

draudzes SAI „Miera nams”. 

EKONOMIKA 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 

pašvaldības budžetā uz 1 iedzīvotāju 

2011.gadā – 161,5 LVL.  

2011.gada martā ekonomiski aktīvi bijuši 

46,6% novada iedzīvotāji vecumā no 15 

gadiem. Bezdarba līmenis 2012.gada 

31.oktobrī - 11,2%.  

Raksturīgākās ekonomikas nozares Ilūkstes 

novadā ir lauksaimniecība, 

mazumtirdzniecība, kokapstrāde, mežistrāde.  

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI 

 Muzeji (Novadpētniecības muzejs Ilūkstē; 

Karošu muzejs – Sietkovska privātkolekcija 

„Ilzes” Šēderes pagastā; Gotharda Fridriha 

Stendera muzejs Eglaines pagastā, piemiņas 

akmens; Subates muzejs; Dvietes pagasta 

novadpētniecības materiālu krātuve); 

 Dabas parks „Dvietes paliene” (Dvietes 

pagastā); 

 Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas 

centrs (Dvietes pagastā); 

 Grāfu Plāteru - Zībergu Bebrenes muižas pils 

(Bebrenes pagastā); 

 Bebrenes muižas parks (Bebrenes pagastā);  

 Akmeņupes dabas taka (Bebrenes pagastā); 

 Dabas liegums „Pilskalnes Siguldiņa” meža 

ainavu parks; 

 Ūdenstilpes: Dvietes ezers, Ilzines ezers, 

Kamiņčas ezers, Ombergas ezers, Puru 

ezers, Skuķu ezers, Šarlotes ezers; 

 Upes: Akmeņupe, Alkšņupīte, Daugava, 

Dviete, Eglaine, Ilūkste, Ilzupīte, Kazupe, 

Lašupīte, Līčupīte, Munda, Pļepovka, Rauda, 

Rupsīte, Viesīte  
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4. PAŠREIZĒJAS SITUĀCIJAS 

RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS  

Ilūkstes novada iedzīvotāju skaita dinamika ir 

negatīva. Pēdējo 12 gadu laikā novada 

teritorijā pastāvīgi dzīvojošo skaits 

samazinājies par 26,8%. 2012.gada sākumā 

reģistrēto iedzīvotāju skaits (pēc PMLP 

Iedzīvotāju reģistra datiem) novadā kopā bija 

8840, savukārt faktiski novadā dzīvojošo skaits 

(pēc CSP datiem, pamatojoties uz 2011.gada 

tautas skaitīšanu) - 7877. Negatīvi ir gan 

dabiskās kustības, gan ilgtermiņa migrācijas 

rādītāji. Pēc teritorijas attīstības indeksa, 

Ilūkstes novads ieņem 85.vietu starp visiem 

110 Latvijas novadiem. 

Ilūkstes novads administratīvās teritorijas ir 

funkcionāli vienotas, ar izdevīgu ģeogrāfisko 

stāvokli, plašu ceļu tīklu, dzelzceļu un izteiktu 

attīstības centru – Ilūksti. Pagasti ir novada 

stratēģiskie atbalsta punkti, kur pieejamas 

daudzveidīgas izglītības, kultūrvēstures, dabas 

izpētes, rekreācijas un ekotūrisma iespējas.  

Ilūkstes novads ir viens no Latgales 

plānošanas reģiona novadiem, tomēr to 

vislabāk raksturo tieši Sēlijas kultūrvēsturiskais 

reģions un identitāte. Ņemot vērā ģeogrāfisko 

novietojumu, novadam ir izteiktas funkcionālās 

saites ar Daugavpils pilsētu, kur ikdienā 

strādāt un saņemt dažādus pakalpojums dotas 

liela daļa novada iedzīvotāju.  

Novada pārvaldība ir kompakta, novadā 

darbojas 22 pašvaldības iestādes un 31 to 

struktūrvienība. Pašvaldībai ir veiksmīgi 

attīstīts "vienas pieturas aģentūras" princips, 

tomēr atsevišķās jomās vērojama starpnozaru 

sadarbības trūkums. Aktīvas ir sabiedriskās 

organizācijas, kas piedalās projektu 

īstenošanā. Novada zīmols un atpazīstamība 

Latvijā ir salīdzinoši mazattīstīta.  

Labi attīstīts ir izglītības iestāžu tīkls un 

daudzveidīgs izglītības piedāvājums, kuru 

kopā nodrošina 12 izglītības iestādes t.sk. 

profesionālās izglītības iestāde Bebrenē. 

Sekmīgi darbojas mūzikas skola, sporta skola, 

kā arī mākslas skolas filiāle.   

Ilūkstes novadu raksturo plašās sporta 

tradīcijas un sasniegumi sportā, jo īpaši futbolā 

un vieglatlētikā. Vairums sporta infrastruktūras 

objektu atrodas izglītības iestādēs, novadā nav 

sporta kompleksa, kas uzskatāms par 

trūkumu. Vietējā kultūras dzīve tiek organizēta 

kultūras namos Bebrenē, Dvietē, Eglainē, 

Subatē, Šēderē un Ilūkstē. Plaši pieejami ir 

sociālās aprūpes pakalpojumi, nozīmīgākā 

veselības aprūpes iestāde ir veselības centrs 

„Ilūkste”. Novadā nav pašvaldības policijas.  

Ilūkstes novads ir bagāts ar dabas resursiem – 

lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, smilts 

un kūdras atradnēm, mežiem, nozīmīgām 

ūdenstecēm (piem., Daugava) un vairākiem 

ezeriem.  

Novadā ir Eiropas nozīmes dabas teritorijas, ar 

plašu aktīvās atpūtas un dabas tūrisma 

piedāvājumu - putnu vērošanu dabas parkā 

„Dvietes paliene”, izturības pārbaudi dabas 

parka „Pilskalnes Siguldiņa” nogāzēs, vides 

ekspedīcijām „Dvietes senlejā” u.c. 

aktivitātēm. 

Lai gan autoceļu tīkls ir pieejams, tā tehniskais 

stāvoklis ir nolietojies – tas būtiski ietekmē 

iedzīvotāju mobilitātes iespējas un kvalitāti, kā 

arī ir uzņēmējdarbību bremzējošs faktors. 

Novada teritoriju šķērso maģistrālais naftas 

vads un dzelzceļa līnija, kur tiek veikti tikai 

kravas pārvadājumi. Salīdzinoši slikta ir 

elektronisko pakalpojumu, kā arī 

elektroenerģijas pievades kvalitāte.  
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Centralizēti komunālie pakalpojumi pieejami 

abās pilsētās un vairumā ciemu, tomēr 

nolietojusies ir inženiertehniskā infrastruktūra.  

Nozīmīgākie iepriekšējos gados realizētie 

projekti galvenokārt īstenoti novada tehniskās 

infrastruktūras attīstīšanā – ceļu satiksmes 

drošības uzlabošanā, energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanā, dažādu teritoriju un 

objektu labiekārtošanā. Veikta ceļu satiksmes 

drošības uzlabošana Ilūkstē un Šēderē, 

īstenoti ielu rekonstrukcijas projekti Ilūkstē, 

veikta siltumenerģijas ražošanas iekārtu 

nomaiņa un katlu mājas rekonstrukcija Subatē, 

īstenoti kompleksi energoefektivitātes 

pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās, 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas 

pasākumi Bebrenes Profesionālās vidusskolas 

ēkās u.c. projekti. Vairāki būtiski projekti 

īstenoti kultūras tūrisma jomās – aprīkojuma 

iegāde dabas liegumam „Pilskalnes Siguldiņa”. 

Tāpat īstenoti pārrobežu sadarbības projekti 

gan vides kvalitātes uzlabošanai, sociālās 

vides stiprināšanai un tūrisma attīstības 

veicināšanai. 

Par ekonomiski aktīviem var uzskatīt 46,6% 

novada iedzīvotāju, no kuriem 35,7% ir 

nodarbinātie, bet pārējie 10,9% - bezdarbnieki 

un darba meklētāji.  

Populārākie uzņēmējdarbības veidi – 

lauksaimniecība, mežsaimniecība, 

kokapstrāde, metālapstrāde, naftas produktu 

transportēšana, mazumtirdzniecība. Ņemot 

vērā pašreizējos resursus, novadam ir plašs 

kultūrtūrisma un dabas tūrisma, loģistikas, 

lauksaimniecības un amatniecības attīstības 

potenciāls, iespēja attīstīt pārrobežu sadarbību 

un sadarbību ar Sēlijas reģiona pašvaldībām. 

Viens no būtiskākajiem novada draudiem ir 

iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas tieši 

ietekmē visu pārējo jomu tālāku attīstību. 

Iedzīvotāju maksātspēja ir zema, augsts ir 

bezdarba līmenis, bet vienlaicīgi trūkst 

kvalificēts darbaspēks.  

Lai nodrošinātu iedzīvotāju skaita 

saglabāšanos un ekonomisko attīstību, 

nepieciešams pilnveidot vietējās 

uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, stiprināt 

novadā pieejamās profesionālās izglītības 

kvalitāti un piedāvājumu, attīstīt tehnisko 

infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi visās 

jomās. Neskatoties uz to, daudzi pasākumi 

veicami nevis vietējā, bet reģionālā un 

nacionālā mērogā, jo atsevišķiem pasākumiem 

nepieciešama komplekss rīcības plāns un 

investīcijas. 

Visticamāk, ka iedzīvotāju skaits turpinās 

samazināties arī nākamajos gados, tomēr šo 

tendenci iespējams mazināt, veicinot jaunu 

darbavietu izveidi, mobilitātes iespēju 

uzlabošanos, mūžizglītības piedāvājuma 

paplašināšanu un atbalstu jaunajām ģimenēm 

un jaunajiem speciālistiem. 

Arī pēc iedzīvotāju domām6 visaktuālākā 

problēma, kuru nepieciešams risināt tuvākajos 

gados, ir bezdarbs. Jaunu darba vietu izveides 

veicināšana, atbalsts uzņēmējiem un 

lauksaimniekiem, ražošanas un tūrisma 

attīstība - šie rīcības virzieni pēc iedzīvotāju 

domām ir visbūtiskākie, lai nodrošinātu 

iedzīvotāju skaita saglabāšanos un novada 

attīstību. Pēc aptaujāto domām vienai no 

Ilūkstes novada prioritātei jābūt izglītības 

jomai, savukārt vides jomā lielākā uzmanība 

jāvērš uz ceļu un ielu infrastruktūras 

uzlabošanu.  

  

                                                           
6
 Iedzīvotāju aptaujas rezultāti (respondentu skaits – 106) 
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5. STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS 

ELEMENTI 
Ilūkstes novada Attīstības programmas 

stratēģiskā daļa sniedz atbildes uz 

jautājumiem, ko novads vēlas sasniegt 

tuvākajā nākotnē – 7 gados. Vidēja termiņa 

stratēģiskie uzstādījumi – vidēja termiņa 

prioritātes un uzdevumi izvirzīti, pamatojoties 

uz ilgtermiņa uzstādījumiem, kas noteikti 

Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2013.-2030.gadam. 

Stratēģiskā daļa izstrādāta kopā ar novada 

dažādu nozaru speciālistiem – viedokļu 

līderiem, par atskaites punktu ņemot novada 

esošās situācijas raksturojumu. Galvenie 

stratēģiskie uzstādījumi balstīti uz Ilūkstes 

novada iedzīvotāju redzējumu par to, kādam 

novadam jābūt nākotnē. 

Stratēģiskā daļa veidota, ievērojot stratēģiskās 

plānošanas pamatprincipu – definēt 

sasniedzamos rezultātus no augstāka uz 

konkrētāku līmeni.  

Lai skaidrāk izdalītu konkrētu jomu un nozaru 

būtiskākos attīstības uzdevumus, papildus 

definēti rīcību virzieni. 

 

 

Par Ilūkstes novada, tāpat kā ikvienas citas 

Latvijas pašvaldības, misiju var uzskatīt ar 

iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības un tās 

izveidotu institūciju starpniecību īstenot 

attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju intereses un valsts 

noteiktos uzdevumus.  

 

Novada pašvaldības funkcijas ir definētas 

likumā „Par pašvaldībām” un lielākoties 

saistītas ar ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanu un iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanu. 

 

 

 

•precīzi izteikts pamata mērķis, kādēļ novads vispār pastāv MISIJA 
•lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda novada unikālās 

vērtības VĪZIJA 
•koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā laika 

periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu 
prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai 

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 

•teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte ilgtermiņā, kuras risināšana tiek izvirzīta 
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm 

ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 

•teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte vidējā termiņā, kuras risināšana tiek izvirzīta 
priekšplānā salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

•konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 
sasniegšanai 

RĪCĪBAS VIRZIENI 

•izvirzīti mērķu īstenošanai, ņemot vērā integrētās pieejas dimensijas un 
nodrošinot savstarpēji papildinoša un kompleksa atbalsta mehānisma izveidi 

UZDEVUMI 

•konkrētu pasākumu kopums, kas noteikts izvirzīto uzdevumu izpildei RĪCĪBAS 

•indikatori, kas apraksta rezultātus, kuri raksturo uzdevumu izpildi RĀDĪTĀJI 

Attēls 5: Stratēģiskās plānošanas elementi 

Ilg
te

rm
iņ

ā
 

V
id

ē
jā

 t
e

rm
iņ

ā
 



 16 
 

6. ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE 

UZSTĀDĪJUMI

Vidēja termiņa stratēģiski uzstādījumi – 

prioritātes, virzieni un uzdevumi, izvirzīti 

saskaņā ar novada ilgtermiņa uzstādījumiem – 

vīziju, stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa 

prioritātēm. 

Ilūkstes novada vīziju, stratēģiskos mērķus un 

ilgtermiņa prioritātes nosaka Ilūkstes novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2030.gadam. 

Par Ilūkstes novada, tāpat kā ikvienas citas 

Latvijas pašvaldības, misiju var uzskatīt ar 

iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības un tās 

izveidotu institūciju starpniecību īstenot 

attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

intereses un valsts noteiktos uzdevumus. 

Novada pašvaldības funkcijas ir definētas 

likumā „Par pašvaldībām” un lielākoties 

saistītas ar ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

uzlabošanu. 

 

Lai nodrošinātu Ilūkstes novada ilgtermiņa 

vīzijas sasniegšanu, izvirzīti 3 stratēģiskie 

mērķi: 

SM 1 Iedzīvotāju skaita saglabāšana, 

SM 2 Ekonomiskā izaugsme, 

SM 3 Sakārtota dzīves telpa. 

Kā ilgtermiņa prioritātes noteiktas sekojošas 

aktualitātes: 

IP 1 Sēlijas reģiona attīstība,  

IP 2 Ilgtspējīga vietējo resursu 

izmantošana un sadarbība 

ekonomikas izaugsmei,  

IP 3 Pieejama un mūsdienīga tehniskā 

infrastruktūra.  

Kā galvenie novada ekonomiskās 

specializācijas virzieni noteiktas sekojošas 

nozares: 

 Lauksaimniecība, 

 Kokrūpniecība, 

 Tūrisms, 

 Transporta un loģistikas pakalpojumi, 

 Metālapstrāde, 

 Mājražošana, 

 Profesionālā izglītība. 

Pamatojoties uz šiem uzstādījumiem, kas 

noteikti Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijā 2013.-2030.gadam, Attīstības 

programmā izvirzīti uzdevumi un sastādīts 

rīcības plāns, kura mērķis ir nodrošināt ne tikai 

vidēja termiņa uzstādījumu sasniegšanu, bet 

atbilstoši veicināt ilgtermiņa uzstādījumu 

piepildījumu.  

  

 

Ilūkstes novada vīzija nosaka, ka Ilūkstes 

novads ir Sēlijas reģiona attīstības 

centrs ar konkurētspējīgas izglītības 

iespējām, krāsainu sporta un kultūras 

dzīvi un vidi, kas ir pievilcīga 

ģimenēm, uzņēmējiem un tūristiem. 

 

 



 17 
 

7. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀTES 

Kā Ilūkstes novada vidēja termiņa prioritātes 

(līdz 2019.gadam) noteiktas sekojošas 

aktualitātes: 

VTP 1 Ilūkste - Sēlijas reģionālas 

nozīmes attīstības un 

pakalpojumu centrs,  

VTP 2 Daudzpusīga, stabila, uz 

personību un attīstību vērsta 

izglītības sistēma,  

VTP 3 Atbalsts uzņēmējdarbībai,  

VTP 4 Ģimenēm pievilcīga 

infrastruktūra. 

 

 

Ilūkstes pilsētas kā Sēlijas reģionālas nozīmes 

attīstības un pakalpojumu centra attīstība 

izvirzīta kā viena no vidēja termiņa prioritātēm, 

lai nodrošinātu ilgtermiņa prioritātes (IP1 

Sēlijas reģiona attīstība) sasniegšanu. Vidējā 

termiņa nepieciešams attīstīt gan publisko 

pakalpojumu klāstu un kvalitāti, uzlabojot 

veselības un sociālās aprūpes, sporta, kultūras 

un atpūtas iespējas, gan paplašināt sadzīves, 

banku, konsultatīvo un citu pakalpojumu 

pieejamību Ilūkstes pilsētā.  

 

Kā otra vidēja termiņa prioritāte noteikta 

daudzpusīga, stabila, uz personību un attīstību 

vērsta izglītības sistēma. Tas attiecas gan uz 

vispārējo, gan profesionālo, gan interešu un 

neformālo izglītību. Mazās skolas, kuru 

pastāvēšana šobrīd ir visvairāk apdraudētākā 

mazā skolēnu skaita dēļ, būtu nepieciešams 

veidot par izglītības multifunkcionāliem 

centriem, kuros pieejami gan izglītības, gan 

kultūras, gan sporta pakalpojumi visa vecuma 

grupām. Tas stiprinātu vietējo ciemu kopienas 

un nodrošinātu daudzveidīgu pakalpojumu 

klāstu iedzīvotājiem. Profesionālās izglītības 

piedāvājuma attīstība palielinātu Ilūkstes 

novada lomu kvalificēta darbaspēka 

sagatavošanā reģionālā mērogā. 

Trešā prioritāte – atbalsts uzņēmējdarbībai – 

noteikta, lai daļēji veicinātu ilgtermiņa 

prioritātes (IP2 Ilgtspējīga vietējo resursu 

izmantošana un sadarbība ekonomiskai 

izaugsmei) sasniegšanu. Lai to panāktu, 

pašvaldībai nepieciešams pilnveidot 

uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentus 

un īstenot izglītojošus pasākumus iedzīvotāju 

informēšanai par uzņēmējdarbības iespējām. 

Ģimenēm pievilcīga infrastruktūra noteikta kā 

prioritāte vidējā termiņā, īpašu uzmanību 

pievēršot publiskās ārtelpas iekārtošanai 

(rekreācijas teritorijas un sporta objekti), 

mobilitātes iespēju paaugstināšanai 

(sabiedriskais transports, ceļu un ielu 

kvalitāte), kā arī mājokļu energoefektivitātei. 

Kā prioritārās īstermiņa aktivitātes, kuras 

jāīsteno tuvākajos gados (īstermiņa 

aktualitātes) ir publiskās infrastruktūras 

objektu attīstība, izglītības un sporta 

pakalpojumu paplašināšana, kā arī sociālās 

un veselības pakalpojumu pilnveidošana.  

VTP1 

ILŪKSTE - 

PAKALPOJUMU 

CENTRS 

VTP2 

IZGLĪTĪBA 

VTP4 

INFRASTRUKTŪRA 

VTP3 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

Attēls 6: Vidēja termiņa prioritātes 
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8. VIDĒJA TERMIŅĀ SASNIEDZAMIE 

REZULTĀTI 

Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti ir 

rādītāji, pēc kuriem statistiski iespējams noteikt 

stratēģijas izpildes efektivitāti. 

 

RĀDĪTĀJS BĀZES 

GADS 

PAŠREIZĒJĀ 

VĒRTĪBA 

SASNIEDZAMAIS 

REZULTĀTS 2019.GADĀ 

AVOTS 

Pastāvīgo iedzīvotāju 

skaits 
2012 7877 Ne mazāk par 7000 CSP 

Migrācijas saldo 2011 -21 Ne zemāk kā -10 CSP 

Demogrāfiskā slodze 2012 611 Zemāk par 590 CSP 

Bezdarba līmenis (%) 2012 11,2 Mazāk par 9% NVA 

Teritorijas attīstības 

indekss 
2012 -0,661 Uzlabojas  VRAA 

Ekonomiski aktīvās 

vienības 
2011 530 Vairāk par 545 CSP 

Iedzīvotāju ienākumu 

nodoklis uz 1 iedzīvotāju 

(Ls) 

2011 161,5 Vismaz 190 VRAA 
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9. RĪCĪBAS VIRZIENI UN UZDEVUMI 

Lai nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa 

stratēģisko uzstādījumu īstenošanu, tiek 

noteikti rīcības virzieni un uzdevumi, kas par 

uzskatāmāku padara visu plānotu aktivitāšu 

sadalījuma pa noteiktām nozarēm un jomām.

 

  

Rīcības virziens Uzdevumi 

SM 1 IEDZĪVOTĀJU SKAITA SAGLABĀŠANA, IP 1 SĒLIJAS REĢIONA ATTĪSTĪBA 

VTP 1 Ilūkste - Sēlijas reģionālas nozīmes attīstības un pakalpojumu centrs  

VTP 2 Daudzpusīga, stabila, uz personību un attīstību vērsta izglītības sistēma 

RV1 Izglītība 
U1 Attīstīt izglītības piedāvājumu iedzīvotājiem visa mūža garumā 

U2 Pilnveidot izglītības materiāltehnisko bāzi un tehnisko infrastruktūru 

RV2 Sports 
U3 Nodrošināt daudzveidīgas sporta aktivitātes 

U4 Uzlabot un modernizēt sporta materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

RV3 Kultūra un 

kultūrvēsturiskais 

mantojums 

U5 Attīstīt kultūras piedāvājumu 

U6 Pilnveidot kultūras infrastruktūru 

U7 Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 

RV4 Veselības un 

sociālā aprūpe un 

pakalpojumi 

U8 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus 

U9 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru 

U10 Nodrošināt vides pieejamību  

RV5 Drošība U11 Uzlabot sabiedrisko drošību 

RV6 Pārvaldība un 

sadarbība 

U12 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti 

U13 Paplašināt sadarbību ar organizācijām, iestādēm un citām pašvaldībām 

U14 Uzlabot novada informatīvo telpu 

SM 2 EKONOMISKĀ IZAUGSME, IP 2 ILGTSPĒJĪGA VIETĒJO RESURSU IZMANTOŠANA UN SADARBĪBA EKONOMIKAS IZAUGSMEI 

VTP 3 Atbalsts uzņēmējdarbībai 

RV7  Uzņēmējdarbības 

vide 

U15 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentus 

U16 Attīstīt tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam 

RV8 Tūrisms 
U17 Paplašināt tūrisma piedāvājumu 

U18 Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

RV9 Resursi U19 Veicināt ilgtspējīgu resursu izmantošanu 

SM 3 SAKĀRTOTA DZĪVES TELPA, IP 3 PIEEJAMA UN MŪSDIENĪGA TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA 

VTP 4 Ģimenēm pievilcīga infrastruktūra 

RV10 Satiksmes 

infrastruktūra 

U20 Attīstīt sabiedriskā transporta pakalpojumus un mobilitātes iespējas 

U21 Sekmēt novada ceļu kvalitātes uzlabošanu un satiksmes drošību 

RV11 Inženier-

infrastruktūra un 

komunālie 

pakalpojumi 

U22 Attīstīt ūdenssaimniecības un siltumapgādes sistēmas ciemos 

U23 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

RV12 Publiskā ārtelpa 

un mājokļi 

U24 Labiekārtot esošos un izveidot jaunus publiskās ārtelpas objektus un teritorijas 

U25 Attīstīt novada dzīvojamo fondu 
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10. SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA 

Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-

2019.gadam izstrādāta saskaņā ar saistošiem 

augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem, kā 

arī saskaņā ar spēkā esošajiem vietējā līmeņa 

plānošanas dokumentiem. Izstrādes procesā 

vērā ņemto dokumentu hierarhija attēlota 

7.attēlā. 

 

10.1. ATBILSTĪBA 

NACIONĀLĀ LĪMEŅA 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

10.1.1. SASKAŅOTĪBA AR „LATVIJA 2030” 

Latvija 2030 ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija līdz 2030.gadam. Dokuments ir 

Latvijas hierarhiski augstākais ilgtermiņa 

attīstības plānošanas dokuments.  

Ilūkstes novada attīstības programma 2013.- 

2028. gadam veidota saskaņā ar Latvija 2030 

noteiktajiem virzieniem un prioritātēm (skatīt 

1.tabulu). Stratēģijas pamatuzstādījumi ir 

laimīgs cilvēks labklājīgā valstī, ilgtspējīgs un 

veselīgs dzīvesveids, radoša, iecietīga un 

toleranta sabiedrība, sadarbībā radīta 

konkurētspēja un valsts kā ātrspējas partneris. 

10.1.2. SASKAŅOTĪBA AR „NAP2020” 

Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. 

gadam" (NAP2020) ir hierarhiski augstākais 

nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas 

dokuments.  

NAP2020 vadmotīvs ir „Ekonomikas 

izrāviens”, bet kā prioritātes noteiktas:  

 „Tautas saimniecības izaugsme”, 

  „Cilvēka drošumspēja”,  

 „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”. 

Katrā no NAP2020 prioritātēm ir identificēti 

būtiskākie rīcības virzieni, to mērķi, kā arī 

rādītāji, lai noteiktu mērķu sasniegšanas 

pakāpi un varētu novērtēt, cik atbilstīgi un 

efektīvi ir risinātas identificētās problēmas un 

novērsti šķēršļi. Iepriekšējā NAP - vidēja 

termiņa plānošanas dokumentā laika posmam 

no 2007. līdz 2013.gadam, noteiktais attīstības 

ILGTERMIŅĀ 

VIDĒJĀ 
TERMIŅĀ 

ĪSTERMIŅĀ 

LATVIJĀ 

Latvijas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

(Latvija 2030) 

Latvijas Nacionālais 
attīstības plāns 

(NAP2020)  

Nozaru politikas 
plānošanas dokumenti  

Institūciju darbības 
stratēģijas 

LATGALES 
PLĀNOŠANAS REĢIONĀ 

Latgales vīzija 2030 

 

Latgales plānošanas 
reģiona teriotrijas 

plānojums 2006.-2026. 

Latgales programma  

2010.-2017. 

Nozaru plānošanas 
dokumenti 

ILŪKSTES NOVADĀ 

Ilūkstes novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2013.-2030. 

Ilūkstes novada 
teritoriālo vienību 

teritorijas plānojumi 

Ilūkstes novada 
attīstības programma 

2013.-2019. 

Nozaru plānošanas 
dokumenti/ iestāžu 

rīcības plāni 

Attēls 7: Attīstības plānošanas dokumentu saskaņotība 
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modelis bija „Cilvēks pirmajā vietā”. Kā 

galvenais izaugsmes mērķis līdz 2013.gadam 

tika izvirzīta dzīves kvalitāte, kuru raksturo 

materiālā labklājība - stabils darbs un 

ienākumi, izglītības līmenis, veselības 

stāvoklis, mājokļa kvalitāte, infrastruktūra, 

pievilcīga telpa darbam, dzīvei un atpūtai, 

vides kvalitāte, kultūrvide un kultūrvēsturiskais 

mantojums, drošība.  

Noteiktie Ilūkstes novada vidēja termiņa 

stratēģiskie attīstības uzstādījumi atbilst gan 

spēkā esošajam NAP 2007.-2013.gadam, gan 

jaunajam – NAP 2014.-2020.gadam (skatīt 

2.tabulu).

„LATVIJA 2030” PRIORITĀTES 
ATBILSTOŠIE ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

2013.-2019. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

1. Kultūras telpas attīstība  RV3 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums 

2. Ieguldījumi cilvēkkapitālā  SM1Iedzīvotāju skaita saglabāšana 

3. Paradigmas maiņa izglītībā RV1 Izglītība 

4. Inovatīva un ekoefektīva ekonomika  SM2 Ekonomiskā izaugsme 

5. Daba kā nākotnes kapitāls IP2 Ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība 

ekonomikas izaugsmei 

6. Telpiskās perspektīvas attīstība SM3 Sakārtota dzīves telpa 

7. Inovatīva pārvalde un sabiedrības līdzdalība RV6 Pārvaldība un sadarbība 

Tabula 1: Saskaņotība ar „Latvija 2030” 

„NAP2020” RĪCĪBAS VIRZIENI 
ATBILSTOŠIE ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

2013.-2019. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

1. Augstražīga un eksportspējīga ražošana un 

starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi 

SM2 Ekonomiskā izaugsme 

2. Izcila uzņēmējdarbības vide RV7 Uzņēmējdarbības vide 

3. Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā 

izglītība 

U15 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentus 

4. Energoefektivitāte un enerģijas ražošana IP2 Ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība 

ekonomikas izaugsmei 

5. Cienīgs darbs SM2 Ekonomiskā izaugsme 

6. Stabili pamati tautas ataudzei SM1Iedzīvotāju skaita saglabāšana 

7. Kompetenču attīstība VTP2 Daudzpusīga, stabila, uz personību un attīstību vērsta 

izglītības sistēma 

8. Vesels un darbspējīgs cilvēks RV4 Veselība un sociālā aprūpe un pakalpojumi 

9. Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā 

līdzdalība kā piederības Latvijai pamats 

RV3 Kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums, 

RV6 Pārvaldība un sadarbība 

10. Ekonomiskās aktivitātes veicināšana 

reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana 

SM2 Ekonomiskā izaugsme 

11. Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba 

iespēju un dzīves apstākļu radīšanai 

VTP1 Ilūkste – Sēlijas reģionālās nozīmes attīstības un 

pakalpojumu centrs 

12. Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 

apsaimniekošana 

IP2 Ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība 

ekonomikas izaugsmei 

Tabula 2: Saskaņotība ar “NAP2020” 



 22 
 

10.2. ATBILSTĪBA 

REĢIONĀLA LĪMEŅA 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

10.2.1. SASKAŅOTĪBA AR „LATGALES 

STRATĒĢIJA 2030” 

 „Latgales stratēģija 2030” ir Latgales 

plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments.  

Stratēģijā izvirzīts ilgtermiņa mērķis līdz 

2030.gadam, saskaņā ar Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģiju 2030 - panākt straujāku 

reģiona ekonomisko attīstību, lai celtu cilvēku 

ienākumus, saglabātu un vairotu Latgales 

bagātīgo potenciālu un padarītu Latgali par 

pievilcīgu dzīves vidi arī nākamajām 

paaudzēm.  

Latgales vīzija 2030.gadam ir „Gudrā Latgale”. 

Tā veidota, vērtējot līdzšinējās tendences, 

ģeopolitisko situāciju Austrumu pierobežas 

reģionā, pārtikas, energo un dabas resursu 

izmantošanas tendences, sabiedrības 

attīstības, biznesa, urbanizācijas, izglītības 

u.c. tendences Latvijā, Eiropā un plašākā 

kontekstā. Lai to paveiktu, nepieciešamas 

izmaiņas reģiona ekonomikas struktūrā, būtiski 

palielinot privātā sektora īpatsvaru pievienotās 

vērtības radīšanā (vienlaikus saglabājot 

darbavietas sabiedriskajā sektorā, kam ir un 

būs nozīmīga loma reģiona izaugsmē). 

Dokumentā noteikts, ka 2030.gadā Latgalē 

dzīvo 300 tūkstoši cilvēku. To raksturo vārdi – 

tīklojums, sadarbība un ātrums. „Latgales 

Stratēģija 2030” izvirza četrus stratēģiskos 

virzienus jeb ilgtermiņa prioritātes: prasmes, 

savienojumi, gudra pārvaldība un efektīvi 

uzņēmumi. Izvirzītās ilgtermiņa prioritātes ir 

pamats saskaņotām darbībām un projektiem, 

kā arī ietvars finansējuma piesaistei. 

Noteiktie Ilūkstes novada vidēja termiņa 

uzstādījumi ir saskaņā ar „Latgale stratēģija 

2030” attīstības uzstādījumiem (skatīt 

3.tabulu).

  

„LATGAES STRATĒĢIJA 2030“ STRATĒĢISKIE 

VIRZIENI 

ATBILSTOŠIE ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

2013.-2019. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

1. Prasmes (cilvēkresursu attīstība) VTP2 Daudzpusīga, stabila, uz personību un attīstību vērsta 

izglītības sistēma 

2. Savienojumi (ceļi, dzelzceļi, lidostas, 

robežas, telekomunikācijas) 

RV10 Satiksmes infrastruktūra 

3. Gudra pārvaldība (pakalpojumu 

pieejamība un reģiona telpiskā struktūra) 

RV6 Pārvaldība un sadarbība 

4. Efektīvi uzņēmumi (uzņēmumi un 

uzņēmējdarbība) 

RV7 Uzņēmējdarbības vide 

Tabula 3: Saskaņotība ar “Latgales stratēģija 2030” 
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10.2.2. SASKAŅOTĪBA AR LATGALES REĢIONA 

TERITORIJAS PLĀNOJUMU 2006.-2026.GADAM 

Saskaņā ar Latgales reģiona teritorijas 

plānojuma 2006.-2026.gadam reģiona 

telpiskās attīstības koncepciju, Latgales 

reģiona attīstības vīzija 2020.gadam ir 

sekojoša:  

 Latgale labi sasniedzams, starptautiski 

konkurētspējīgs reģions ar 

sabalansētu daudznozaru ekonomiku 

un augstu iedzīvotāju izglītības un 

dzīves līmeni.  

 Latgale ir tilts starp Austrumiem un 

Rietumiem, ar labi attīstītu 

infrastruktūru un pakalpojumiem. 

 Latgale ir nozīmīgs tūrisma reģions - 

Ezeru zeme ar dabas, kultūras 

vērtībām un multikulturālo vidi. 

Kā reģiona galvenās vērtības ir akcentētas trīs 

galvenās:  

 labi izglītoti, augsti kulturāli, sociāli, 

ekonomiski un politiski aktīvi 

iedzīvotāji;  

 dabas vide un kultūrvēsturiskās 

vērtības;  

 Latgales ģeogrāfiskais novietojums 

pie Latvijas austrumu robežas, to 

šķērsojošie transporta koridori. 

Reģiona teritorijas plānojums nosaka, ka 

Ilūkstes un Subates pilsētas ir novadu nozīmes 

centri, kuros jānodrošina iespēja iegūt vidējo 

izglītību, saglabājot esošās specializētas 

skolas (mūzikas, sporta un mākslas), vidējās 

profesionālās mācību iestādes, primāros 

veselības aprūpes pakalpojumus un aptiekas, 

jāattīsta daudzveidīgi kultūras, sadzīves, 

finanšu pakalpojumi.  

Plānojuma norādīts, ka Ilūkste un Subate 

atrodas Latvijas dienvidu pierobežā, kopā ar 

Zemgales reģiona mazpilsētām Aknīsti un 

Neretu veido reāli pastāvošu pilsētu 

funkcionālo tīklu. Papildus tam norādīts 

sekojošais: 

 Subate ir muitas un robežu šķērsošanas 

punkts ar Lietuvu. Kopš Latvija un Lietuva 

kļuvušas par ES dalībvalstīm, sagaidāma 

pasažieru un kravu plūsmas palielināšanās 

un Latgales reģiona atvēršana dienvidu 

virzienā. Tas ļaus veidot jaunas saites ar 

Lietuvas pierobežas pilsētām.  

 Ilūkstē tiks attīstītas ekonomiskās 

aktivitātes, kas cieši saistītas ar lauku 

teritoriju attīstību, – lauksaimniecība, 

mežsaimniecība un tūrisms. Pateicoties 

mazajam attālumam līdz Daugavpilij un 

harmoniskai pilsētvidei, Ilūkste nākotnē var 

kļūt gan par pievilcīgu dzīves vietu, gan 

piemērotu uzņēmējdarbībai. 

Reģiona plānojums paredz attīstīt valsts 

reģionālās nozīmes autoceļu P72 Ilūkste-

Bebrene-Birži kā reģionālas nozīmes ceļu, kas 

veidos funkcionāli un ekonomiski nozīmīgu 

Daugavas kreisā krasta teritorijas saikni ar 

Jēkabpili – nacionālas nozīmes centru 

Zemgales reģionā. 

Latgales reģiona vēlamās atvērtās telpas 

struktūra nosaka, ka Ilūkstes novada teritorija 

galvenokārt ir lauksaimniecības attīstības 

areāls, kuru šķērso gan starpreģionālas, gan 

reģionālas nozīmes autoceļš, kā arī 

starptautiskas nozīmes dzelzceļš. Ilūkste un 

Subate noteikta kā apkārtējo lauku teritoriju un 

tūrisma attīstības atbalsta centri.  

10.2.3. SASKAŅOTĪBA AR LATGALES 

PROGRAMMU 2010.-2017.GADAM 

Latgales programma 2010.-2017.gadam ir 

Latgales reģiona vidēja termiņa plānošanas 

dokuments.  

Balstoties uz „Latgales stratēģija 2030” 

uzstādījumiem, Latgales programmas 2010.-

2017.gadam ietvaros izstrādātas vairākas 

Darbības programmas:  

1) Darbības programmas „Latgales ID” (ID – 

idejas, identitāte, rūpnieciskā attīstība no angļu 

valodas) mērķi: a) palielināt privātā sektora 

saražotās pievienotās vērtības lomu IKP (līdz 
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76%). Jāpanāk lielāka privātā sektora 

aktivitāte un augstāks nodarbinātības līmenis – 

līdz 65% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju 

skaita. b) Saglabāt esošās 100 tūkst. un radīt 

jaunas 11 tūkst. jauno darba vietu reģionā līdz 

2017.gadam.  

2) Darbības programmas „Fonds” (finanšu 

instrumentu programma) mērķi: a) Izveidot 

jaunus, efektīvus, projektu apjomiem 

atbilstošus finanšu instrumentus reģionā; b) 

Maksimāli izmantot Latgalei plānoto ES 

finansējumu: 2007-2013.g. un piesaistīt piekto 

daļu no ES finansējuma periodā 2014-2020.g.; 

c) Izveidot jaunas prasmes jaunu finanšu 

instrumentu izveidē un lietošanā (ziedojumi, 

valdība, privātie).  

3) Darbības programmas „Attīstības centru 

tīkls” (policentriskas attīstības programma) 

mērķis: efektīvs, savstarpēji papildinošs pilsētu 

tīkls ar skaidri iezīmētām pilsētu lomām 

(specializācijām) dažādos ekonomikas 

sektoros ir galvenais reģiona ekonomiskās 

izaugsmes dzinējspēks un galarezultātā 

veicina arī lauku teritoriju attīstību. Mērķis ir 

palielināt pilsētu konkurētspēju reģionālajā, 

nacionālā un starptautiskajā mērogā, radot 

pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, tajā skaitā 

attīstot sociālās, izglītības un kultūras jomas 

nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības 

centros, tādā veidā būtiski samazinot 

iedzīvotāju migrāciju no Latgales.  

4) Transporta un sakaru programma 

„Savienojumi” mērķis: apvienot valsts un 

reģiona resursus transporta un sakaru 

infrastruktūras attīstībai Latgalē, lai īstenotu 

telpiski integrētu reģiona attīstības politiku un 

izmantotu Daugavpils un Rēzeknes 

ekonomikas potenciālu.  

5) Novadu programmas mērķis: stiprināt 

novadu centrus, pagastu pārvalžu centrus kā 

vietējos pārvaldes un pakalpojumu centrus un 

nodrošināt efektīvu novadu teritoriju 

pārvaldību.  

Novadu programma nosaka, ka pašvaldību 

noteiktajiem pagastu centriem jāspēj būt par 

vietējās ekonomikas izaugsmes centriem un 

jāatbalsta esošās funkcionālās saiknes ap 

nacionālas nozīmes attīstības centriem 

reģionā (t.sk. Ilūkstes novada funkcionālo 

saišu stiprināšana ar Daugavpili). 

6) „Skola+” (sabiedriskās darbības atbalsta 

centru un pakalpojumu programma) mērķis: 

sadarbībā ar lauku skolotājiem un uzņēmīgiem 

cilvēkiem mobilizēt izglītības, kultūras, un citu 

pašvaldību un valsts pakalpojumu sniedzēju 

un uzņēmēju resursus, lai nodrošinātu 

sabiedrisko pakalpojumu pārklājumu novados, 

saglabātu lauku apdzīvojumu, un saglabātu 

latgalisko kultūru.  

7) Darbības programmas „Sociāli atbildīgā 

Latgale” mērķis: apvienot reģiona pašvaldību 

sociālo dienestu, visu sektoru sociālās jomas 

resursus reģiona sociālās kompetences 

paaugstināšanai (izmantojot Latgales kā viena 

no Eiropas nabadzīgākā reģiona statusu 

sociālā finansējuma piesaistei un attīstot 

reģionu par sociālo prasmju līderi).  

8) Tūrisma un dabas programmas „Ezeri” 

mērķis ir attīstīt prasmes dabas ilgtspējīgā 

apsaimniekošanā un ilgtspējīgu dabas 

pakalpojumu sniegšanā, pilnveidot videi 

draudzīgu tūrisma un dabas infrastruktūru.  

9) Mārketinga programmas „Latgales reģiona 

pievilcība” mērķi: a) parādīt Latgales reģionu 

kā savdabīgu un pievilcīgu reģionu tā 

esošajiem un potenciālajiem iedzīvotājiem 

(interesanta dzīvesvieta), uzņēmējiem 

pievilcīga teritorija investīcijām) un 

apmeklētājiem (neaizmirstams piedzīvojums, 

par ko pastāstīt citiem); b) mobilizēt reģiona 

pašvaldības, sociālās institūcijas un 

uzņēmējus vienota/daudzveidīga tēla izveidei 

un komunikācijai dažādām mērķa auditorijām.  

10) Nākotnes zināšanu programmas „Zaļā 

enerģija” mērķis: mobilizēt reģiona resursus 

energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas 

avotu izmantošanas palielināšanai, videi 
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draudzīgas ražošanas un apsaimniekošanas 

modeļu izveidei, nākotnes zināšanu praktiskai 

pielietošanai uzņēmējdarbībā, 

mājsaimniecībās un publiskajā pārvaldē. 

Noteiktie Ilūkstes novada vidēja termiņa 

uzstādījumi ir saskaņā gan ar Latgales reģiona 

teritorijas plānojuma 2006.-2026.gadam, gan 

Latgales programmas 2010.-2017.gadam 

attīstības vadlīnijām.  

10.3. ATBILSTĪBA VIETĒJA 

LĪMEŅA PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTIEM 

Vietējie Ilūkstes novada plānošanas dokumenti 

līdz šim bija teritorijas plānojums un attīstības 

programma, kas izstrādāta tikai daļai 

pašreizējā Ilūkstes novada. 

Ilūkstes novada domes izdotie saistošie 

noteikumi Nr.19/2009 "Par Ilūkstes novada 

teritorijas plānojumiem" (30.09.2009.) nosaka, 

ka Ilūkstes novada teritorijas plānojums sastāv 

no sekojošiem dokumentiem: 

 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”;  

 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”;  

 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”;  

 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”. 

Katrā no augstākminētajiem dokumentiem ir 

izvirzīta arī teritorijas attīstības vīzija vai 

galvenie attīstības mērķi.  

Vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurš 

noteica Ilūkstes novada (Ilūkstes pilsētai ar 

Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastiem) 

prioritātes, mērķus un pasākumus novada 

attīstības sekmēšanai, līdz šim bija Ilūkstes 

novada attīstības programma 2005.- 

2011.gadam. Dokuments neietver Dvietes 

pagastu, Eglaines pagasta, Prodes pagastu un 

Subates pilsētu, jo tie Ilūkstes novadam tika 

pievienoti pēc attīstības programmas 

izstrādes, 2009.gadā. 

Attīstības redzējums Ilūkstes novada attīstības 

programmā ir identisks novada teritorijas 

plānojumā minētajam. 

Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-

2019.gadam attīstības uzstādījumi ir pēctecīgi 

visiem augstākminētajiem dokumentu 

uzstādījumiem (skatīt 4.tabulu). 

 

 

 

  



 26 
 

  

DOKUMENTS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA/MĒRĶI 

Ilūkstes novada 

teritorijas plānojums 

2007.-2019.g 

un 

Ilūkstes novada 

attīstības 

programma  

2005.-2011.g. 

 Ilūkstes novads attīstās, ievērojot iedzīvotāju sociālās un ekonomiskās vajadzības, 

maksimāli attīstot infrastruktūru, piesaistot investīcijas, veicinot mazās un vidējās 

uzņēmējdarbības attīstību bāzētu uz vietējo resursu pārstrādi un izmantošanu, tā 

atbrīvojoties no iedzīvotāju apātijas un pasivitātes. Ilūkstes novada teritorijā ir 

augstvērtīga un sakopta vide, tiek atjaunoti, saglabāti un izmantoti kultūras un vēstures 

pieminekļi, kas ļauj tai kļūt par iecienītu tūrisma un atpūtas maršruta vietu.  

 2018.gadā Ilūkstes novads ir konkurētspējīgs, ar dinamisku, uz zināšanām balstītu un 

ilgtspējīgu ekonomiku, investīcijām un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, ar virzību uz 

ražošanas un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstību.  

 Novada ekonomiskā attīstība ir balstīta uz vietējo uzņēmēju atbalstīšanu, pastāvošo 

uzņēmumu attīstību, vienlaicīgi veicinot jaunas uzņēmējdarbības formas un piesaistot 

kvalificētu darba spēku, kas nostiprinātu novada saimniecisko patstāvību un sekmētu 

iedzīvotāju labklājību.  

 Novada teritorijā ir nodrošināta augsta dzīves līmeņa vide, pieaug iedzīvotāju ienākumi 

un ir nodrošināta vienlīdzīga pieejamība nepieciešamajiem pakalpojumiem un 

infrastruktūrai, veidojot Ilūkstes novadu par izglītības un kultūras centru 

Subates pilsētas ar 

lauku teritoriju 

teritorijas plānojums 

2007.-2019.g. 

 Subates mazpilsēta - ar sakārtotu un saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un dabas 

ainavu, kas ir pamats labi attīstītai tranzīt tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūrai. 

 Subates pamatskola – galvenais pilsētas zinību gaismas avots un bāze pieaugušo 

izglītībai;  

 Subates pilsētas lauku teritorija – apsaimniekota, apstrādāta, ekoloģiski tīras un 

pieprasītas produkcijas ražotāja;  

 Subates pilsētas un tās lauku teritorijas iedzīvotāji – nodrošināti ar darbu, primāro 

veselības aprūpi un ar iespējām interesanti pavadīt brīvo laiku. 

Dvietes pagasta 

teritorijas plānojums 

2005.-2017.g. 

Galvenie attīstības mērķi: 

 Sociālie mērķi: labas izglītības iespējas, veseli iedzīvotāji, visiem iedzīvotājiem ir 

darbs, aktīva kultūras un sporta dzīve), 

 Saimnieciskie mērķi: daudzveidīga uzņēmējdarbība, plaukstošas, attīstītas 

zemnieku saimniecības, sabalansēta uzņēmējdarbība, 

 Vides attīstības mērķi: sakopta vide, racionāla esošo resursu izmantošana, videi 

draudzīga saimniekošana un teritroijas izpēte. 

Eglaines pagasta 

teritorijas plānojums 

2006.-2018.g. 

Visiem darbaspējīgiem pagasta iedzīvotājiem ir darbs atbilstošs interesēm. Personības 

attīstība ieņem svarīgāku vietu cilvēku ikdienā, nekā pārtika, apģērbs, mājoklis, jo viņa 

darbs ir pietiekoši apmaksāts un viņa dzīves materiālā puse ir nodrošināta. Iedzīvotāju 

dabiskais pieaugums ir pozitīvs. Iedzīvotāji dzīvo sociāli un ekonomiski aktīvā teritorijā ar 

daudzveidīgu dabas vidi un sakoptu kultūrvēsturisko mantojumu, ar izglītības, kultūras un 

atpūtas iespējām, viņi ir lepni par savu pagastu. Skola un pedagogu kolektīvs, kopīgi ar 

pārējo inteliģenci kļuvuši par vietējās sabiedrības ideju centru un rūpējas, lai pagastā tiek 

saglabātas un nodotas nākamajām paaudzēm iepriekšējo paaudžu radītās garīgās un 

materiālās kultūras vērtības. Jaunieši pēc skolas beigšanas atgriežas pagastā, kur savas 

zināšanas iegulda pagasta attīstībā. Pagasta izaugsmē īpaša loma ir pakalpojumu un 

informācijas tīkla attīstībai. Pagastā attīstīta uzņēmējdarbība un ekonomiski spēcīga 

lauksaimniecība, kas ražo konkurētspējīgu produkciju. Tiek uzklausīts jebkura 

iedzīvotāja viedoklis, jo visi jautājumi starp iedzīvotājiem un pašvaldību un valsts 

pārvaldes iestādēm tiek risināti mierīgā, demokrātiskā ceļā. 

Tabula 4: Ilūkstes novada spēkā esošo vietējo plānošanas dokumentu galvenie attīstības uzstādījumi 
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10.4. KAIMIŅU NOVADU 

ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

Lai nodrošinātu sabalansētu un efektīvu 

attīstību, nepieciešama sadarbība ar 

apkārtējām pašvaldībām un kopīgs nākotnes 

attīstības redzējums. Ilūkstes novada attīstības 

nostādnes savstarpēji saistās ar kaimiņu 

novadu izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm, 

novadu stratēģiskie uzstādījumi cits citu 

papildina. Ilūkstes novadam nepieciešams 

stiprināt esošās funkcionālās saites un 

attīstīt sadarbību ar kaimiņu novadiem, kā arī 

citiem Sēlijas reģiona novadiem, jo būtisks 

faktors ikviena novada attīstībai gan tuvākā, 

gan tālākā nākotnē būs savstarpējā spēja 

sadarboties un kopīgi īstenot sociālās vides, 

pakalpojumu un infrastruktūras attīstības 

projektus.  

10.4.1. AKNĪSTES NOVADS 

Aknīstes novadam nav izstrādāta ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija un attīstības programma, 

kas nosaka nākotnes redzējumu un vidēja 

termiņa prioritātes. Vienīgie spēkā esošie 

plānošanas dokumenti ir Aknīstes novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

ietilpstošo Asares un Gārsenes pagastu, kā arī 

Aknīstes pilsētas un lauku teritorijas (tagad 

Aknīstes pagasta) plānojumu Grafiskās daļas 

un Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi, kuros nav noteikta novada 

attīstības stratēģiskie uzstādījumi.  

 
Attēls 8: Aknīstes un Ilūkstes novadu savstarpējais 

ģeogrāfiskais novietojums 

10.4.2. JĒKABPILS NOVADS 

Jēkabpils novada attīstības programmā 2012.-

2018.gadam izvirzītā vīzija nosaka, ka 

Jēkabpils novads ir laikmetīga, līdzsvarota, 

darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā. 

Novada uzņēmējdarbība Jēkabpils novadā 

jābalsta uz mežsaimniecības attīstību, 

lauksaimniecisko ražošanu, sabiedrisko 

pakalpojumu un tūrisma attīstību.  

Dokumentā noteikts, ka Jēkabpils novadam 

funkcionālās saites ar Ilūkstes novadu ir 

mežsaimniecības, lauksaimniecības, tūrisma, 

kultūras, izglītības un veselības aprūpes 

nozarēs. 

Jēkabpils novada stratēģiskie mērķi: 

 Izglītots, vesels, aktīvs un radošs 

iedzīvotājs, 

 Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta, 

 Ekonomisko izaugsmi atbalstoša vide 

un resursi. 

Katram stratēģiskajam mērķim atbilstoši 

noteiktas vairākas vidēja termiņa prioritātes, 

kas aptver visas jomas, piemēram, veselīga 

dzīvesveida popularizēšana, sabiedrības 

veselības uzlabošana un sporta attīstība, 

iedzīvotāju mobilitātes paaugstināšana, 

efektīva dialoga veidošana ar iedzīvotājiem, 

uzņēmējiem un citiem sociālajiem partneriem, 

uzņēmējdarbības un lauku teritoriju attīstības 

veicināšana u.c. 

 

Attēls 9: Jēkabpils un Ilūkstes novadu savstarpējais 

ģeogrāfiskais novietojums 
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10.4.3. DAUGAVPILS NOVADS 

Daugavpils novada teritorijas plānojums 

2012.-2023.gadam par novada stratēģisko 

mērķi jeb „lielo mērķi” nosaka panākt 

sabalansētu Daugavpils novada teritorijas 

attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

paaugstināšanu, dabas un kultūrvēsturisko 

vērtību saglabāšanu un prasmīgu 

izmantošanu.  

Ilgtermiņa attīstības prioritāte - stiprināt novada 

kapacitāti, maksimāli efektīvi izmantojot 

nacionālas nozīmes attīstības centra 

kaimiņbūšanas priekšrocības un citus novada 

resursus izaugsmei, saglabājot to ilgtspēju un 

15 lokālo identitāti, lai veidotu pievilcīgu vidi 

gan novada iedzīvotājiem, gan novada 

viesiem, gan novada investoriem.  

Daugavpils novada vidējā termiņa prioritātes:  

1. Novada cilvēkkapitāla produktivitātes 

palielināšana.  

2. Kvalitatīvas dzīves telpas pieejamības 

nodrošināšana novada teritorijā.  

3. Novada ekonomiskā potenciāla 

izmantošanas efektivitātes celšana.  

4. Novada kultūras un dabas telpas 

identitātes saglabāšana.  

 
Attēls 10: Daugavpils un Ilūkstes novadu savstarpējais 

ģeogrāfiskais novietojums 

10.4.4. DAUGAVPILS PILSĒTA 

Ņemot vērā Ilūkstes ģeogrāfisko novietojumu 

un funkcionālās saites ar Daugavpils pilsētu, 

tiek apskatītas arī Daugavpils pilsētas 

attīstības uzstādījumi. 

Daugavpils pilsētas attīstības programmas 

2008.-2014.gadam vīzija nosaka, ka 

Daugavpils ir multikulturāla, multietniska un 

multifunkcionāla pilsēta, pārrobežu 

ekonomiskās attīstības un pakalpojumu 

centrs. Attīstības programma izvirza 3 

stratēģiskos mērķus, veidojot Daugavpili kā: 

 pilsētu ar augstu dzīves un vides 

kvalitāti un augstu tolerances līmeni, 

 ērti pieejamu starptautisku 

pakalpojumu un ekonomiskās 

attīstības centru, 

 pārrobežu kultūras, zinātnes un 

izglītības centru. 

Pilsēta plāno arī turpmāk attīstīties kā 

daudzfunkcionāls pakalpojumu un 

ekonomiskās attīstības centrs, kuras galvenais 

mērķis ir pēc iespējas paplašināt savu 

funkcionālo ietekmes areālu ne tika Latvijas 

mērogā, bet arī ietverot Lietuvas pierobežas 

reģionus un, iespējams, nākotnē arī 

Baltkrievijas pierobežas reģionus. 

 
Attēls 11: Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada 

savstarpējais ģeogrāfiskais novietojums 
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11. RĪCĪBAS PLĀNS 

Rīcības ir konkrēti pasākumi, kuri noteikti, lai 

izpildītu izvirzītos uzdevumus. Rīcības plāns 

sniedz atbildi uz jautājumu, kā sasniegt 

plānotos uzdevumus un izvirzītos vidēja un 

ilgtermiņa uzstādījumus. 

Ilūkstes novada Attīstības programmā 

iekļautās rīcības izstrādātas tematisko darba 

grupu sanāksmēs, piedaloties pašvaldības 

nozaru speciālistiem un novada viedokļu 

līderiem. 

Katrai rīcībai noteikts izpildes termiņš un 

institūcija, kas atbildīga par rīcības izpildi. 

 

 

 

 

 

 

Rīcības plāna izpilde paredzēta laika posmā 

no 2013.gada līdz 2019.gadam, kā arī 

iekļautas rīcības, kuras jāīsteno pastāvīgi un 

ilgtermiņā. 

Nepieciešamības gadījumā pašvaldība 

Rīcības plānu var aktualizēt katru gadu, veicot 

izmaiņas un papildinājumus uzdevumos un 

rīcībās, atkarībā no pieejamajiem resursiem, 

tehnoloģiju attīstības un citām tendencēm. 

Visas rīcības, kuras iekļautas Rīcības plānā ir 

realizējamas, tomēr to izpilde automātiski 

negarantē rezultātus, kas uzlabos atsevišķus 

rādītājus, tādēļ pašvaldībai nepieciešams ne 

tikai veikt Rīcības plāna izpildes uzraudzību, 

bet arī izvērtējumu, izstrādājot priekšlikumus 

rīcības plāna aktualizēšanai. 
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11.1. IEDZĪVOTĀJU SKAITA SAGLABĀŠANA 

NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

RV1 Izglītība 

U1 Attīstīt izglītības piedāvājumu iedzīvotājiem visa mūža garumā 

R 1.1  Veicināt izglītības iestāžu specializāciju 

Izstrādāta vispārējās izglītības stratēģija (izvērtēts pašreizējais 

piedāvājumu un nepieciešamība izglītības iestādēm 

specializēties vienā vai vairākos virzienos – sportā, dabas 

zinātnēs, humanitārajās zinātnēs u.c. jomās) 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets Saglabātas visas izglītības iestādes 

Attīstīts un daudzveidīgs izglītības piedāvājums, izglītības 

iestādes veidotas kā daudzfunkcionāli centri ar noteiktu 

specializāciju 

R 1.2  Attīstīt profesionālās izglītības iespējas 

Dažādotas mācību programmas Bebrenes profesionālajā 

vidusskolā atbilstoši tirgus pieprasījumam un tendencēm, 

paaugstināta izglītības iestādes kapacitāte 2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldības 

izglītības iestādes 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets  
Īstenoti jauni projekti, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, 

ieviestas jaunas izglītības programmas 

R 1.3  
Paplašināt profesionālās ievirzes 

izglītības iespējas novadā 

Paplašināts profesionālās izglītības piedāvājums, ieviesti jauni 

interešu izglītības pulciņi (t.sk. tehniskās jaunrades) 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, ES un 

citi  

R 1.4  

Uzlabot izglītības iestāžu sadarbību ar 

uzņēmējiem un augstākās izglītības 

iestādēm 

Informatīvie pasākumi un semināri izglītojamiem, uzņēmumu 

vizītes, tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, vasaras prakšu 

piedāvājumi un mācību prakšu iespējas uzņēmumos 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

  

 

Pašvaldības budžets, 

valsts budžets, ES un 

citi 

 

Noslēgti sadarbības līgumi ar Daugavpils universitāti, Latvijas 

Lauksaimniecības universitāti un RTU Daugavpils filiāli par 

zinātniski pētniecisko darbu 

R 1.5  
Izveidot novada metodisko centru 

Bebrenē 

Regulāri izglītības darbinieku apmācības pasākumi un 

metodiskais darbs, Bebrene kā mūžizglītības centrs 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 1.6  
Aktivizēt vecāku dalību izglītības un 

ārpusizglītības procesā 

Pasākumi un semināri vecākiem, aktīvs vecāku padomju 

darbs un līdzdalība lēmumu pieņemšanā, drošības 

pasākumos 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

R 1.7  
Izveidot motivācijas sistēmu sekmīgāko 

skolēnu apbalvošanai 

Piesaistīt mecenāti skolēnu atbalstam, izveidots stipendiju 

fonds 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.8  
Izstrādāt Ilūkstes novada mūžizglītības 

stratēģiju 

Veikta izpēte par mūžizglītības iespēju paplašināšanu Ilūkstes 

novadā, noteiktas prioritātes, izstrādāts rīcības plāns 

stratēģijas īstenošanai 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.9  
Paplašināt pieaugušo izglītības iespējas 

novada teritorijā  

Izglītības un kultūras iestādes kā multifunkcionāli centri, kuros 

pieejams daudzveidīgs mūžizglītības piedāvājums dažāda 

vecuma un interešu grupām 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
Paplašinātas daudzveidīgu kursu apguves iespējas visiem 

iedzīvotājiem, organizētas apmācības vietējiem iedzīvotājiem 

par radošo domāšanu, projektu izstrādi un vadību, 

grāmatvedību u.c. uzņēmējdarbības prasmēm 

R 1.10  Izveidot novada izglītības fondu 

Ar mecenātu atbalstu izveidots izglītības fonds, kas konkursa 

kārtībā sniedz iespēju sekmīgākajiem novada jauniešiem iegūt 

finansiālu atbalstu izglītības vai prakses apguvei ārpus 

novada, izstrādāts konkursa nolikums 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

U2 Pilnveidot izglītības materiāltehnisko bāzi un tehnisko infrastruktūru 

R 1.11  
Paaugstināt izglītības iestāžu ēku 

energoefektivitāti 
Īstenoti izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes pasākumi 2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.12  Attīstīt internāta pakalpojumus 
Veikta Sadraudzības vidusskolas internāta rekonstrukcija, 

paplašināšana un materiāltehniskās bāzes uzlabošana  
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.13  

Apsekot visas izglītības iestādes un veikt 

izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes 

auditu 

Veikts izglītības iestāžu audits, noteiktas materiāltehniskās 

vajadzības, sastādīts rīcības plāns un veikta plānveidīga 

materiāltehniskās bāzes uzlabošana visās izglītības iestādēs 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.14  
Īstenot izglītības iestāžu iekšējās 

infrastruktūras attīstības projektus  

Veikti kosmētiskie remonti, sanitārtehnisko mezglu renovācija, 

ēdināšanas bloku renovācija plānveidīgi visās izglītības 

iestādēs (saskaņā ar veikto auditu) 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.15  
Attīstīt izglītības iestāžu apkārtējās 

teritorijas 

Izstrādāts nepieciešamo uzlabojumu plāns, plānveidīgi 

labiekārtota izglītības iestāžu ārtelpa 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.16  Uzlabot skolēnu pārvadājumu tīklu 

Optimizēts pašreizējo skolēnu pārvadājumu grafiks, vairāk 

piemērots skolēnu vajadzībām, nodrošinot iespēju skolēniem 

no apkārtējiem pagastiem piedalīties ārpusskolas aktivitātēs 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

RV2 Sports 

U3 Nodrošināt daudzveidīgas sporta aktivitātes 

R 1.17  
Organizēt sporta nometnes profesionālā 

un tautas sportā 

Ikgadējas nometnes profesionālie sportistiem, kā arī 

sportistiem-amatieriem, senioriem, bērniem 
Patstāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.18  Organizēt sporta meistarklases 
Regulāras sporta meistarklases sporta speciālistiem, 

sportistiem un dažāda vecuma sporta interesentiem 
Patstāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.19  

Rīkot, attīstīt un popularizēt tradicionālās 

novada sporta sacensības un aktivitātes 

Latvijā 

Ilūkstes novads kā populāra profesionālā un tautas sporta 

sacensību norišu vieta (velomaratons, ielu skrējiens u.c.) 
Patstāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.20  Piesaistīt profesionālus sporta trenerus 
Piesaistīti vairāki profesionāli sporta treneri Ilūkstes novada 

Sporta skolā 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

sporta skola 
Pašvaldības budžets 

R 1.21  
Veicināt sadarbību ar sporta klubiem un 

starptautiskajiem partneriem 

Regulāri sadarbības projekti ar Latvijas un citu valstu sporta 

klubiem dažādos sporta veidos 
Patstāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.22  
Paplašināt ziemas tautas sporta un 

atpūtas iespējas novada teritorijā 

Izveidotas slēpošanas trases, slidotavas un inventāra nomas 

iespējas 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.23  Attīstīt ūdenssporta iespējas 
Izstrādāts novada ūdenssporta piedāvājums (Subates ezerā, 

Ilūkstes upē u.c. ūdens objektos) 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

U4 Uzlabot un modernizēt sporta materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

R 1.24  

 

Īstenot Ilūkstes novada sporta halles 

būvniecību 

Bērniem un pieaugušajiem nodrošinātas iespējas regulāri 

apmeklēt baseinu, dažādu rehabilitācijas pasākumus, 

izmantot sporta zāles pakalpojumus; iespējas rīkot dažāda 

mēroga sporta pasākumus;  

sporta halle kā sporta bāze Ilūkstes novada sporta skolai 

2019.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

valsts budžets, ES 

 

R 1.25  Rekonstruēt sporta stadionu Ilūkstē 

Futbola laukuma, tribīņu izbūve, apgaismotas slidotavas 

izveide, skeitparka izveide, stadiona celiņu atjaunošana, 

organizatoriskā centra izbūve 

2019.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.26  
Attīstīt kvalitatīvu sporta infrastruktūru 

izglītības iestādēs un pagastos 

Atjaunoti pagastu sporta laukumi, rekonstruēti izglītības 

iestāžu 3 sporta laukumi un 5 sporta zāles 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.27  

Periodiski atjaunot un paplašināt sporta 

materiāltehnisko nodrošinājumu visās 

novada sporta bāzēs 

Atjaunots un modernizēts pieejamais sporta inventārs 

izglītības iestādēs, izveidots inventāra nomas punkts (ragavu, 

slēpju, slidu, velosipēdu u.c. inventāra īres iespējas) 

2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

novada izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

R 1.28  
Izveidot jaunus sporta infrastruktūras 

objektus 

Skeitparka, slēpošanas trases, trenažieru zāles u.c. sporta 

infrastruktūras objektu pakāpeniska izveide novada teritorijā 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.29  
Iegādāties transporta līdzekli 

profesionālā sporta vajadzībām  

Savs autobuss Ilūkstes novada Sporta skolai sportistu 

pārvadāšanai uz sacensībām un treniņiem 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

RV3 Kultūra 

U5 Attīstīt kultūras piedāvājumu 

R 1.30  Izstrādāt novada kultūras stratēģiju 

Izstrādāta kultūras stratēģija (izvērtēts pašreizējais kultūras 

piedāvājums, izstrādāts rīcības plāns kultūras piedāvājuma 

dažādošanai un paplašināšanai novadā) 

2013.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Ilūkstes novada 

kultūras centrs 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.31  
Attīstīt kopienas centrus abās pilsētās un 

pagastu centros 

Aktīvas pilsētu un pagastu kopienas, daudzveidīgas kultūras 

aktivitātes blīvi apdzīvotajās vietās 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

novada pagastu 

pārvaldes 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.32  Dažādot kultūras pasākumu piedāvājumu 
Jauni pasākumi (piem., Talantu konkurss, Radošās darbnīcas, 

kino), brīvprātīgie jaunieši kā pasākumu līdz-organizētāji 
Patstāvīgi 

Ilūkstes novada 

kultūras centrs, 

Ilūkstes Bērnu un 

jauniešu centrs, 

novada izglītības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

U6 Pilnveidot kultūras infrastruktūru 

R 1.33  
Paaugstināt kultūras iestāžu ēku 

energoefektivitāti 
Īstenoti kultūras iestāžu ēku energoefektivitātes pasākumi Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.34  Izveidot ģimenes bibliotēkas 

Izveidots vienotā novada centra bibliotēkas pakalpojumu 

komplekss "Ģimenes bibliotēka", uzlabota pakalpojumu 

pieejamība, atjaunotas bibliotēkas telpas un materiāltehniskās 

bāzes, nodrošināta iespēja saņemt grāmatas automatizēti 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.35  Veikt bibliotēku datortehnikas nomaiņu 
Pieejama mūsdienīga datortehnika bibliotēku apmeklētājiem 

un darbiniekiem  
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.36  Papildināt pagastu bibliotēku krājumus Regulāri papildināts bibliotēku krājums 2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

R 1.37  
Uzlabot kultūras iestāžu materiāltehnisko 

nodrošinājumu un telpas 

Pilnveidots kultūras namu aprīkojums (nomainīti krēsli, 

uzlabots estētiskais izskats un tml.) 

2015.gads 

 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

    Novada    

Kultūras centrs 

 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi Iegādāta kvalitatīva skaņas, gaismas un video tehnika 

kultūras, sporta un atpūtas pasākumu organizēšanai novadā 

U7 Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 

R 1.38  
Stiprināt Sēlijas identitāti un vietējo 

patriotismu 

Regulāras kultūras un mākslas aktivitātes, kas saistītas ar sēļu 

tradīcijām, Sēlijas novada popularizēšana 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
 

R 1.39  Atjaunot Subates vēsturisko centru 
Veikta Subates pilsētas vēsturiskā centra ēku restaurācija un 

infrastruktūras atjaunošana 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES 

R 1.40  

Attīstīt vīnogu selekcionāra Paula 

Sukatnieka vīnkopības un selekcijas 

centru 

Atjaunots dārzs un stādījumi, uzlabots ekspozīciju tehniskais 

nodrošinājums, ēku kompleksa rekonstrukcija/ pielāgošana, 

teritorijas labiekārtošana, pasākumu nodrošinājums 

2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

biedrības, Dvietes 

pagasta pārvalde 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.41  
Turpināt attīstīt Bebrenes amatniecības 

un vēstures kompleksu 

Bebrenes Sēļu senlietu un novadpētniecības mantnīcas 

izveide, "amatu kambara" darbības nodrošināšana iedzīvotāju 

darba prasmju un nodarbinātības veicināšanai 

Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Bebrenes 

pagasta pārvalde 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.42  
Atjaunot tautisko tērpu bāzi 

amatierkolektīviem 
Nodrošināti (autentiski) tautastērpi novada amatierkolektīviem 2016.gads 

Novada kultūras 

centrs, Ilūkstes 

novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.43  

Veicināt skolēnu un studentu zinātniski 

pētniecisko darbību Sēlijas identitātes un 

kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanā 

Kultūras un izglītības iestāžu sadarbība zinātniski pētniecisko 

darbu tēmu izstrādē un popularizēšanā skolēnu un studentu 

vidū 

2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldības 

izglītības, kultūras 

un sporta nodaļa 

Pašvaldības budžets 

R 1.44  

Izstrādāt kultūras, vēstures un dabas 

pieminekļu atjaunošanas un 

popularizēšanas plānu 

Pilnveidota kultūras, vēstures un dabas pieminekļu 

pieejamība, informācijas izplatīšana visos veidos, veikta 

papildus norādes zīmju un stendu uzstādīšana 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 1.45  Atjaunot sakrālā mantojuma objektus  Renovētas trīs kapličas novada teritorijā 2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība  

Pašvaldības budžets, 

ES 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

RV4 Veselības un sociālā aprūpe un pakalpojumi 

U8 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus 

R 1.46  

Izveidot jaunus veselības aprūpes 

pakalpojumus Ilūkstes novada 

iedzīvotājiem (īpaši cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem un senioriem) 

Veselības veicināšanas telpu renovācija veselības centrā 

„Ilūkste” 

2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Veselības centrs 

„Ilūkste” 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

 

Ārstnieciskās pēdu aprūpes pakalpojumam nepieciešamā 

aprīkojuma iegāde; 

Ergoterapeita pakalpojumam nepieciešamā aprīkojuma 

iegāde 

Ārstnieciskās pēdu aprūpes speciālista un ergoterapeita 

piesaiste 

Tehnisko palīglīdzekļu iegāde un patapināšanas punkta 

izveide veselības centrā „Ilūkste” 

R 1.47  

Uzlabot primārās veselības aprūpes 

pakalpojumu pieejamību ārpus novada 

administratīvā centra 

Attīstīti feldšeru punkti (Bebrenes, Dvietes, Eglaines un 

Subates feldšeru punktu telpu remonts, aprīkojuma un mēbeļu 

iegāde medicīnisko manipulāciju veikšanai, biroju tehnikas 

iegāde e-veselības pakalpojumu nodrošināšanai) 

2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība  

Veselības centrs 

„Ilūkste” 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.48  Nodrošināt paliatīvo aprūpi   
Paliatīvās aprūpes pakalpojuma izveide Veselības centrā 

"Ilūkste" (10 gultasvietu izveide) 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība  

Veselības centrs 

„Ilūkste” 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.49  
Daudzfunkcionāla veselības un aprūpes 

centra izveide Dvietē 

Nodrošināti veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi 

senioriem 
2019.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība  

 

 

R 1.50  
Veicināt aptieku pieejamību novada 

iedzīvotājiem 

Izveidota mobilā aptieka vai cita veida alternatīva, kas 

nodrošinātu aptiekas pieejamību pagastu iedzīvotājiem 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība  
 

R 1.51  
Popularizēt Veselības centru "Ilūkste" 

apkārtējos novados 

Ilūkste kā populāra vieta veselības aprūpes pakalpojumu 

saņemšanas vieta citu novadu iedzīvotāju vidū 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība  

Veselības centrs 

„Ilūkste” 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

R 1.52  
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu novada 

iedzīvotājiem 

Izveidota Veselības istaba, regulāri veselības veicināšanas 

pasākumi, organizēta iedzīvotāju nokļūšana uz šādiem 

pasākumiem  

Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Novada sociālais 

dienests 

 

U9 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru 

R 1.53  

Izveidot Jauniešu sociālās rehabilitācijas 

centru (izmantojot Bebrenes Profesionālā 

vidusskolas infrastruktūras bāzi) 

Izveidots sociālas rehabilitācijas centrs jauniešu ar negatīvu 

personīgās dzīves pieredzi (augsta riska ģimenes, atkarības 

un tml.) izmitināšanai, kur iespējams apgūt profesionālo 

izglītību, pilnveidot personīgās kompetences un pavadīt brīvo 

laiku 

2017.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Novada sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.54  Izveidot mobilo brigādi 
Izveidotas 2 mobilās brigādes sociālās rehabilitācijas un 

aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai novadā 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Novada sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.55  

Nodrošināt grupu dzīvokļu pakalpojumu 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem 

Nodrošināts mājoklis un atbalsts sociālo problēmu risināšanā 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, 

veicināta šo personu iekļaušanās sabiedrībā 

2017.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Novada sociālais 

dienests 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.56  
Attīstīt veselības un sociālās aprūpes 

centra "Subate" infrastruktūru  

Veikta iekšējās apkures sistēmas renovācija, telpu 

rekonstrukcija veļas mazgātuves un žāvētavas izveidei, jumta 

rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde (palīgierīces gulošo 

iemītnieku aprūpei, aprīkojums veļas mazgātuvei) 

2017.gads 

Veselības un 

sociālās aprūpes 

centrs "Subate" 

 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.57  
Izveidot daudzfunkcionālu veselības un 

aprūpes centru Dvietē 

Nodrošināti veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi 

senioriem 
2019.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.58  
Attīstīt Sociālā dienesta Ģimenes 

atbalsta un krīzes centru 

Darbinieku kapacitātes celšanas pasākumi, transporta 

nodrošināšana 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.59  
Izveidot sociālās gultas īslaicīgas 

uzturēšanās iespēju nodrošināšanai  
Pieejami īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi 2017.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Veselības centrs 

„Ilūkste” 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.60  
Attīstīt ilgstošas sociālās aprūpes 

pakalpojumus 
Pieejami ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumi 2019.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

R 1.61  
Nodrošināt atbalstu sociālā darba 

speciālistiem 

Atbalsts sociālā darba speciālistu profesionālai izaugsmei, 

nodrošināts psiholoģiskais atbalsts un tml. 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.62  Izveidot Zupas virtuvi 
Ierīkotas telpas, nodrošināts inventārs Zupas virtuves 

sistēmas darbībai, piesaistīti darbinieki 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.63  
Popularizēt un atbalstīt audžuģimeņu un 

viesģimeņu kustību 

Labo prakses piemēru popularizēšana, regulāri pasākumi un 

atbalsts audžuģimenēm 2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

 

Pašvaldības  

budžets 
Izveidots fonds audžuģimeņu atbalstam 

U10 Nodrošināt vides pieejamību 

R 1.64  

Pilnveidot sabiedrisko iestāžu un 

publiskās ārtelpas objektu pieejamību 

personām ar funkcionāliem traucējumiem 

Uzbrauktuvju, liftu ierīkošana pašvaldības ēkās, sabiedrisko 

tualešu pieejamības nodrošināšana, publisko higiēnas telpu 

pieejamības nodrošināšana (dušas telpas, veļas mazgātuve 

pagastos un tml.) 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.65  
Izveidot specializētā transporta 

pakalpojumu 

Iegādāties un aprīkot specializētu transportu personām ar 

funkcionāliem traucējumiem mobilitātes iespēju 

paplašināšanai  

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.66  

Veicināt skaidras naudas izņemšanas un 

norēķināšanās par sadzīves 

pakalpojumiem ar maksāšanas kartēm 

iespēju paplašināšanos 

Iespēja norēķināties ar maksājuma karti lielākajā daļā 

pakalpojumu sniegšanas vietu 
2015.gads 

Ilūkstes  

novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets 
Nodrošinātas skaidras naudas izņemšanas iespējas novada 

teritorijā 

RV5 Drošība 

U11 Uzlabot sabiedrisko drošību 

R 1.67  
Izveidot Ilūkstes novada Pašvaldības 

policiju 

Vienas pašvaldības policista štata vietas izveide, aprīkojuma 

iegāde 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 1.68  
Nodrošināt operatīvo glābšanas dienesta 

vienību darbību un rīcībspēju pagastos 

 

Nodrošinātas iespējas katrā pagastā operatīvi reaģēt 

ugunsgrēku gadījumos, transporta novietņu un vienību 

remonts, aprīkojuma atjaunošana un apmācītu darbinieku 

piesaiste 

 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 1.69  
Nodrošināt ielu apgaismojumu, lielākajās 

apdzīvotajās vietās arī nakts stundās 

 

Nodrošināts iedzīvotāju vajadzībām atbilstošs ielu 

apgaismojums 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

RV6 Pārvaldība un sadarbība 

U12 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti 

R 1.70  Ieviest regulāras plānošanas apspriedes 

Regulāras dažādu nozaru vietējo speciālistu darba sanāksmes 

projektu vadības sistēmas pilnveidei un tml.  

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets Izstrādāta un ieviesta procedūra problēmjautājumu 

identificēšanā, apspriešanā un risinājumu ieviešanā 

pašvaldībā 

R 1.71  
Ieviest kvalitātes vadības un motivācijas 

sistēmu 

Izstrādāta un ieviesta motivējoša pašvaldības darbinieku 

kvalitātes sistēma, īstenoti kvalifikācijas celšanas pasākumi 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 1.72  
Pilnveidot projektu vadības un 

īstenošanas izpildi 
Pasākumi projektu vadītāju darba kompetenču attīstībai 2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.73  

Organizēt pašvaldības darbinieku 

pieredzes apmaiņas un kvalifikācijas 

celšanas pasākumus 

Regulāri semināri pašvaldības iestāžu darbinieku kapacitātes 

paaugstināšanai 
pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.74  Attīstīt pašvaldības e-pakalpojumus 

Pašvaldības "virtuālā" pakalpojumu centra izveide, datu bāzes 

pilnveidošana, mājas lapas sadaļas "Ilūkstes e-tirdziņš " 

izveidošana - mājražotāju atbalstam 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

U13 Paplašināt sadarbību ar organizācijām, iestādēm un citām pašvaldībām 

R 1.75  
Aktīvi piedalīties Sēlijas novadu 

apvienības darbā 
Aktīvs darbs Sēlijas novadu apvienībā pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.76  

Veicināt un uzņemties iniciatīvu jaunu 

Sēlijas novada mēroga pasākumu 

organizēšanā, sadarbībā ar citām Sēlijas 

novada pašvaldībām 

Ieviestas jaunas un saglabātas esošās Sēlijas reģiona 

tradīcijas, paplašināta sadarbība un īstenoti kopīgi projekti ar 

citām pašvaldībām  

pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.77  Piedalīties starptautiskos projektos 

Īstenoti projekti dažādās nozarēs un jomās sadarbībā ar 

starptautiskajiem partneriem (pārrobežu sadarbības 

programmas, noslēgti sadraudzības līgumi ar citām ārvalstu 

pašvaldībām un tml.) 

pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.78  
Veicināt NVO sektora iesaisti un aktivitāti 

novadā 

Īstenoti attīstības projekti sadarbībā ar NVO, apzināti labās 

prakses piemēri 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

Izveidots projektu (grantu) konkurss NVO sektora atbalstam 

R 1.79  
Veicināt valsts iestāžu pakalpojumu 

pieejamību Ilūkstes novadā 

Pieejami konsultatīvi pakalpojumi (piem., LAD), izglītojoši 

semināri iedzīvotājiem 
pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.80  
Paplašināt jauniešu iesaisti novada 

aktivitātēs 

Jauniešu dalība diskusijās un citos pasākumos saistībā ar 

novada attīstību un dažādām novada aktualitātēm 
pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
 

R 1.81  Popularizēt brīvprātīgo darbu novadā 
Informatīvi pasākumi, labās prakses piemēri, video par 

brīvprātīgā darba iespējām novadā 
pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

U14 Uzlabot novada informatīvo telpu 

R 1.82  
Paplašināt un pilnveidot darbu 

sabiedrisko attiecību jomā 

Plašāk pieejama informācija par Ilūkstes novadu Latvijas 

mērogā, plašāk izmantotas LTV piedāvātās iespējas novada 

popularizēšanā, aktivizēt sociālo mediju piedāvātās iespējas 

komunikācijai ar sabiedrību 

pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

iestādes 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 1.83  
Pārskatīt un uzlabot novada avīzes 

saturisko formu 

Veikta iedzīvotāju aptauja, pilnveidots esošās novada avīzes 

formāts, atbilstoši iedzīvotāju vēlmēm 
pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 1.84  
Iesaistīt novada izglītības iestāžu 

skolēnus novada avīzes veidošanā 
Novada jaunieši kā rakstu autori  pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

izglītības iestādes 

Pašvaldības budžets 

R 1.85  
Modernizēt un pilnveidot novada 

mājaslapu 
Mūsdienīga un aktuāla novada mājaslapa pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi  

R 1.86  
Uzlabot atgriezenisko saiti ar 

iedzīvotājiem 

Ieviests risinājumus mājaslapā, kas ļautu iedzīvotājiem uzdot 

jautājumus, paust viedokli, informēt pašvaldību un saņemt 

atbildes; ieviests pašvaldības bezmaksas uzticības 

autoatbildētājs 

pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 
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11.2. EKONOMISKĀ IZAUGSME 

NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

RV7 Uzņēmējdarbības vide 

U15 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentus 

R 2.1  Veicināt sadarbību ar valsts institūcijām 
Organizēti semināri, konsultatīvās dienas sadarbībā ar valsts 

institūcijām 
pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
pašvaldības budžets 

R 2.2  
Aktualizēt pašvaldības informāciju par 

uzņēmumiem un saimniecībām 

Regulāra informācijas apkopošana, aktualizācija par novada 

uzņēmējiem un saimniecībām, izveidota datu bāze par novada 

uzņēmumiem un saimniecībām 

pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
pašvaldības budžets 

R 2.3  

Nodrošināt aktuālākās informācijas apriti 

un ievietošanu novada informācijas 

kanālos 

Efektīva savstarpējā informācijas apmaiņa un komunikācija 

starp pašvaldību un uzņēmējiem/lauksaimniekiem, izstrādāta 

komunikācijas procedūra, aktuālākās informācijas nodošana 

pašvaldībai pieejamos informācijas kanālos 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
pašvaldības budžets 

R 2.4  

Organizēt Ilūkstes novada 

uzņēmējdarbības un lauksaimniecības 

forumu 

Izveidojusies industriālā simbioze un vietējie klasteri, 

organizētas ikgadējas vietējo uzņēmēju un lauksaimnieku 

dienas  

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.5  

Izveidot Ilūkstes novada 

uzņēmējdarbības atbalsta 

grupu/apvienību 

Izveidota aktīvāko uzņēmēju un lauksaimnieku konsultatīvā 

padome/uzņēmēju klubs 
2015.gads 

uzņēmēji un 

lauksaimnieki 
 

R 2.6  Izveidot zīmolu „Radīts Sēlijā” 

Ilūkstes novada pašvaldība kā iniciators zīmola „Radīts Sēlijā” 

izveidē – organizētas radošās darbnīcas, rīcības grupas, 

izstrādāts komunikācijas plānu (sadarbībā ar citām Sēlijas 

novada pašvaldībām, Sēlijas reģiona uzņēmējiem) 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.7  Izveidot „Iniciatīvu fondu” 

Izveidots pašvaldības fonds, izstrādāts konkursa nolikums, 

ikgadēji organizēts konkurss novada iedzīvotājiem ar iespēju 

iegūt atbalstu savu ideju īstenošanai; piesaistīti mecenāti 

fonda darbības atbalstam 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.8  
Izstrādāt jaunu novada teritorijas 

plānojumu 
Izstrādāts jauns novada teritorijas plānojums 2017.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES 

U16Attīstīt tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam 

R 2.9  
Veicināt meliorācijas sistēmas 

rekonstrukciju 

Meliorācijas grāvju monitorings un atjaunošanas plāna 

izstrāde, tīrīšana Ilūkstē 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 



 42 
 

NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

R 2.10  

Īstenot atbalsta pasākumus 

elektroapgādes pakalpojumu attīstībai 

novada teritorijā 

Elektroenerģijas jaudu pieejamība novada ražošanas 

teritorijās, pašvaldībai piederošo zemju ilgtermiņa noma 

komunikāciju infrastruktūras objektu būvniecības vajadzībām 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
pašvaldības budžets 

R 2.11  

Īstenot atbalsta pasākumus elektronisko 

sakaru pakalpojumu attīstībai novada 

teritorijā 

Mūsdienīgs elektronisko sakaru pārklājuma tīkls novada 

teritorijā, pašvaldībai piederošo zemju ilgtermiņa noma 

komunikāciju infrastruktūras objektu būvniecības vajadzībām 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.12  
Nodrošināt ražošanas teritoriju 

pieejamību 

Saglabātas ražošanas teritoriju funkcionālais zonējums 

teritorijas plānojumā 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
pašvaldības budžets 

R 2.13  
Rekonstruēt un labiekārtot publiskās 

tirdzniecības vietas novadā 

Labiekārtoti 1-2 tirgus laukumi, kuros vietējie ražotāji vismaz 

reizi mēnesī var tirgo savu saražoto produkciju 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.14  Izveidot Mājražotāju centru Bebrenē 
Izveidots aprīkots mājražotāju centrs, pieredzes apmaiņa 

mājražotāju starpā, vietējās produkcijas noiets vietējā tirgū 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

RV8 Tūrisms 

U17 Paplašināt tūrisma piedāvājumu 

R 2.15  Apzināt novada tūrisma potenciālu 
Veikta visu novada esošo un potenciālo tūrisma objektu 

apsekošana un informācijas aktualizēšana 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
pašvaldības budžets 

R 2.16  Veicināt sporta tūrisma attīstību 

Ilūkstes novads kā populāra profesionālā un tautas sporta 

sacensību norišu vieta (velomaratons, ielu skrējiens, futbola 

sacensības u.c.) 

pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.17  Veicināt kultūras tūrisma attīstību 
Izstrādāts kultūras pasākumu piedāvājums un komunikācijas 

plāns kultūras piedāvājuma popularizēšanai ārpus novada 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

kultūras iestādes 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.18  
Paplašināt dabas un izziņu tūrisma 

piedāvājumu novadā 

Bērnu un jauniešu vides izziņas nometņu rīkošana 

pastāvīgi 

Ilūkstes  

novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

Izstrādāts jaunas mācību takas piedāvājums „Pilskalnes 

Siguldiņā”, organizētas dabas parka „Dvietes paliene” vides 

izglītības klases 

R 2.19  Izstrādāt un pozicionēt Sēlijas zīmolu 
Sēlijas un Ilūkstes novada vārds atpazīstams Latvijā ar savām 

tradīcijām, tūrisma piedāvājumu, Sēlijas identitāti  
pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

kultūras iestādes 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.20  

Izstrādāt un popularizēt novada tūrisma 

piedāvājumu starptautiskai 

mērķauditorijai 

Izveidots tūrisma produktu piedāvājums ārvalstu tūristiem  

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

 

Dalība Lietuvas tūrisma izstādēs un ar tūrismu saistītos 

pasākumos 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

R 2.21  Izveidot jaunus tūrisma produktus 

Sadarbojoties radošajām personībām, lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem, tūrisma speciālistiem, izstrādātas jaunas tūrisma 

aktivitātes, kuras piesaista tūristus no citām valstīm (jo īpaši, 

ekotūrisma un piedzīvojumu tūrisma jomā) 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

U18 Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

R 2.22  
Izveidot Tūrisma informācijas centru 

Ilūkstē 
 Izveidots Tūrisma informācijas centrs Ilūkstē 2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.23  
Attīstīt dabas lieguma „Pilskalnes 

Siguldiņa” teritoriju 

Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" ezeru kaskādes 

caurteces sistēmas un slūžu atjaunošana 

2015.gads 

Ilūkstes  

novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 
Izstrādāts dabas aizsardzības plāns 

Atjaunota un pilnveidota tūrisma taku infrastruktūra 

Attīstīts komplekss „Dubezers” 

R 2.24  
Attīstīt dabas parka „Dvietes paliene” 

infrastruktūru 

Dažādots tūrisma piedāvājums, dabas parks kā Latvijā plaši 

atpazīstams un iecienīts dabas tūrisma galamērķis 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

biedrība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 2.25  Izstrādāt jaunus tūrisma maršrutus 

 

Izveidoti jauni velotūrisma, pārgājienu, ūdenstūrisma u.c. 

tūrisma maršruti pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 
Sēlijas kopēju tūrisma maršrutu izveide un popularizēšana, 

aktīvi darbojoties Sēlijas novadu apvienībā 

R 2.26  
Izveidot jaunus tūrisma informācijas 

materiālus 

 

Izstrādāti jauni tūrisma informācijas materiāli (bukleti, 

informācijas stendi, kartoshēmas un tml.) 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 
Pieejama tūrisma maršrutu informācija digitāli (interaktīvas 

kartes Ilūkstes novada mājas lapā) un citi mūsdienīgi 

risinājumi tūrisma informācijai pieejamības uzlabošanai (piem., 

novada un reģiona tūrisma mobilā aplikācija) 

R 2.27  
Veicināt privātās tūrisma infrastruktūras 

un piedāvājuma attīstību 

 

Ilūkstes novada viesu nami kā iecienītas aktīvās atpūtas un 

tūrisma naktsmītnes vietas ar tūrisma inventāra nomas 

iespējām 

 

pastāvīgi Uzņēmēji ES un citi 



 44 
 

NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

RV8 Resursi 

U19 Veicināt ilgtspējīgu resursu izmantošanu 

R 2.28  
Popularizēt bezatkritumu ražošanas 

tehnoloģijas uzņēmēju vidū  

Organizēti semināri par videi draudzīgām ražošanas 

metodēm, to pienesumu uzņēmējdarbībai 
2015.gads Ilūkstes novada 

pašvaldība 

ES un citi 

R 2.29  
Veicināt dabas resursu regulāru 

atjaunošanu 
Atjaunoti zivju resursi un mežaudžu krāja pastāvīgi Ilūkstes novada 

pašvaldība 

ES un citi 

R 2.30  
Veicināt zaļās enerģijas īpatsvara 

paaugstināšanos  

Lielāks to uzņēmumu un saimniecību īpatsvars, kas ražo un 

izmanto atjaunojamos energoresursu 
pastāvīgi Ilūkstes novada 

pašvaldība 

ES un citi 

 

11.3. SAKĀRTOTA DZĪVES TELPA 

NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

RV10 Satiksmes infrastruktūra 

U20 Attīstīt sabiedriskā transporta pakalpojumus un mobilitātes iespējas 

R 3.1  

Izstrādāt un sniegt priekšlikumus 

sabiedriskā transporta pārvadājumu 

optimizēšanā 

Optimizēts reģionālais sabiedriskā transporta pārvadājumu tīkls 

2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
- Ieviesti pasažieru pārvadājumi ar mikroautobusu 

Paaugstinātas pašvaldību sabiedriskā transporta pakalpojumu 

pārzināšanas un organizēšanas funkcijas  

R 3.2  Attīstīt pašvaldības transporta parku Modernizēts pašvaldības autotransporta parks 2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.3  
Attīstīt gājēju un velobraucējiem 

paredzēto infrastruktūru 
Rekonstruēti esošie un izveidoti jauni gājēju celiņi un veloceliņi pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

U21Sekmēt novada ceļu kvalitātes uzlabošanu un satiksmes drošību 

R 3.4  
Rekonstruēt/izbūvēt ielu apgaismojumu 

novada apdzīvojuma centros 
Nodrošināts ielu apgaismojums novada apdzīvojuma centros Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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NR. 
RĪCĪBAS (AKTIVITĀTES VAI PROJEKTA) 

NOSAUKUMS 
PLĀNOTAIS DARBĪBAS REZULTĀTS 

IZPILDES 

TERMIŅŠ 
ATBILDĪGAIS FINANŠU AVOTS 

R 3.5  Rekonstruēt Ilūkstes pilsētas ielas 

Veikta Raiņa ielas, Brīvības ielas, Vienības laukuma, Avotu 

ielas, Upes ielas un pārējo ielu seguma un infrastruktūras 

rekonstrukcija prioritārā secībā pēc saraksta (1.pielikums) 

Pastāvīgi 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.6  Rekonstruēt Subates pilsētas ielas 

Veikta Zaļmuižas ielas, Kalna ielas, Tirgus laukuma, Krasta 

ielas un pārējo ielu seguma un infrastruktūras rekonstrukcija 

prioritārā secībā pēc saraksta (1.pielikums) 

Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Subates pilsētas un 

Prodes pagasta 

pārvalde 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.7  Rekonstruēt Bebrenes pagasta ceļus 

Veikta „Mazbleivi – Ilze”, „Grndzes –Ilze”, „Skalbiņi – Celmiņi”, 

„Miltu cehs – Ķetrāni” un pārējo autoceļu rekonstrukcija 

prioritārā secībā pēc saraksta (1.pielikums) 

Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Bebrenes pagasta 

pārvalde 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.8  Rekonstruēt Eglaines pagasta ceļus 

Veikta „Anmuiža - Baltmuiža – Dubiki”, „Vitkuški – Subate” un 

pārējo autoceļu rekonstrukcija prioritārā secībā pēc saraksta 

(1.pielikums) 

Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Eglaines pagasta 

pārvalde 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.9  Rekonstruēt Šederes pagastu ceļus 
Veikta „Šedere – Šarlote” un pārējo autoceļu rekonstrukcija 

prioritārā secībā pēc saraksta (1.pielikums) 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Šēderes pagasta 

pārvalde 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.10  Rekonstruēt Pilskalnes pagasta ceļus 

Veikta „Dzintari – Krastiņi”, „Tutāni – Padomnieki”, „Doļnaja – 

Arāji” un pārējo autoceļu rekonstrukcija prioritārā secībā pēc 

saraksta (1.pielikums) 

Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

Pilskalnes pagasta 

pārvalde 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.11  Rekonstruēt Dvietes pagasta ceļus 

V eikta „Glaudāni – Šauriņi”, „Mežgaļi-Pūpoli”, „Mednieki - 

Liepziedi – Centrs” un pārējo autoceļu rekonstrukcija prioritārā 

secībā pēc saraksta (1.pielikums) 

Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, Dvietes 

pagasta pārvalde 

pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.12  
Veicināt reģionālas nozīmes valsts 

autoceļu rekonstrukciju 

P72 Ilūkste - Bebrene – Birži asfaltbetona seguma izbūve 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Valsts budžets, ES 

un citi P70 Svente - Lietuvas Robeža 38.99km rekonstrukcija 

R 3.13  

 

Veicināt vietējas nozīmes valsts 

autoceļu rekonstrukciju 

V 702 Ilūkste-Ilze-Vitkušķi infrastruktūras izbūve 

Pastāvīgi 
Ilūkstes  novada 

pašvaldība 

Valsts budžets, ES 

un citi 
V 783 Jēkabpils-Dignāja-Ilūkste seguma rekonstrukcija 

V699 Bebrene - Šēdere – Gorbunovka seguma rekonstrukcija  
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V724 Pašuliene- Šēdere seguma rekonstrukcija 

V710 Bebrene - Zariņi – Dviete seguma rekonstrukcija 

V822 Vilkupe - Bebrene seguma rekonstrukcija 

V702 Ilūkste - Ilze – Vitkušķi seguma rekonstrukcija 

RV11 Inženierinfrastruktūra un komunālie pakalpojumi 

U22 Attīstīt ūdenssaimniecības un siltumapgādes sistēmas ciemos 

R 3.14  
Izbūvēt centrālās ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas 

Infrastruktūras atjaunošana, jaunu pieslēgumu izbūve Ilūkstē, 

Subatē, Dvietē, Egilainē, Bebrenē, pieslēgumu nodrošināšana, 

NAI izbūve Ilūkstē, Bebrenē 

Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.15  Rekonstruēt NAI iekārtas Rekonstruētas NAI iekārtas Ilūkstē, Subatē, Šēderē, Pašuleinē  Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.16  
Optimizēt centrālās siltumapgādes 

sistēmas 

Paplašināt un rekonstruēt siltumtīklus Ilūkstē, Raudā, Pašulienē, 

Dvietē, Subatē, Eglainē 
Pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

U23 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

R 3.17  
Dalītās atkritumu savākšanas sistēmas 

izveide Ilūkstes novadā 
Nodrošināta dalīto atkritumu savākšana 2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.18  
Attīstīt iespējas iedzīvotājiem nodot 

būvgružus un bīstamos atkritumus  

Ieviesta iespēja nodot būvgružus un bīstamos atkritumus 

pagastos 
2019.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.19  Izveidot organisko atkritumu poligonu Izveidots organisko atkritumu poligons novada teritorijā 2019.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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R 3.20  
Izveidot neorganisko atkritumu 

šķirošanas vietu 
Izveidota neorganisko atkritumu šķirošanas vieta 2019.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.21  
Izstrādā un noteikt atkritumu uzkrājumu 

normas 
Izstrādātas atkritumu uzkrājumu normas 2019.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.22  
Nodrošināt celtniecības atkritumu 

(būvgružu) otrreizējo izmantošanu 

Būvgružu smalcināšanas iekārtas iegāde, otrreizēja būvgružu 

izmantošana ceļu remontdarbiem 
2019.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība, 

pašvaldības 

kapitālsabiedrības 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

RV12 Publiskā ārtelpa un mājokļi 

U24 Labiekārtot esošos un izveidot jaunus publiskās ārtelpas objektus un teritorijas 

R 3.23  

Izstrādāt tehniskos dokumentus atpūtas 

objektu attīstībai pilsētās un pagastu 

centros un tos pakāpeniski īstenot 

Izstrādāta publiskās ārtelpas labiekārtošanas programma 2019.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 3.24  
Atjaunot un sakārtot esošo kapu 

infrastruktūru  

Žogu sakopšana, veco koku izzāģēšana, piebraucamo ceļu 

sakārtošana 
pastāvīgi  

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 3.25  
Ierīkot publiskās tualetes nozīmīgākajos 

objektos un vietās 

Izveidotas publiskās tualetes nozīmīgākajos tūrisma un atpūtas 

vietās 
pastāvīgi  

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES 

R 3.26  
Rekonstruēt sabiedriskā transporta 

pieturas  

Labiekārtotas un rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturas 

novada teritorijā 
pastāvīgi  

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.27  Attīstīt norāžu sistēmu novada teritorijā Uzstādītas norādes zīmes 2015.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.28  

Izveidot dabas un pašvaldības mežu 

teritoriju uzraudzības un attīstības 

struktūrvienību 

Izveidota dabas un pašvaldības mežu teritoriju uzraudzības un 

attīstības struktūrvienība, kas pārrauga dabas un rekreācijas 

teritoriju attīstību novadā 

2019.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 3.29  Labiekārtot degradētās teritorijas  

 

Revitalizētas novada degradētās teritorijas (t.sk. izveidota 

atpūtas zona pie Ilūkstes upes) 

 

2019.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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U25 Attīstīt novada dzīvojamo fondu 

R 3.30  
Izvērtēt pašvaldības dzīvojamā fonda 

tehnisko stāvokli  

Veikts pašvaldības dzīvojamā fonda audits un pieņemts lēmums 

par tālāku rīcības plānu (t.sk. rīcības plāns attiecībā uz avārijas 

stāvoklī esošo dzīvojamo fondu) 

pastāvīgi  
Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 3.31  
Organizēt ikgadēju pašvaldības 

konkursu „Sakoptākā māja”  

Sakoptas mājas – daudzdzīvokļu mājas, viensētas pilsētās, 

pagastos 
pastāvīgi 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.32  
Rekonstruēt esošos un izveidot jaunus 

rotaļu un atpūtas laukumus 

Pieejami moderni bērnu rotaļu un atpūtas laukumi blīvi 

apdzīvotajās vietās novadā, izveidots jauniešu aktivitāšu 

laukums 

2019.gads 
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 

R 3.33  

Izveidot pašvaldības grantu/konkursu 

ēku energoefektivitātes uzlabošanas 

pasākumiem 

Izveidots pašvaldības fonds daudzdzīvokļu māju ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas atbalstam 
2015.gads 

Ilūkstes novada 

pašvaldība 
Pašvaldības budžets 

R 3.34  

Veicināt iedzīvotāju izglītošanu par 

iespējām ēku energoefektivitātes 

uzlabošanā 

Izglītojoši semināri par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu pastāvīgi  
Ilūkstes novada 

pašvaldība 

Pašvaldības budžets, 

ES un citi 
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12. INVESTĪCIJU PLĀNS 

Investīciju plāns ir Rīcības plāna sastāvdaļa, 

kurā ietvertas būtiskākās Ilūkstes novada 

pašvaldībai nepieciešamās investīcijas.  

Investīciju plānā iekļauti no 2013. līdz 2029. 

gadam nepieciešamie ieguldījumi, lai īstenotu 

Rīcības plānā iekļautās aktivitātes. 

 Investīciju plānu ieteicams aktualizēt katru 

gadu, ņemot vērā tā izpildes progresu un 

kārtējam gadam apstiprināto budžetu, 

nemainot Attīstības programmas Stratēģisko 

daļu – ilgtermiņa uzstādījumus un vidēja 

termiņa prioritātes.  

Investīciju plāns ietver sekojošu informāciju:  

 projekta nosaukums;  

 projekta pamatojums – saistība ar 

Attīstības programmā noteiktajiem 

uzdevumiem, kā arī projektu 

savstarpējā papildinātība;  

 projekta indikatīvā summa un finanšu 

instrumenti;  

 plānotie projekta rezultāti;  

  informācija par plānoto projekta 

uzsākšanas un noslēguma laiku un 

projekta partneriem. 

 

 

 

Kā 10 prioritārie noteikti sekojošie investīciju 

projekti:  

1. Ilūkstes novada sporta halles 

būvniecība;  

2. Energoefektivitātes pasākumu 

īstenošana pašvaldības ēkās  

3. Ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži 

iekļaušana prioritārajos valsts ceļu 

projektos;  

4. Ilūkstes stadiona rekonstrukcija;  

5. Atpūtas parka pie estrādes izveide;  

6. Novada izglītības iestāžu 

specializācijas - virzienu noteikšana, 

investīciju plāns, mācību tehniskā 

nodrošinājuma papildināšana;  

7. Mobilo sociālo brigāžu izveide (bāzes 

vieta Ilūkstē un Subatē) aprūpes mājās 

pakalpojuma pilnveidošanai;  

8. Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes 

novada teritorijās; 

9. Ilūkstes novada izglītības iestāžu 

infrastruktūras uzlabošana;  

10. Veselības aprūpes pieejamības 

uzlabošana Veselības centrā "Ilūkste" - 

stacionārās paliatīvās aprūpes 

pakalpojuma ieviešana, nepieciešamo 

speciālistu piesaiste. 
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NPK. PROJEKTA NOSAUKUMS 
ATBILSTĪBA 

RĪCĪBĀM 

PAPILDINĀTĪBA 

AR CITIEM 

PROJEKTIEM 

(NORĀDĪT 

PROJEKTA NPK.) 

INDIKATĪVĀ 

SUMMA 
(LVL) 

FINANŠU INSTRUMENTS, (LVL VAI %) PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS 

REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

PLĀNOTAIS LAIKA POSMS 

PARTNERI 
PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 

ES FONDU 

FINANSĒ-
JUMS 

CITI FINANSĒ-
JUMA AVOTI 

PROJEKTA 

UZSĀKŠANAS 

DATUMS 

PROJEKTA 

REALIZĀCIJAS 

ILGUMS 

1.  
Ilūkstes novada sporta halles būvniecība 

VTP1,  
R 1.24. 

4.,48. 5 430 000 15 85 
pārrobežu 

programma 
Uzbūvēta sporta halle Ilūkstē 2014 2017  

2.  
 Energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
pašvaldības ēkās 

VTP1, 
R 1.11., 
R 1.33. 

9. 2 000 000 15 85 - 
Paaugstināta Ilūkstes novada 
pašvaldības ēku energoefektivitāte 

pastāvīgi pastāvīgi  

3.  Ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži iekļaušana 
prioritārajos valsts ceļu projektos 

VTP4,  
R 3.11. 

57. 3 500 000 - - 
100% 
Valsts 

budžets 

Veikt autoceļa P72 Ilūkste-Bebrene-
Birži rekonstrukcija 

2014.gads 2017.gads  

4.  Ilūkstes stadiona rekonstrukcija R 1.25. 1.,53. 100 000 10 90 
pārrobežu 

programma 
Veikta Ilūkstes stadiona 
rekonstrukcija 

2013.gads 2016.gads  

5.  

Atpūtas parka pie estrādes izveide 
VTP4, 

R 1.28.,  
R 3.22. 

 250 000 10 90 - Izveidots atpūtas parks pie estrādes 2014.gads 2017.gads  

6.  Novada izglītības iestāžu specializācijas - 
virzienu noteikšana, investīciju plāns, 
mācību tehniskā nodrošinājuma 
papildināšana 

VTP2, 
R 1.1. 

9., 12.,15. 80 000 25 75 - 

Uzlabota izglītības iestāžu 
materiāltehniskā bāze, izstrādātas 
un ieviestas jaunas mācību 
programmas un specializācija, 
atbilstoši tirgus pieprasījumam 

2014.gads 2017.gads  

7.  Mobilo sociālo brigāžu izveide aprūpes 
mājās pakalpojuma pilnveidošanai 

R 1.54.  60 000 15 85 - 
Izveidotas mobilās sociālās 
brigādes (bāzes vieta - Ilūkstē un 
Subatē) 

2015.gads 2018.gads  

8.  Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstes 
novada teritorijās 

VTP4, 
R 3.13. 

 3 500 000 25 75 - 
Rekonstruētas ūdenssaimniecības 
sistēmas Ilūkstes novada ciemos  

2013.gads 2017.gads  

9.  
 Ilūkstes novada izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana 

VTP2, 
R 1.11., 
R 1.14. 

2., 
6.,15.,51. 

500 000 25 75 - 
Rekonstruētas un modernizētas 
novada izglītības iestādes 

pastāvīgi pastāvīgi  

10.  Veselības aprūpes pieejamības uzlabošana 
Veselības centrā "Ilūkste"  

R 1.46., 
R 1.48. 

 60 000 - 100 
Valsts 

budžets 

 Ieviesti stacionārās paliatīvās 
aprūpes pakalpojumi, piesaistīti 
nepieciešamie speciālisti 

2013.gads pastāvīgi  

11.  
Pašvaldības policijas izveide R 1.67. 21. 

Tiks 
precizēts 

Tiks 
precizēts 

- - 
Izveidota Ilūkstes novada 
pašvaldības policija, iegādāts 
nepieciešamais aprīkojums 

2014.gads pastāvīgi  

12.  Bebrenes Profesionālās vidusskolas 
mācību piedāvājuma popularizēšana, 
sadarbība ar nozaru resoriem un 
potenciālajiem darba devējiem 

VTP2, 
R 1.4., 
R 1.2. 

6. 2000 25 75 - 
Noslēgti sadarbības līgumi starp 
Bebrenes Profesionālo vidusskolu 
un uzņēmumiem 

2014.gads 2017.gads  
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NPK. PROJEKTA NOSAUKUMS 
ATBILSTĪBA 
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ILGUMS 

13.  Primārās veselības aprūpes pakalpojumu 
uzlabošana pagastos  

R 1.47.  48000 25 75 - 
Veikts feldšerpunktu remonts, 
aprīkojuma atjaunošana, 
pakalpojumu klāsta paplašināšana 

pastāvīgi pastāvīgi  

14.   Vienotā novada centra bibliotēkas 
pakalpojumu kompleksa izveidošana 
"Ģimenes bibliotēka" 

R 1.34. 31. 150 000 25 75 - 
Izveidots vienots novada centra 
bibliotēkas pakalpojumu komplekss 

2014.gads 2017.gads  

15.  
 Sadraudzības vidusskolas internāta 
attīstība  

VTP2, 
R 1.12. 

6.,9. 80 000 25 75 - 

Veikta Sadraudzības vidusskolas 
internāta rekonstrukcija, 
paplašināšana, materiāltehniskās 
bāzes uzlabošana 

2013.gads 2016.gads  

16.  Veselības un sociālās aprūpes centra 
"Subate" telpu remonts un aprīkojuma 
atjaunošana 

R 1.56.  85 000 25 75 - 
Veikts VSAC „Subate” telpu remonts 
un atjaunots aprīkojums 

2014.gads 2017.gads  

17.  Atbalsts novada audžuģimenēm R 1.63.  5000 100 - - 
Izveidots Audžuģimeņu atbalsta 
fonds 

2015.gads 2018.gads  

18.  Pilsētbūvniecības pieminekļa- Subates 
vēsturiskā centra atjaunošana 

R 1.39.  200 000 25 75 - 
Atjaunots Subates vēsturiskais 
centrs 

pastāvīgi pastāvīgi  

19.  Ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūve 
Dvietes ciemā 

VTP4, 
R 3.4. 

57. 80000 10 90 - 
Nodrošināts ielu apgaismojums 
Dvietes ciemā 

2013.gads 2016.gads  

20.  Mājražotāju atbalsta centra izveide 
Bebrenē 

VTP3,  
R 2.14. 

28. 120000 10 90 
pārrobežu 

programma 
Izveidots mājražotāju atbalsta 
centrs Bebrenē 

2014.gads 2017.gads  

21.  Operatīvo glābšanas dienesta vienību 
pagastos darbības nodrošināšana, 
rīcībspējas uzlabošana  

R 1.68. 11. 150 000 10 90 
pārrobežu 

programma 

Pilnveidota glābšanas dienestu 
tehniskā bāze (autotransporta 
remonts, garāžas un tml.) 

2015.gads 2018.gads  

22.  Centrālās siltumapgādes tīklu 
paplašināšana Ilūkstes pilsētā 

R 3.16.  800 000 25 75 - 
Veikta siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukcija un paplašināšana 
lielākajos novada ciemos 

pastāvīgi pastāvīgi  

23.  P.Sukatnieka vīnkopības un selekcijas 
centra attīstība 

R 1.40.  50 000 10 90 - 
Vīnkopības un selekcijas centrs kā 
iecienīts tūrisma apskates objekts 

pastāvīgi pastāvīgi  

24.  
 Pašvaldības pakalpojumu centra 
kapacitātes stiprināšana uzlabojot 
pārvaldes efektivitāti 

VTP1, 
R 1.70.-

1.73. 
38. 3000 25 75 - 

Īstenoti pašvaldības kapacitātes 
paaugstināšanas pasākumi 
(darbinieku kvalifikācijas celšana, 
materiāltehniskās bāzes 
uzlabošana un tml.) 

pastāvīgi pastāvīgi  
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25.  
Atbalsts mazo ciemu kopienu centriem  R 1.31. 35. 15000 25 75 - 

Katrā ciemā izveidots aktīvs 
kopienas centrs ar tam piemērotu 
aprīkojumu un telpām 

pastāvīgi pastāvīgi  

26.   Atbalsta pasākumi nabadzīgajiem 
iedzīvotājiem - "Zupas virtuves" sistēmas 
izveide 

R 1.62.  16500 25 75 - Izveidota „Zupas virtuve” 2015.gads 2018.gads  

27.  Dalītās atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas izveide Ilūkstes novadā 

R 3.17. 50. 2 000 25 75 - 
Izveidota dalītās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēma 

2014.gads 2017.gads  

28.  Publisko tirdzniecības vietu labiekārtošana 
novada apdzīvojuma centros 

VTP3, 
R 2.13. 

20. 50 000 10 90 - 
Labiekārtotas publiskās 
tirdzniecības vietas novada 
apdzīvojuma centros 

2014.gads 2017.gads  

29.  Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas 
liegumam "Pilskalnes Siguldiņa" 

R 2.23. 30.,39. 16 000 10 90 
pārrobežu 

programma 

Izstrādāts dabas aizsardzības plāns 
dabas liegumam „Pilskalnes 
Siguldiņa” 

2013.gads 2016.gads  

30.  Dabas teritoriju un meža zemju 
apsaimniekošanas institūcijas izveide 

R 3.28. 29. 4 000 100 - - 
Izveidota dabas teritoriju un meža 
zemju apsaimniekošanas institūcija 

2015. .gads pastāvīgi  

31.  Novada pagastu bibliotēku infrastruktūras 
uzlabošana, krājumu un materiāltehniskās 
bāzes atjaunošana kvalitatīvu 
pakalpojumu nodrošināšanai 

R 1.35., 
R 1.36. 

14. 68 000 25 75 - 
Atjaunota bibliotēku 
materiāltehniskā bāze un 
modernizēts aprīkojums 

pastāvīgi pastāvīgi  

32.  Sociālā darba speciālistu kapacitātes 
celšana 

R 1.61. 34. 18000 - 100 - 
Īstenoti sociālā darba speciālistu 
kapacitātes celšanas pasākumi 

pastāvīgi pastāvīgi  

33.  Novada kultūras namu telpu un 
aprīkojuma modernizācija 

R 1.37.  150000 15 85 - 
Modernizēts novada kultūras namu 
aprīkojums un iekštelpas 

pastāvīgi pastāvīgi  

34.  Nepieciešamo speciālistu piesaiste 
sociālas rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanai personām ar veselības 
traucējumiem  

R 1.53., 
R 1.61. 

32.,44. 20 000 
Tiks 

precizēts 

Tiks 
precizēts 

Tiks 
precizēts 

Izveidots sociālā rehabilitologa 
kabinets 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

35.  
Pašvaldības granta izveide attīstības 
projektiem 

VTP3, 
R 1.78., 
R 2.7. 

25. 5000 100 - - 

Izveidots pašvaldības projektu 
fonds iedzīvotāju, vietējo 
organizāciju un uzņēmumu 
iniciatīvu atbalstam 

2015.gads 2018.gads  

36.  Novada dabas taku infrastruktūras 
atjaunošana un piedāvājumu dažādošana 

R 2.18., 
R 2.25. 

41.,42. 30 000 10 90 - 
Pilnveidota dabas taku 
infrastruktūra, izstrādāti jauni 
tūrisma maršruti 

2014.gads 2017.gads  
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37.  TIC Ilūkstē izveide R 2.22.  20 000 15 85 - 
Izveidots tūrisma informācijas 
centrs 

2015.gads 2018.gads  

38.  Pašvaldības e-pārvaldes attīstība 
efektīvākas pārvaldības nodrošināšanai 

R 1.74. 24. 10 000 15 85 - Ieviesti jauni e-pakalpojumi pastāvīgi pastāvīgi  

39.   Dabas lieguma "Pilskalnes Siguldiņa" 
ezeru kaskādes caurteces sistēmas un 
slūžu atjaunošana 

R 2.23. 29. 50 000 10 90 
pārrobežu 

programma 

Atjaunota dabas lieguma 
„Pilskalnes Siguldiņa” ezeru 
kaskādes infrastruktūra 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

40.  Novada teritoriālo vienību - pilsētu un 
ciemu attīstības plānu 
izstrāde/aktualizācija 

R 2.8.  5 000 - 100 - 
Izstrādāti ciemu un pilsētu 
specializācijas un attīstības plāni  

ilgtermiņā ilgtermiņā  

41.   Pilsētvides degradētās teritorijas 
labiekārtošana nodrošinot dabas objektu 
iekļaušanu Ilūkstes ainavā, izveidojot 
atpūtas zonu pie Ilūkstes upes 

R 3.29. 
 

36., 41. 
80 000 15 85 - 

Revitalizētas novada degradētās 
teritorijas 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

42.  Pilsētvides uzlabošana, nodrošinot dabas, 
kultūrvēsturiskā mantojuma un 
rekreācijas objektu atjaunošanu un 
attīstību Subatē 

R 1.39.,  
R 1.44. 

36., 42. 150 000 25 75 - 
Rekonstruēti tūrisma apskates 
objekti Subates pilsētā 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

43.   Ilūkstes novada daudzfunkcionāla senioru 
aprūpes centra izveide Dvietē 

R 1.49.  805 000 25 75 - Izveidots senioru centrs Dvietē ilgtermiņā ilgtermiņā  

44.  Jauniešu sociālās rehabilitācijas centra 
izveide ar iespējām apgūt profesionālo 
izglītību, dzīves izglītību un individuālo 
izaugsmi 

R 1.53. 34.,46.,56. 65 000 25 75 - 
Izveidots jauniešu sociālās 
rehabilitācijas centrs 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

45.  Dzīvnieku kopšanas pakalpojumu centra 
izveide profesionālās programmas 
apguves kvalitātes paaugstināšanai 
Bebrenes profesionālajā vidusskolā 

R 1.2.  50 000 
Tiks 

precizēts 

Tiks 
precizēts 

Tiks 
precizēts 

Izveidots dzīvnieku kopšanas 
pakalpojumu centrs Bebrenē 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

46.  Ilūkstes sociālo pakalpojumu centra 
izveide 

R 1.59., 
 R 1.60. 

44. 165000 25 75 - 
Izveidots sociālo pakalpojumu 
centrs Ilūkstē 

ilgtermiņā ilgtermiņā  
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47.  Novada kultūras pieminekļu atjaunošanas 
programma sekmējot kultūrvēsturiskā 
mantojuma pieejamību 

R 1.44. 55. 3000 10 90 - 

Izstrādāts novada kultūras 
pieminekļu atjaunošanas plāns, 
īstenoti pieminekļu atjaunošanas 
projekti 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

48.  Sporta pakalpojumu attīstība un 
nodrošināšana iedzīvotājiem pagastu 
teritorijās 

R 1.22. 1. 40 000 10 90 
pārrobežu 

programma 

Paplašināts sporta aktivitāšu 
piedāvājums, attīstīta sporta 
infrastruktūra un iegādāts sporta 
inventārs pagastos 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

49.  Daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu un 
publiskās telpas labiekārtošana 

R 3.32.  170000 25 75 - 
Īstenoti daudzdzīvokļu māju 
pagalmu un publiskās ārtelpas 
labiekārtošanas projekti 

pastāvīgi pastāvīgi  

50.  Videi nekaitīgo būvgružu otrreizējās 
izmantošanas iekārtu un sistēmas izveide 
pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
vajadzībām 

R 3.34. 27. 60000 25 75 - 
Izveidota būvgružu 
apsaimniekošanas sistēma  

ilgtermiņā ilgtermiņā  

51.  Mūzikas skolas iekštelpu remonts, 
materiāltehniskās bāzes uzlabošana 

R 1.13., 
R 1.14. 

9. 40 000 25 75 - 
Veikts mūzikas skolas iekštelpu 
remonts un pilnveidota 
materiāltehniskā bāze 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

52.  Bebrenes muižas ( vidusskolas) ēkas 
atjaunošana un parka teritorijas 
infrastruktūras un stādījumu atjaunošana 

R 1.15.  50 000 10 90 - 
Atjaunota Bebrenes parka 
infrastruktūra un stādījumi 

ilgtermiņā ilgtermiņā  

53.  Bebrenes stadiona rekonstrukcija R 1.26. 4. 60 000 10 90 
pārrobežu 
programma Īstenota stadiona rekonstrukcija ilgtermiņā ilgtermiņā  

54.  Vides risku mazināšana - Ilūkstes 
meliorācijas grāvju monitorings un 
atjaunošanas plāna izstrāde, tīrīšana 

R 2.8.  50 000 10 90 

pārrobežu 
programma Veikta meliorācijas grāvju 

uzraudzība un tīrīšana 
pastāvīgi pastāvīgi  

55.  Sakrālā mantojuma objektu atjaunošana 
Ilūkstes novadā 

R 1.45. 47. 30 000 10 90 
pārrobežu 
programma 

Īstenoti sakrālā mantojuma objektu 
rekonstrukcijas projekti 

pastāvīgi pastāvīgi  

56.  
Atbalsts sociāli terapeitiskā kompleksa 
izveidei Raudas internātmapaskolas 
teritorijā 

R 1.1., 
R 1.55. 

44. 50 000 
Tiks 

precizēts 

Tiks 
precizēts 

Tiks 
precizēts 

Dzīvesvieta ar darba terapijas 
elementiem bērniem, kas beiguši 
Raudas internātpamatskolu 
(dzīvojamo telpu, dārza, darbnīcu 
izveide) 

ilgtermiņā ilgtermiņā  
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NPK. PROJEKTA NOSAUKUMS 
ATBILSTĪBA 

RĪCĪBĀM 

PAPILDINĀTĪBA 

AR CITIEM 

PROJEKTIEM 

(NORĀDĪT 

PROJEKTA NPK.) 

INDIKATĪVĀ 

SUMMA 
(LVL) 

FINANŠU INSTRUMENTS, (LVL VAI %) PROJEKTA PLĀNOTIE DARBĪBAS 

REZULTĀTI UN TO REZULTATĪVIE 

RĀDĪTĀJI 

PLĀNOTAIS LAIKA POSMS 

PARTNERI 
PAŠVALDĪBAS 

BUDŽETS 

ES FONDU 

FINANSĒ-
JUMS 

CITI FINANSĒ-
JUMA AVOTI 

PROJEKTA 

UZSĀKŠANAS 

DATUMS 

PROJEKTA 

REALIZĀCIJAS 

ILGUMS 

57.  Novada ielu un pašvaldības autoceļu 
rekonstrukcija

7
  

R 3.5.- 
R 3.13. 

3., 19. 
Saskaņā ar 
1.pielikumu 

Tiks 
precizēts 

Tiks 
precizēts 

- 
Rekonstruētas ielas Ilūkstes pilsēta 
un Subates pilsētā, rekonstruēti 
pašvaldības autoceļi 

pastāvīgi pastāvīgi  

                                                           
7atbilstoši 1.pielikumam, prioritārā secībā 
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PAŠREIZĒJĀS 

SITUĀCIJAS 

RAKSTUROJUMS 

 ĪSTENOŠANAS 

UZRAUDZĪBA 
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13. PROGRAMMAS IEVIEŠANA UN 

UZRAUDZĪBA 
Attīstības plānošanas procesa būtisks 

elements ir uzraudzības sistēmas izveide, ar 

kuras palīdzību iespējams izmērīt teritorijas 

attīstību, attīstības programmas īstenošanas 

rezultātus un tiešos iznākumus, kā arī novērtēt 

šo rezultātu ietekmi ilgākā laika posmā. 

Uzraudzības sistēmas kalpo sekojošu 

uzdevumu izpildei:  

 nodrošināt attīstības programmā 

izvirzīto mērķu sasniegšanu, 

identificējot pārmaiņas pašvaldībā 

kopumā un pa jomām; 

 nodrošināt pašvaldības attīstības 

novērtēšanas iespējas;  

 sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un 

caurspīdīgu attīstības programmas 

ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot ar 

informāciju par attīstības plānošanas 

dokumenta īstenošanas 

sasniegumiem - sabiedrību, politiķus 

un citas ieinteresētās puses;  

 pamatot attīstības programmas 

aktualizācijas nepieciešamību;  

 veicināt pašvaldības struktūrvienību, 

valsts institūciju, komersantu un 

sabiedrības koordinētu darbību 

pašvaldības attīstības jautājumos 

13.1. ĪSTENOŠANA 

Attīstības programmas sekmīgas īstenošanas 

priekšnosacījumi ir sekojoši:  

1. noteikts atbildīgais par attīstības 

programmas īstenošanu;  

2. attīstības programmas īstenošana 

notiek organizēti;  

3. attīstības programmas īstenošana ir 

sasaistīta ar Ilūkstes novada 

pašvaldības budžetu.  

Par uzraudzības sistēmu atbildīgā institūcija 

Ilūkstes novadā ir Ilūkstes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas nodaļa, kura vada un 

koordinē uzraudzības procesu.  

Visām Attīstības programmā iekļautajām 

rīcībām norādītas par izpildi atbildīgās 

struktūrvienības un institūcijas, kurām aktīvi 

jāiesaistās arī uzraudzības procesā. 

Ilūkstes novada Attīstības programmas 

īstenošana tiek nodrošināta divos līmeņos:  

1. politiskajā līmenī, ko nodrošina 

Ilūkstes novada dome un domes 

komitejas;  

2. izpildes līmenī, ko nodrošina Ilūkstes 

novada administrācija, iestāžu vadītāji. 

13.2. UZRAUDZĪBA 

Uzraudzības process norisinās divos veidos – 

ikgadēji un reizi 3 gados. Abos gadījumos tiek 

izstrādāts Uzraudzības ziņojums. 

13.2.1. IKGADĒJS NOVĒRTĒJUMS 

Vienlaicīgi ar pašvaldības publiskā pārskata 

izstrādi tiek veikts Ilūkstes novada Attīstības 

programmas uzraudzības process 3 soļos:  

 tiek apkopoti dati par īstenotajām 

rīcībām, saskaņā ar Rīcības plānu;  

 tiek apkopoti teritorijas attīstības 

rādītāju dati; 

  tiek apkopoti dati par darbību 

rezultatīvajiem rādītājiem, 

 
Attēls 13: Attīstības programmas ikgadējās 

uzraudzības ziņojuma struktūra 

•DATI PAR ĪSTENOTAJĀM RĪCĪBĀM 1. 

•TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 2. 

• REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI 3. 
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Izrietot no šiem trim soļiem, tiek izstrādāts 

ikgadējais uzraudzības ziņojums par attīstības 

programmas ieviešanu - norādītas veiktās 

darbības uzdevumu izpildes sasniegšanas 

virzienā, ietverts uzraudzības rādītāju 

apkopojums. 

13.2.2. NOVĒRTĒJUMS REIZI 3 GADOS 

Papildus ikgadēji veicamajām darbībām 

uzraudzības procesa ietvaros tiek īstenots 

Ilūkstes novada Attīstības programmas 

uzraudzības process reizi 3 gados, veicot 

sekojošas darbības: 

 tiek veikta novada iedzīvotāju aptauja; 

 tiek apkopoti iegūtie politikas rezultātu 

rādītāji. 

 

Attēls 14: Attīstības programmas trīs gadu pārskata 

uzraudzības ziņojuma struktūra 

Par iedzīvotāju aptaujas pamatu var izmantot 

Attīstības programmas izstrādē izmantoto 

anketas paraugu, kurā iedzīvotāji vērtē 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī 

vispārējās attīstības tendences un būtiskākās 

problēmas.  

Izrietot no šiem diviem soļiem, tiek izstrādāts 3 

gadu pārskata ziņojums par attīstības 

programmas ieviešanu, norādot attīstības 

programmas rādītāju sasniegumus 3 gadu 

periodā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.3. PRIEKŠLIKUMS UZRAUDZĪBAS 

ZIŅOJUMA STRUKTŪRAI 

Uzraudzības ziņojumu veido trīs daļas: 

1. Ievads, 

2. Attīstības programmas ieviešanas 

izvērtējums, 

3. Secinājumi un priekšlikumi. 

Uzraudzības ziņojuma iespējamo saturu attēlo 

5. tabula. 

•IEDZĪVOTĀJU APTAUJA 1. 

•POLITIKAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI 2. 

1. IEVADS 

 uzraudzības ziņojuma sagatavošanas mērķis, 

 laika periods, par kādu uzraudzības ziņojums 

sagatavots,  

 uzraudzības ziņojuma struktūra un 

sagatavošanā iesaistītie. 

2. IEVIEŠANAS IZVĒRTĒJUMS 

 ieviešanas process un sadarbība ar 

sociālajiem partneriem,  

 izvērtējums par izvirzīto prioritāšu, mērķu un 

rīcību sasniegšanu,  

 rezultatīvo rādītāju izvērtējums un ietekme uz 

novada attīstību,  

 investīciju plāna izvērtējums, kas ietver 

pārskatu par finanšu izlietojumu un prognozes 

sasaistē ar pašvaldības budžetu. 

3. SECINĀJUMI UN PRIEKŠLIKUMI 

 galvenās problēmas un iespējas novada 

turpmākai attīstībai,  

 secinājumi par nepieciešamo problēmu 

risināšanu vai padziļinātu izpēti, 

 rekomendācijas Attīstības programmas 

grozījumiem un/vai aktualizācijai, 

 priekšlikumi Attīstības programmas 

aktualizēšanai. 

Tabula 5: Uzraudzības ziņojuma struktūra 
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14. UZRAUDZĪBAS RĀDĪTĀJI 
Ikgadējā ziņojuma sagatavošanai un pašvaldības var izmantot 3 tabulas: (1) Teritorijas attīstības rādītāji, (2) Darbības rezultātu rādītāji un (3) Uzdevumu 

un rīcību izpilde. 3 gadu pārskata ziņojuma sagatavošanai var izmanto politisko rezultātu rādītājus, kuru sagatavo, balstoties uz iedzīvotāju aptaujas 

rezultātiem. Uzraudzības rādītāju tabulas iespējams koriģēt pēc pašvaldības ieskatiem un pieejamajiem datiem. 

14.1. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS RĀDĪTĀJI 

                                                           
8
 Reģionu attīstība Latvijā 2011 (dati uz 2012.gada sākumu), VRAA (pamatā izmantoti Iedzīvotāju reģistra dati (PMLP), nevis CSP dati) 

9
 Rādītājs par iepriekšējo gadu (piemēram, rādītājs uz 2013.gada sākumu atspoguļo aprēķinu par 2012.gadu)  

GADS8 

IEDZĪVOTĀJU SKAITS 

GADA SĀKUMĀ 

DEMOGRĀFISKĀS 

SLODZES LĪMENIS 

BEZDARBA LĪMENIS 

( % ) 

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA 

NODOKĻA APMĒRS UZ 

VIENU IEDZĪVOTĀJU 

(LATOS)9 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS 

INDEKSS 

RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS RĀDĪTĀJS IZMAIŅAS 

2011. 8955  539,7  12,7  141,8  -0,564  

2012. 8840 -115 542,2 +2,5 11,5 -1,2 161,5 +19,7 -0,661 -0,097 

2013.           

2014.           

2015.           

2016.           

2017.           

2018.           

2019.           

Vēlamais 

sasniedzamais 

rādītājs uz 

2020.gada 

sākumu 

Ne mazāk 

par 7500 
 

Ne augstāk 

par 550 
 

Ne vairāk 

par 9% 
 

Ne zemāk 

par 190 
 

Pozitīvs 

rādītājs 
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14.2. DARBĪBAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI 

 

Nr. 

 

Rādītājs 

 

Datu avots 
Bāzes 

gads 

Pašreizējā 

vērtība 

Sasniedzamais 

rādītājs 2020.gadā 

Rādītāji par 

2013.gadu 

(aizpilda 

2014.gada 

sākumā) 

Tendence 

salīdzinājumā ar 

iepriekšējo gadu 

(   ) 

1.  Dabiskais pieaugums CSP 2011. -71 -20   

2.  Dzimušo skaits CSP 2011. 58 70   

3.  Migrācijas saldo CSP 2010. -21 -10   

4.  Iedzīvotāju skaits Ilūkstē PMLP 2012. 2809 2800   

5.  Iedzīvotāju skaits Subatē PMLP 2012. 732 730   

6.  Iedzīvotāju skaits Eglainē Pašvaldība 2012. 470 470   

7.  Iedzīvotāju skaits Bebrenē Pašvaldība 2012. 432 430   

8.  Iedzīvotāju skaits Pašulienē Pašvaldība 2012. 321 320   

9.  Iedzīvotāju skaits Dvietē Pašvaldība 2012. 310 310   

10.  Iedzīvotāju skaits Šēderē Pašvaldība 2012. 232 230   

11.  Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu 

iedzīvotāju (LVL) 

VRAA 2012. 715 760   

12.  Vidējais novada mājaslapas apmeklējumu skaits 

dienā 

Pašvaldība 2013. Tiks 

precizēts 

   

13.  Laikraksta „Ilūkstes novada vēstis” tirāža mēnesī Pašvaldība 2012. 850 850   

14.  Izglītības iestāžu skaits Pašvaldība 2013. 12 12   

15.  Izglītojamo skaits PII „Zvaniņš” Pašvaldība 2012. 205 200   

16.  Izglītojamo skaits Eglaines pamatskolā Pašvaldība 2012. 112 100   

17.  Izglītojamo skaits Subates pamatskolā Pašvaldība 2012. 60 60   

18.  Izglītojamo skaits Ilūkstes Sadraudzības 

vidusskolā 

Pašvaldība 2012. 267 250   

19.  Izglītojamo skaits Ilūkstes 1.vidusskolā Pašvaldība 2012. 377 370   
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20.  Izglītojamo skaits Bebrenes vidusskolā Pašvaldība 2012. 119 100   

21.  Izglītojami skaits Bebrenes Profesionālajā 

vidusskolā 

Pašvaldība 2012. 105 120   

22.  Izglītojamo skaits Raudas speciālajā 

internātpamatskolā bērniem bāreņiem 

Pašvaldība 2012. 44 40   

23.  Izglītojamo skaits Ilūkstes mūzikas skolā Pašvaldība 2012. 114 120   

24.  Izglītojamo skaits Ilūkstes novada sporta skolā Pašvaldība 2012. 182 200   

25.  Ilūkstes novada interešu izglītības iestādes 

„Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs” audzēkņu 

skaits 

Pašvaldība 2012. 296 300   

26.  Kopējais gada apmeklējumu skaits Ilūkstes 

novada kultūras centrā 

Pašvaldība 2011. 9110 10000   

27.  Kopējais gada apmeklējumu skaits Bebrebes 

pagasta kultūras namā 

Pašvaldība 2011. 3305 3300   

28.  Kopējais gada apmeklējumu skaits Dvietes 

pagasta kultūras namā 

Pašvaldība 2011. 1865 1850   

29.  Kopējais gada apmeklējumu skaits Eglaines 

pagasta kultūras namā 

Pašvaldība 2011. 802 800   

30.  Kopējais gada apmeklējumu skaits Subates 

pilsētas kultūras namā 

Pašvaldība 2011. 2248 2250   

31.  Kopējais gada apmeklējumu skaits Šēderes 

pagasta kultūras namā 

Pašvaldība 2011. 2270 2270   

32.  Pašdarbības kolektīvu skaits Pašvaldība 2012. 24 25   

33.  Ceļu satiksmes negadījumu skaits gadā CSDD 2011. 37 Mazāk par 20   

34.  Bankomātu skaits novada teritorijā Pašvaldība 2012. 1 2   

35.  Mājokļu skaits CSP 2009. 4231 4240   

36.  Lauksaimniecībā izmantotās LIZ zemes apjoms CSP 2010. 22 913ha 22 913ha   

37.  Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (%) CSP 2011. 46,6% 50%   

38.  Darba devēju - SIA skaits VID 2012. 53 65   

39.  Darba devēju - zemnieku saimniecību skaits VID 2012. 35 40   

40.  Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits attiecībā 

pret visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem (%) 

NVA 2012. 53% 30%   
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41.  Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa 

(LVL) 

CSP 2011. 348 400   

42.  Darba ņēmēju skaits SIA VID 2012. 747 800   

43.  Rekonstruēto autoceļu garums (km) Pašvaldība 2011. Tiks 

precizēts 

   

44.  Rekonstruēto ūdensapgādes un kanalizācijas 

tīklu garums (km) 

Pašvaldība 2011. Tiks 

precizēts 

   

45.  Rekonstruēto siltumapgādes tīklu garums (km) Pašvaldība 2011. Tiks 

precizēts 

   

46.  Īstenoto ēku energoefektivitātes pasākumu skaits Pašvaldība 2011. Tiks 

precizēts 

   

47.  Labiekārtotu/ rekonstruēto bērnu rotaļu laukumu 

skaits 

Pašvaldība 2011. Tiks 

precizēts 

   

48.  Renovēto, jaunizveidoto sporta infrastruktūras 

objektu skaits 

Pašvaldība 2011. Tiks 

precizēts 

   

49.  Renovēto, jaunizveidoto kultūras un atpūtas 

infrastruktūras objektu skaits 

Pašvaldība 2011. Tiks 

precizēts 

   

50.  Izstrādāto tūrisma maršrutu skaits Pašvaldība 2011. - Pieaug   
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14.3. UZDEVUMU UN RĪCĪBAS IZPILDE 

Uzdevums 
Vai veiktas darbības 

uzdevuma ietvaros (jā/nē) 

Veiktās rīcības 

uzdevumu izpildei 

Priekšlikumi 

programmas 

aktualizācijai 

VTP 1 ILŪKSTE - SĒLIJAS REĢIONĀLAS NOZĪMES ATTĪSTĪBAS UN PAKALPOJUMU CENTRS, VTP 2 DAUDZPUSĪGA, STABILA, UZ PERSONĪBU UN ATTĪSTĪBU VĒRSTA IZGLĪTĪBAS SISTĒMA 

U1 Attīstīt izglītības piedāvājumu iedzīvotājiem visa mūža garumā 

U2 Pilnveidot izglītības materiāltehnisko bāzi un tehnisko infrastruktūru 

   

U3 Nodrošināt daudzveidīgas sporta aktivitātes 

U4 Uzlabot un modernizēt sporta materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru 

   

U5 Attīstīt kultūras piedāvājumu 

U6 Pilnveidot kultūras infrastruktūru 

U7 Nodrošināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu 

   

U8 Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumus 

U9 Uzlabot sociālo pakalpojumu nodrošinājumu un infrastruktūru 

U10 Nodrošināt vides pieejamību  

   

U11 Uzlabot sabiedrisko drošību    

U12 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti 

U13 Paplašināt sadarbību ar organizācijām, iestādēm un citām pašvaldībām 

U14 Uzlabot novada informatīvo telpu 

   

VTP 3 ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI 

U15 Pilnveidot uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentus 

U16 Attīstīt tehnisko infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam 

   

U17 Paplašināt tūrisma piedāvājumu 

U18 Attīstīt tūrisma infrastruktūru 

   

U19 Veicināt ilgtspējīgu resursu izmantošanu    

VTP 4 ĢIMENĒM PIEVILCĪGA INFRASTRUKTŪRA 

U20 Attīstīt sabiedriskā transporta pakalpojumus un mobilitātes iespējas 

U21 Sekmēt novada ceļu kvalitātes uzlabošanu un satiksmes drošību 

   

U22 Attīstīt ūdenssaimniecības un siltumapgādes sistēmas ciemos 

U23 Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 

   

U24 Labiekārtot esošos un izveidot jaunus publiskās ārtelpas objektus un teritorijas 

U25 Attīstīt novada dzīvojamo fondu 
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14.4. POLITIKAS REZULTĀTU RĀDĪTĀJI 

                                                           
10 Procentuālais novērtējums aprēķināts, ņemot vērā pozitīvo atbilžu (vērtējums „ļoti apmierina” un „apmierina”) skaitu attiecībā pret respondentu skaitu, kuri snieguši kvalitātes novērtējumu. Tādēļ 

100% rādītāja summa ne vienmēr atbilst 106 aptaujas dalībnieku kopskaitam.  
11 Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam izstrādes ietvaros veiktās aptaujas rezultāti, respondentu skaits - 106 

 

Nr. 

 

Rādītājs10 

 

Pozitīvā 

vērtējuma 

rādītājs uz 

2012.gadu11 

Sasniedzamais 

rādītājs 

2020.gadā 

2016.*(aizpilda 

pēc iedzīvotāju 

anketēšanas) 

Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

iepriekšējo 

gadu (   ) 

1.  
Iedzīvotāju skaits, kas plāno mainīt dzīvesvietu ārpus novada robežām tuvāko 

5 gadu laikā 
20% 

Ne vairāk kā 

15% 
  

2.  Pirmsskolas izglītības pakalpojumi 95% Vairāk par 95%   

3.  Vispārējās izglītības pakalpojumi 92% Vairāk par 95%   

4.  Profesionālās izglītības pakalpojumi 74% Vairāk par 80%   

5.  Interešu izglītības pakalpojumi 80% Vairāk par 85%   

6.  Mūžizglītības aktivitātes (pieaugušo izglītība) 59% Vairāk par 65%   

7.  Kultūras un izklaides pasākumi 73% Vairāk par 80%   

8.  Sporta pasākumi 77% Vairāk par 80%   

9.  Veselības aprūpes pakalpojumi 80% Vairāk par 85%   

10.  Sociālā palīdzība un pakalpojumi 84% Vairāk par 85%   

11.  Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 44% Vairāk par 60%   

12.  Sabiedriskā transporta pakalpojumi 56% Vairāk par 60%   

13.  Ielu/ceļu infrastruktūra, tās uzturēšana 50% Vairāk par 60%   

14.  Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml. 76% Vairāk par 80%   

15.  Ielu apgaismojums 67% Vairāk par 70%   

16.  Vides sakoptība 94% Vairāk par 95%   

17.  Atkritumu savākšana/izvešana 83% Vairāk par 85%   

18.  Ūdensapgāde un kanalizācija 87% Vairāk par 87%   
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12 Procentuālais novērtējums aprēķināts, ņemot vērā pozitīvo atbilžu (vērtējums „ļoti apmierina” un „apmierina”) skaitu attiecībā  pret respondentu skaitu, kuri snieguši kvalitātes novērtējumu. Tādēļ 

100% rādītāja summa ne vienmēr atbilst 106 aptaujas dalībnieku kopskaitam.  
13 Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2020.gadam izstrādes ietvaros veiktās aptaujas rezultāti, respondentu skaits - 106 

 

Nr. 

 

Rādītājs12 

 

Pozitīvā 

vērtējuma 

rādītājs uz 

2012.gadu13 

Sasniedzamais 

rādītājs 

2020.gadā 

2016.*(aizpilda 

pēc iedzīvotāju 

anketēšanas) 

Tendence 

salīdzinājumā 

ar 

iepriekšējo 

gadu (   ) 

19.  Centralizētā siltumapgāde 71% Vairāk par 75%   

20.  Atkritumu apsaimniekošana 78% Vairāk par 80%   

21.  Mazumtirdzniecības pakalpojumi 68% Vairāk par 70%   

22.  Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi 80% Vairāk par 80%   

23.  Sadzīves pakalpojumi 78% Vairāk par 80%   

24.  Pasta pakalpojumi 93% Vairāk par 93%   

25.  Banku pakalpojumi 29% Vairāk par 50%   

26.  Internets 77% Vairāk par 80%   

27.  Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi 70% Vairāk par 70%   

28.  Nodarbinātība (darba vietas) 24% Vairāk par 40%   

29.  Pašvaldības darbība 77% Vairāk par 85%   

30.  Pagasta pārvalžu darbība 86% Vairāk par 85%   
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