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D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDĒM JANVĀRĪ UN
FEBRUĀRĪ
23.janvārī kārtējā domes sēdē izskatīja 45 jautājumus :
1. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas piļu un muižu asociācija”.
2. Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projektam
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
profilaksei Ilūkstes novadā”.
3. Par saistošo noteikumu Nr.3/2016 „Par pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu
izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un
maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes
novadā” precizēšanu.
4. Par domes 27.10.2016. lēmuma Nr.399 “Par daudzfunkcionāla
sociālo pakalpojumu centra izveides Dvietes pamatskolas ēkā ieceres
atbalstīšanu“ izpildi.
5. – 7. Par zemes iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu Ilūkstes
pilsētā.
8.– 9. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Aleksa” un “Dolnava”,
Pilskalnes pagastā un “Veczemnieki 3”, Šēderes pagastā atsavināšanu,
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu..
10. Par adrešu precizēšanu Bebrenes, Eglaines, Dvietes, Pilskalnes,
Šēderes pagastos.
11. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Strēlnieki”,
nosaukumu “Bērzupe” un “Mežs” piešķiršanu Dvietes pagastā.
12.- 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu
Dvietes un Bebrenes pagastos.
15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam
īpašumam “Zvirbuļi” Bebrenes pagastā.
16. – 17. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu
Eglaines pagastā.
18. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Eglaines pagastā
ierakstīšanu zemesgrāmatā.
19. – 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu
Pilskalnes pagastā.
21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Krodziņi” Šēderes pagastā.
22. – 25. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu un zemes iznomāšanu
Šēderes pagastā.
Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai “Daugavpils mednieku un
makšķernieku saimniecība” Šēderes pagastā.
Par pašvaldības zemes vienības (4480 007 0101) Pilskalnes pagastā
nomas tiesību izsoli.
26. Par Andra Kuzņecova iecelšanu par Ilūkstes dienas aprūpes centra
personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss” vadītāju un par
atļauju amatu savienošanai.
27. Par atļauju amatu savienošanai Aivim Ruļukam.
28. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2017.gadā.
29. Mērķdotācijas sadale pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai un VSA obligātajām iemaksām 2017.gadā.
30. Par grozījumiem domes 31.01.2013. lēmumā Nr.13 “Par Ilūkstes
novada sociālā dienesta sniegto pakalpojumu un to izcenojumu
apstiprināšanu”.
31. Par 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 “Par vienreizēju
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada
pašvaldībā” precizēšanu.
32. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi.
33. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumu tāmju apstiprināšanu 2017.gadam.
34. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietojumu 2017.
gadam un vidējā termiņa programmas 2017.-2019. gadam apstiprināšanu.
Nolēma :
Darbu veids

Plānotās izmaksas
(EUR)

Plānotie darbi

2017.gads

Ceļu un ielu būvprojektēšana

10 000
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Ceļu un ielu būvniecība

0

Ceļu un ielu atjaunošana, pārbūve
un nojaukšana

335 658

Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

144 200

Pārējie izdevumi

0

Kopā:

489 858

35. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2017.gadā.
36. Par Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Ornaments”
un SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
37. Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata
vienību un atalgojuma noteikšanu.
38. Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu
pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un
revidentiem.
39. Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Dvietes sociālo pakalpojumu
centra ēkas pārbūves tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un
būvniecībai 2017.gadā.
Nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomi pieņemt lēmumu atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai
ņemt 2017.gadā aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz
izdevīgākiem noteikumiem, sociālo funkciju nodrošināšanai, Dvietes
sociālo pakalpojumu centra ēkās pārbūves tehniskai dokumentu izstrādei,
autoruzraudzībai un būvniecībai 709 000,00 EUR apmērā uz 20 gadiem ar
atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
40. Par Ilūkstes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumu
pieņemšanu.
41. Par Ilūkstes novada Sporta skolas viesnīcas maksas pakalpojumiem.
Apstiprināja ar 2017.gada 1.februāri šādu Sporta skolas Dienesta
viesnīcas maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr.
p.k.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Mērvienība Cena bez
PVN
PVN
Pakalpojuma veids (gultas
(euro)
(euro)
vieta)
Vienvietīgs
1
12,50
1,50
numuriņš
Divvietīgs
2
18,75
2,25
numuriņš
Trīsvietīgs
3
25,00
3,00
numuriņš
Četrvietīgs
4
21,88
2,62
numuriņš
Piecvietīgs
5
25,00
3,00
numuriņš
Sešvietīgs
6
28,13
3,37
numuriņš

Cena ar
PVN
(euro)
14,00
21,00
28,00
24,50
28,00
31,50

42. Par D.P. iesnieguma izskatīšanu.
43. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžeta pieņemšanu.
13.februārī ārkārtas domes sēdē izskatīja vienu jautājumu „Par
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ES ELFLA “Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.–2020. gadam” apakšpasākuma 19.2.
„Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātajiem sabiedriskā labuma projektiem”
Nolēma atbalstīt sabiedriskā labuma projektu īstenošanu Ilūkstes
novadā, projektu apstiprināšanas gadījumā piešķirot pašvaldības
līdzfinansējumu 10% apmērā no 2017. gada budžetā LEADER projektu
līdzfinansējumiem paredzētajiem līdzekļiem:
-Projekta „Dvietes Muižas ēkas atjaunošanas 2.kārta“ īstenošanai
piešķirt EUR 5000;
-Projekta „Dvietes sporta un rotaļu laukuma pārbūve“ īstenošanai
piešķirt EUR 2931,86 ;
-Projekta „Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases
nodarbībām“ īstenošanai piešķirt EUR 404,60 ;
-Projekta „Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo
baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība“
īstenošanai piešķirt EUR 4999,90 ;
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-Projekta „Treniņu un sacensību elektroniskās hronometrāžas
iekārta laika fiksēšanai“ īstenošanai piešķirt EUR 2673,59 .
23.februāra kārtējā domes sēdē izskatīja 41 jautājumu:
1. Par finansiālu atbalstu (30 eiro ) Ilūkstes novada politiski represētām
(60) personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas (15)
dalībniekiem un Afganistānas kara (15) veterāniem.
2. Par sporta un atpūtas nometņu dalībnieku ēdināšanas maksu.
Nolēma nodrošināt sporta un atpūtas nometņu dalībnieku ēdināšanu
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā un noteica ēdināšanas maksu vienam
dalībniekam par vienu dienu no 7 līdz 9 eiro.
3.– 5 . Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
biedrībai “Moto Ilūkste”, lūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas
draudzei un J.K.
6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Afganistānas karā kritušo karavīru
piemiņas pasākumam.
7. Par grozījumiem 24.11.2016. domes lēmumā Nr.423 “Par Ilūkstes
novada kultūras centra un tā struktūrvienību ieejas maksas (biļetes
cenas) un telpu nomas maksas cenrādi“.
8. Par grozījumiem Ilūkstes novada Kultūras centra nolikumā.
8. Par grozījumiem Ilūkstes novada Sporta skolas nolikumā.
10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par azartspēļu organizēšanas
atļauju Ilūkstes novadā. Šajā sakarā nolēma rīkot publisko apspriešanu,
lai novērtētu, vai plānoto azartspēļu organizēšana Ilūkstes novadā
neradīs būtisku valsts un Ilūkstes novada iedzīvotāju interešu
aizskārumu, nodrošinot pausto viedokļu apkopošanu un publicēšanu
informatīvajā izdevumā ‘’Ilūkstes Novada Vēstis’’ un pašvaldības mājas
lapā www.ilukste.lv.
11. Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktores Ināras Valpēteres
pilnvaru pagarināšanu (5 gadi).
12. Par Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas
nolikuma apstiprināšanu.
Noteica, ka nodaļa veiks šādus uzdevumus:
Apsaimniekošanas jomā:
risina, organizē un koordinē jautājumus, kas saistīti ar Ilūkstes
novada teritorijas apsaimniekošanu, labiekārtošanu un atkritumu
apsaimniekošanu ;
organizē un kontrolē pašvaldības autoceļu uzturēšanu, autoceļu fonda
līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu, sadarbojas ar pašvaldību
iestādēm un citām valsts institūcijām jautājumos par pašvaldības
autoceļu uzturēšanu, satiksmes organizēšanu un satiksmes drošību;
īsteno un koordinē mērķus un stratēģijas, lai samazinātu siltumenerģijas
un elektroenerģijas patēriņu un nodrošinātu energoefektivitātes
paaugstināšanu pašvaldībai piederošos objektos;
pārrauga novada pašvaldībai piederošo katlu māju ekspluatāciju un
kontrolē to darbību;
pārrauga energoefektivitātes paaugstināšanās pašvaldību ēkās projektu
izstrādi un īstenošanu;
organizē ielu apgaismojuma tīklu uzturēšanu;
risina, organizē un koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības
administrācijas autotransporta apdrošināšanu, remontu un attiecīgo
dokumentu, kas saistīti ar transporta ekspluatāciju, kārtošanu;
kontrolē pašvaldības administrācijas ēkas telpu tehnisko stāvokli,
nepieciešamības gadījumā risina jautājumu par administrācijas ēku
sanitāri tehnisko mezglu uzturēšanu un apkalpošanu un remontu;
uztur pašvaldības administrācijas telpas un piesaistīto teritoriju tīrībā
un kārtībā - atbilstoši sezonas laikapstākļiem;
veic iegādāto preču (pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un materiālu)
uzkrājuma un izlietojuma uzskaiti un kontroli;
veic Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo Ilūkstes pilsētas publisko
teritoriju (skvēru, laukumu un kapsētu) ikdienas uzkopšanas darbus
- atbilstoši sezonai;
veic saimniecības, celtniecības, kancelejas un citu preču iegādi saskaņā
ar pašvaldības budžeta tāmi pašvaldības administrācijas vajadzībām,
tajā skaitā ziedu, suvenīru un pārtikas iegādi pašvaldības prezentācijām
un pasākumiem;
izskata un sagatavo nepieciešamos dokumentus (atzinumus, lēmumu
projektus u.c.) jebkurā jautājumā, kas saistīts ar pašvaldības teritoriju
uzturēšanu, apsaimniekošanu un labiekārtošanu;
pēc iepriekšēja vienošanās ar pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem,
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nodrošina svētku noformējumu Ilūkstes pilsētas teritorijā un
pašvaldības administrācijas telpās;
sadarbojas ar pašvaldības un citiem uzņēmumiem un iestādēm
komunālo pakalpojumu nodrošināšanā un kvalitātes uzlabošanā
novada teritorijā;
nodaļas kompetences ietvaros, sagatavo līgumprojektus un kontrolē
noslēgto līgumu izpildi;
veic citus uzdevumus saskaņā ar domes lēmumiem un vadības
rīkojumiem;
Sabiedriskās kārtības jomā:
nodrošina pašvaldības saistošo noteikumu piemērošanu novada
administratīvajā teritorijā, kā arī savas kompetences robežās veic
preventīvo darbu:
par novada teritorijas apbūvi;
par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kapsētu, skvēru, parku,
kā īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzību un
uzturēšanu;
par tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības laika un vietas ierobežojumiem;
par sabiedrisko kārtību;
par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu;
par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā
lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves
malai) kopšanu;
par novada teritorijas labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un
aizsardzību;
par mājdzīvnieku uzturēšanu;
par novada pašvaldības inženierkomunikāciju aizsardzību.
1. Par nekustamā īpašuma (garāžas un galdnieku darbnīcas) Stadiona
ielā 7, Ilūkstē, iegūšanu pašvaldības īpašumā.
2. – 15.Par pašvaldības nekustamā īpašuma (dzīvoklis) Stendera iela 6-25,
Eglainē un (zeme ) “Pakalni”, Bebrenē atsavināšanu.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS “Puķudruva” Subates
pilsētā.
17. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Puteņi 1”, Dvietē,
ierakstīšanu zemesgrāmatā.
18. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu M.B. Dvietes pagastā.
19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kalmes”
Bebrenes pagastā un nosaukuma “Meža kalmes” piešķiršanu.
20. – 21.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.
22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Rožlauki”
Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Vārpas” un “Ezermala” piešķiršanu.
23. Par pašvaldības zemes (kadastra apzīmējums 4480 007 0101) Pilskalnes
pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24. – 27.Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu
Pilskalnes un Šēderes pagastā.
28. – 29. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu
“Mūrnieki 1” un „Mednieki” Šēderes pagastā.
30. – 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.
33. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu
“Annītes” Prodes pagastā
34. – 36.Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilūkstē un Bebrenē (
5 personām)
37. – 38. Par zvejas tiesību nomu Dvietes, Āzišķu un Baltmuižas ezeros.
39. Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamajam
īpašumam Raiņa ielā 35, Ilūkstē ( Represēto piemiņas vieta).
40. Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā atbilstoši
Dabas resursu nodokļa pieaugumam.
41. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas
lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un audioieraksti.”
						 Irēna Bogdanova,
Lietvedības nodaļas vadītāja

3

D O M E S

Z I Ņ A S

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ilūkstē

2016.gada 22.decembrī

Nr. 4 /2016

prot. Nr.18, 6.§
PRECIZĒTI ar Ilūkstes novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.33(prot. Nr.1,
33.§)
Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūkstes novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmākpabalsts) ir Ilūkstes novada pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi
uzlabot demogrāfisko situāciju Ilūkstes novadā un tiek piešķirts, lai sniegtu
materiālu atbalstu jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanai.
2. Šie saistošie noteikumi nosaka personas, kurām ir tiesības saņemt pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
3. Tiesības saņemt pabalstu ir:
3.1. vienam no jaundzimušā bērna vecākiem;
3.2. personai, kura jaundzimušo bērnu ņēmusi aizbildnībā, ja pabalsts nav
izmaksāts bērna vecākiem.
4. Šo noteikumu 3.punktā minētās personas saņem pabalstu, ja:
4.1. jaundzimušā bērna pirmreizējā dzīvesvieta ir deklarēta Ilūkstes novada
administratīvajā teritorijā;
4.2. vismaz viens jaundzimušā bērna vecāks nepārtraukti ir deklarējis savu
pamatdzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk par
12 (divpadsmit) mēnešiem pirms bērna piedzimšanas, izņemot gadījumu,
kad pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis, un pabalsts sakarā ar
bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā;
4.3. pabalsts tiek pieprasīts ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc
bērna piedzimšanas.
5. Pabalsta apmērs ir 300.00 euro (trīs simti euro 00 centi) par katru jaundzimušo bērnu.
6. Lai saņemtu pabalstu, šo saistošo noteikumu 3.punktā norādītā persona
vēršas Ilūkstes novada Sociālajā dienestā, iesniedzot rakstveida iesniegumu.
7. Pabalstu izmaksā Ilūkstes novada pašvaldības kasē vai ar bankas
pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto bankas kontu.
8. Ja Sociālā dienesta rīcībā ir informācija no bāriņtiesas par to, ka tiek
lemts par jaundzimušā bērna ārpusģimenes aprūpi, tad pabalsta izmaksu var atteikt.
9. Pabalsta izmaksu var aizturēt, ja bērna vecāki vai cita par bērnu likumīgi
atbildīgā persona to faktiski nekopj un neapgādā. Šajā gadījumā Ilūkstes
novada Sociālā dienesta vai Ilūkstes novada bāriņtiesas darbinieks, apsekojot bērnu dzīvesvietā, sastāda par to apsekošanas aktu, ko izmanto par
pamatu, izlemjot par turpmāko rīcību un pieņemot lēmumu.
10. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ilūkstes novada domē
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
11. Ilūkstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta
publicēšanas Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ilūkstes
Novada Vēstis”.
13. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada
pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”.
14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 26.septembra saistošie noteikumi Nr. 9/2013
“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu”” .
15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada
pašvaldības 2014.gada 30.oktobra saistošie noteikumi Nr. 9/2014 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 7/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” .
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I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 2
2017.gada 2.martā

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem
Nr.4/2016
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu
Ilūkstes novada pašvaldībā”
Pa s k a i d r o j u m a Norādāmā informācija
raksta sadaļas
Vienreizējais pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu ir Ilūkstes novada pašvaldības
1.Projekta nebrīvprātīgā iniciatīva. Šo pabalstu
pašvaldīpieciešamības
ba piešķir pamatojoties uz domes 26.04.2012.
pamatojums
izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.7/2012
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi)
ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Ilūkstes
novadā un materiāli atbalstīt jaundzimušā pamatvajadzību nodrošināšanu. Saistošie noteikumi ir
vairākkārt grozīti un šobrīd grozījumu normu apjoms pārsniedz pusi no saistošo noteikumu spēkā
esošo normu apjoma, tāpēc saistošie noteikumi tiek
pieņemti jaunā redakcijā.
Saistošajos noteikumos noteikts, ka vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Ilūk2.Īss projekta satu- stes novada pašvaldībā piešķir, ja:
ra izklāsts
•
jaundzimušā bērna pirmreizējā dzīvesvieta ir Ilūkstes administratīvajā;
•

bērna vecāks nepārtraukti ir deklarējis
savu dzīvesvietu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk par 12
(divpadsmit) mēnešiem pirms bērna dzimšanas un pabalsts sakarā ar bērna dzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā;

•
piedzimšanas pabalsta apmērs ir 300 euro;
3. Informācija par Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta
plānoto
projekta būtiski palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldīietekmi uz pašvaldī- bas budžeta izdevumu daļu. Vidēji gadā pabalstu
bas budžetu
saņem 56 ģimenes.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas,
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs
plānoto
projekta uzņēmējdarbības vidi.
ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5.Informācija par Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noadministratīvajām teikumu piemērošanā, ir Ilūkstes novada Sociālais
procedūrām
dienests.
6. Informācija par Konsultācijas nav notikušas.
konsultācijām
ar
privātpersonām

D O M E S

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ilūkstē

2016.gada 24.novembrī

Nr. 3 /2016
prot. Nr.16, 7.§
PRECIZĒTI ar Ilūkstes novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.3
(prot.Nr. 1, 3.§)

„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas vai darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo
taksometru pārvadājumu tarifiem Ilūkstes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 5.panta 11.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu,
43.panta trešo daļu un
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu
1.

2.

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība
izsniedz licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek
pārreģistrētas, anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku.
Lai veiktu pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, pārvadātājam ir jāsaņem
speciālā licence vieglo taksometru pārvadāšanai Ilūkstes administratīvajā teritorijā.

II. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas
kārtība
3. Vieglo pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu
maksimālie tarifi Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā – taksometra nolīgšanas tarifs (iekāpšana) – 1,50 euro (ieskaitot PVN),
maksa par vienu kilometru ( d i e n a s t a r i f s ) – 0,70 euro (ieskaitot PVN), maksa par vienu kilometru ( n a k t s t a r i f s ) – 0,85 euro
(ieskaitot PVN), laika tarifs par minūti – 0,15 euro (ieskaitot PVN).
4. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā (1.pielikums) un licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā (2.pielikums) izsniedz,
pārreģistrē, anulē vai tās darbību aptur uz laiku Ilūkstes novada
pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība).
5. Licences saņemšanai nepieciešamie dokumenti
ir
iesniedzami
Ilūkstes novada pašvaldībā. Licences un licences kartītes paraksta
Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
6. Lai saņemtu licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences pieprasītājam Ilūkstes novada pašvaldībā jāiesniedz:
6.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.pielikums);
6.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
6.3. licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju apliecības kopija;
6.4. transportlīdzekļa nomas līgums, ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam.
7. Lai saņemtu licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem, licences kartītes pieprasītājam Ilūkstes novada pašvaldībā
jāiesniedz:
7.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (4.pielikums);
7.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar taksometra reģistrācijas numuru (uzrādot oriģinālu);
7.3. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases,
kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā, kopija.
8. Ja licences pieprasītājs nav iesniedzis visus 8 .punktā minētos
dokumentus, tad Pašvaldībai ir tiesības neizskatīt pieteikumu un/vai
nodot pieteikumu iesniedzējam trūkumu novēršanai.
9. Pašvaldība izskata pieteikumu un pieņem lēmumu par licences
un licences kartītes izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu 14
dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.
10. Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz vienu gadu, skaitot no licences
izsniegšanas dienas.
11. Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek
piešķirta ne ilgāk kā uz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates
laiku.
12. Licenci pārvadātājam izsniedz, kā arī licenci pārreģistrē 5 darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, par to iepriekš iekasējot
maksu 20,00 euro apmērā par licences izsniegšanu, 7,00 euro apmērā par licences pārreģistrēšanu, par katras licences kartiņas izsniegšanu, kuras darbības termiņš ir ilgāks par trim mēnešiem, noteikta
maksa 5,00 euro, par licences kartiņu izsniegšanu, kuru darbības
termiņš ir trīs mēneši vai mazāks, noteikta maksa 3,00 euro, iepriekš-
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minētās summas iemaksājamas Ilūkstes novada pašvaldības budžetā.
13. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas Pašvaldība pārvadātājam izsniedz protokolu, uz kura pamata pārvadātājs veic attiecīgā
transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem.
14. Licences kartītes tiek izsniegtas 5 darba dienu laikā pēc tam,
kad licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis
Pašvaldībai to apliecinošus dokumentus:
14.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija ar taksometra
reģistrācijas numuru;
14.2. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās
pases kopija;
14.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopija ar
atzīmi par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru
komercpārvadājumu veikšanai.
III. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība
15. Pēc pārvadātāja pieprasījuma Pašvaldība ir tiesīga pārreģistrēt izsniegto licenci, pagarinot tās derīguma termiņu uz laiku līdz vienam
gadam, kā arī pārreģistrēt iesniegto licences kartīti, pagarinot tās
derīguma termiņu līdz 6 mēnešiem.
16. Lai licenci un licences kartīti pārreģistrētu, pārvadātājs, ne vēlāk kā
5 darba dienas pirms esošās licences vai licences kartītes derīguma
termiņa beigām, iesniedz Ilūkstes novada pašvaldībā pieteikumu (3.
un 4.pielikums).
17. Pieteikums tiek izskatīts 5 darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.
18. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs iesniedz pašvaldībā pieteikumu (4.pielikums).
IV. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un
anulēšana
19. Jautājumu par licences un licences kartītes anulēšanu, kā arī tās
darbības apturēšanu uz laiku, izskata Pašvaldība. Maksa par licenci
šajos gadījumos netiek atmaksāta.
20. Licences darbību var apturēt:
20.1. uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu
vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasības;
21. Licences kartītes darbību var apturēt:
21.1. uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu
vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto Latvijas
Republikas normatīvo aktu prasības;
21.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadāšanai izmantotajam
transporta līdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš.
22. Licenci var anulēt, ja:
22.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu.
23. Licences kartīti var anulēt, ja:
23.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu vai piesaka
kartītes anulēšanu pieteikumā sakarā ar automašīnas maiņu un
transportlīdzeklis, kuru izmanto pasažieru komercpārvadāšanai,
tiek noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura
zīmes nodotas CSDD.
24. Ja licence tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod Ilūkstes
novada pašvaldībā lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences darbība tiek
apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.
25. Ja licences kartīte tiek apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod
Ilūkstes novada pašvaldībā lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences
kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.
V. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana
26. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Pašvaldība, pēc
pārvadātāja rakstiska pieprasījuma, izsniedz jaunu licenci vai licences
kartīti, kuras termiņš netiek pagarināts.
VI. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu
un sodu uzlikšanas kārtība
27. Ilūkstes novada domes Administratīvās komisija kontrolē šo saistošo
noteikumu prasību izpildi, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus un uzliek administratīvos sodus par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.
VII. Noslēguma jautājumi
28. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada
Vēstis”.
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IZSTAIGĀJOT ZVAIGŽŅU TAKAS...
Sports... Tas ir ceļš...Ceļš uz savu būtību, ceļš uz personisko izaugsmi...
Tā ir iespēja sajust...darīt un izdarīt... Izdarīt labi! Savā ziņā, tā ir iespēja
caur ērkšķiem tikt uz zvaigznēm.Un vēl jo vairāk – arī pašam kļūt par
zvaigzni... Nobela Miera prēmijas laureāts Nelsons Mandela savulaik ir
teicis “Tas vienmēr šķiet neiespējami, līdz tas ir izdarīts.”Un jā! Mēs esam
bagāti! Mūsu novads ir bagāts ar šādām zvaigznēm, kas savas dzīves ceļu
līkločus mērojot un lielu darbu ieguldot, ir likušas arī Ilūkstes novada vārdam spīdēt un atrast savu vietu kā valstiska, tā arī starptautiska mēroga veiksmes stāstos, tādēļ jau tradicionāli, raugoties divu gadu griezumā,
suminājām labākos no labākajiem.

Nominācijā „Labākā sporta veterāne”tika apbalvota “Velo Ilūkste” sportiste Anita Purvinska. Trīskārtējā zelta medaļu ieguvēja
52. un 53. Latvijas pašvaldību sporta veterānu sporta spēlēs. Ilūkstes velomaratona uzvarētāja. Pēdējo sešu gadu laikā izcīnījusi 12 zelta medaļas
Latvijas sporta spēlēs veterāniem. sporta entuziaste, kas savas ikdienas
ceļos iemīlējusi velosportu. Būdama mērķtiecīga viņa aktīvi un ar prieku
izmanto katru iespēju, kas pavīd pieredzes ceļā.
„Jaunā cerība sportā” – Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9.klases audzēknis Santis Setkovskis.
Līdzcilvēki viņu raksturo kā draudzīgu, smaidīgu, centīgu, ļoti pieklājīgu
un izpalīdzīgu. Būdams mērķtiecīgs un pilnībā atdevis šī brīža prioritātes
sportam, savā ikdienas ceļā Santis nenobīstas no šobrīd tik trāpīgā teiciena
“caur ērkšķiem uz zvaigznēm” piepildīšanas. Tāpat, ar ne mazāku prieku,
viņam piedēvē teicienu “tie klusie ūdeņi – tie dziļākie”. Jaunā sportista
mērķtiecība ir vainagojusies ar daudzām uzvarām - Santis ir pirmo triju
godalgoto vietu ieguvējs skrējienos Ilūkstes novada, kā arī reģionālo pasākumu ietvaros. Godalgoto vietu ieguvējs Latvijas čempionātos vieglatlētikā.Ir ieguvis divas trešās vietas Baltijas valstu vieglatlētikas sacensībās.
Baltijas valstu un Krievijas komandu konkurencē Santis izcīnīja divas
medaļas. Latvijas izlases U-16 grupas dalībnieks, šobrīd U-18 kandidāts.
Tāpat nominācijā „Jaunā cerība sportā” tika sumināta Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 11. klases
skolniece Sanita Vitkovska. Būdama ļoti aktīva un uzņēmīga, meitene
savu ikdienu vada tālākejošu mērķu ceļos. Apkārtējo sirdis ir iekarojusi
ar savu smaidu un draudzīgumu. Tāpat Sanita jau no bērna kājas ir tiekusies sporta apvāršņu virzienā, kā rezultātā sacensībās startē ar labiem
rezultātiem jau no pašas sākumskolas.Par Sanitas profesionalitāti liecina
viņas lielie sasniegumi sporta gaitās. Kopumā pa abiem gadiem ir iegūtas
14 pirmās vietas. Divu gadu laikā iegūtas pirmās vietas dažāda mēroga
Ilūkstes novada organizētos pasākumos. Tāpat godalgotas vietas iegūtas
daudzās valsts mēroga sacensībās.

Šogad konkursam „Sporta laureāts 2015/2016” tika iesniegts 31
ierosinājums, un, izvērtējot izvirzīto pretendentu sasniegumus,
sportisti tika sumināti desmit nominācijās
Šogad konkursam „Sporta laureāts 2015/2016” tika iesniegts 31
ierosinājums, un, izvērtējot izvirzīto pretendentu sasniegumus, sportisti
tika sumināti desmit nominācijās. Svinīgais pasākums šogad notika 27.janvārī, sveicot sportistus Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Maigurs Krievāns uzsvēra, ka raugoties uz sportistu medaļām,
kausiem, fotogrāfijām, kas liecina par nozīmīgajiem veikumiem kārtējo
reizi pārliecināmies, cik stiprs ir mūsu novads. Paldies ir jāsaka ne vien
sportistiem, bet arī treneriem, skolotājiem un vecākiem, viņu atbalsts un
ticība ir neatsverama. Vēlot būt pacietīgiem un stipriem Maigurs Krievāns
aicināja neapstāties pie tā, kas ir sasniegts un iedvesmoties no piemēriem,
kas ir tepat līdzās:„Protams, ir fizkultūra un ir profesionālais sports, gribu
aicināt, lai jaunieši neapstātos pie tā kas ir sasniegts, piemēri mums ir.
Mums ir arī Olimpisko spēļu dalībnieks, pasaules čempione, mums ir uz
ko tiekties. Tas ir ļoti grūts darbs, tas norūda raksturu. Tādos brīžos, kad
liekas, nu ir grūti, tad vajag sevi pārvarēt. Nekad neaizmirsīšu sava trenera teicienu - kad tu skrien, pirmiem 300 metri jāskrien uz visu un pēc tam
tālākajā distancē jāpielik klāt.”

Nominācijā „Labākais skolotājs” tika nominēta Ilūkstes 1.vidusskolas sporta skolotāja Elita Rutkupa. Skolotāja Elita ne mirkli nebeidz priecēt savus skolēnus un kolēģus ar dzīvīgā humora, prieka
un smaida ceļa gājumu. Pati būdama aktīva dzīvesveida piekritēja, savās
stundās un ārpus stundu nodarbībās skolotāja aizrautīgi popularizē sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Elita ierosina, atbalsta un organizē
dažādas sporta aktivitātes skolā, kā arī aktīvi iesaistās Ilūkstes novada
sacensību organizēšanā un tiesāšanā. Ar augstiem panākumiem skolotājas
Elitas audzēkņi startē dažādos sporta veidos Ilūkstes novada un Latgales
reģiona sacensībās. Viņas vadībā 4.,5. klašu skolēnu komanda Latgales
reģionā ieguva 3.vietu stafetēs “Drošie un veiklie”. Elitas redzesloks plešas
arī ārpus novada robežām – aktīvi un ar interesi viņa piedalās un sniedz
sava organizatoriskā talanta artavu pieredzes apmaiņas semināros Sēlijas
pašvaldību sporta skolotājiem.
Nominācijā „Labākais treneris” svinīgajā pasākumā sveica
Ilūkstes novada Sporta Skolas treneri - Aleksandru Vorotinski.
Aleksandra ikdiena aktīvi paiet futbola treniņu pavadītajās stundās ar
novada jaunāko paaudzi, atverot viņiem jaunus apvāršņus un dāvājot
iespēju gūt neatsveramu pieredzi šajā jomā. Audzēkņi novērtē viņa izcilo

Balvu par „Par mūža ieguldījumu Ilūkstes novada sporta attīstībā” saņēma Juris Korsaks. Dzimis tepat Ilūkstes apriņķa Subatē,
Juris sirdī vienmēr ir dedzis par novada cildināšanu. Jau no jaunības
gadiem viņa dzīves krustceles un izvēlētie ceļi ir likuši lūkoties sporta
apvāršņu virzienā. Sportiskā gara uzturēšana vienmēr ir bijusi viņa ikdienas galveno izvēļu sarakstā. Ikviens, kas pazīst Juri, piekritīs, ka viņš
ir viens no visdaudzpusīgākajiem sportistiem. Savā laikā sevi ir pierādījis
un, nesot novada vārdu Latvijas valsts mērogā un startējis tādos atšķirīgos
sporta veidos, kā rokasbumba, volejbols, velobraukšana, slēpošana,
peldēšana, motosports. Būdams Ilūkstes ugunsdzēsēju komandas sastāvā,
saņēma ugunsdzēsēju sporta balvu sacensībās Latvijas mērogā, iegūstot
arī pirmo sporta klasi ugunsdzēsēju sportā.
Nominācijā „Labākais sporta veterāns” balvu saņēma “Velo Ilūkste” sportists Sergejs Špakovs. Jau no bērnības sirdī esošo dzirksteli uz sportu, Sergejs dzīves laikā ir pārvērtis liesmā, kas ik dienas ļauj gaiši
degt par savu hobiju – velo sportu. Ikdienā būdams saistīts ar celtniecības
sfēru, sev apkārt sportists rada pozitīvu un piepildītu apkārtni, kas nepaliek nepamanīta arī sportista karjerā. Sergejs ir četrkārtējais zelta medaļu
ieguvējs 52. un 53. Latvijas pašvaldību sporta veterānu sporta spēlēs. 2016.
gada Ilūkstes velomaratonā kļuvis par absolūto uzvarētāju. Izcīnījis 11
zelta medaļas sporta spēlēs un var lepoties ar Riteņbraukšanas čempiona
titulu starp Baltijas valstu veterāniem. Ir aizrautīgs velobraucējs jau no
pašiem Velo Ilūkste pirmsākumiem, jau 6 gadus startē “Velo Ilūkste” komandas sastāvā.
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Balvu par „Par mūža ieguldījumu Ilūkstes novada sporta attīstībā” saņēma Juris Korsaks

L E P O JA M I E S
spēju atrast kopējo valodu un ik brīdi just līdzi komandas kāpumiem
un kritumiem. Apkārtējie viņu raksturo kā sirsnīgu, vienkāršu
un pretimnākošu cilvēku, kas attiecībās ar katru audzēkni sniedz
tik nepieciešamo atbalstu. Vadošais sporta skolas futbola treneris,
padomdevējs jaunākajiem treneriem, iesaistījis futbolā daudz jauno
futbolistu. Organizējis, tiesājis daudzas dažādu līmeņu futbola spēles.
Spēlē Latvijas 2. līgas čempionātā un trenē U-18 grupu (Ilūkstes NSS
sastāvā).
„Labākā jauniešu sporta komanda” tika nominēta Ilūkstes
novada jauniešu komanda - Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā
kausa ieguvēji. Ilūkstes novada jauniešu komanda 2016.gadā izcīnīja
1.vietu Sēlijā un ieguva Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošo kausu. Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņa notiek jau otro gadu pēc kārtas.
Pasākums ilgst mazliet mazāk par gadu. Kausa izcīņas sacensībām ir 8 sacensību posmi un devītais ir noslēdzošais, kurā tiek paziņoti sacensību rezultāti. Kopumā bija deviņi sacensību posmi, kuros Ilūkstes novadam bija
viena 1.vieta, sešas 2.vietas, viena 4.vieta un viena 8.vieta, kopvērtējumā
iegūta pirmā vieta. Jaunieši arī ikdienā ir aktīvi. Volejbols, futbols, hokejs, vieglatlētika, motosports, peldēšana – tā ir maza daļa sporta veidu, ko
pieprot Ilūkstes novada jaunieši. Arī šajos sporta veidos jaunieši piedalās
sacensībās un pārstāv Ilūkstes novadu. Cilvēks, kas ik brīdi bija blakus,
atrada pareizos uzmundrinājuma vārdus un dalījās priekā par uzvarām:
Lāsma Pokšāne, novada Izglītības metodiķe darbā ar jaunatni. Viens par
visiem un visi par vienu kopā uz uzvarām gāja:Dinija Rimoviča,Kalvis
Krievāns,Kristers Millers,Ģirts Pokšāns,Mārtiņš Rubļevskis,Dmitrijs Romanovs,Dāvis Surgovts,Rūta Krievāne,Sintija Osīte,Kristaps
Kozinda,Ritvars Kozinda,Rūdolfs Surgovts,Armands Macijevskis,Krista
Rutkupa,Ronalds Plonis,Dāvis Cucurs, Sendija Apškalne, Dāvis Krievāns,
Rihards Bondarenko, Kristaps Spēks, Alīna Kovaļčuka, Dāvis Kurmis.
Nominācijā „Labākā sporta komanda” tika sumināta Ilūkstes novada Sporta skolas futbola komanda.Būdami savā starpā tik
dažādi un ikdienā pārstāvot tik dažādas profesijas un sfēras, biežu un
neatlaidīgu treniņu rezultātā, viņi spēj saliedēties un laukumā iziet ar
sacensībām tik nepieciešamo saukli “Viens par visiem un visi par vienu!”
Kopā ar komandu spēlē arī 4 praktizējoši treneri no novada sporta skolas,
kas tādējādi, kļūstot par spilgtu paraugu un piemēru, savu meistarību un
prasmes nodod audzēkņiem pat oficiālās spēles laikā. Lielākā daļa komandas sastāvā ir Ilūkstes novada sporta skolas esošie un bijušie audzēkņi. Šo
divu gadu griezumā ir veiksmīgi aizvadītas 14 spēles un gūtas 8 uzvaras.
Treneri: Aleksandrs Vorotinskis un Vladimirs Žavoronkovs. Komandas
sastāvā spēlē: Mārtiņš Rubļevskis, Dāvis Cucurs, Artūrs Biltaurs, Uldis
Raups, Jevgenijs Ivanovs, Dainis Dembņaks, Oskars Romansevičs, Kristaps spēks, Armīns kaniņš, Vladimirs Žavoronkovs, Armands Stepans,
Iļja Ševčuks, Artūrs Beinarovičs, Dmitrijs Lomako, Aleksejs Jegorovs,
Andrejs Nikolajevs, Aleksandrs Vorotinskis, Elgars Romanovskis, Sergejs
Bambāns, Deivis Pilacs, Rolands Smikersts
Nominācijā „Labākais sportists 2015/2016” godam nopelnītā
Balva tika pasniegta Ilūkstes novada sporta skolas audzēknei
Sonorai Skudrai. Sonora ir meitene, kuras skatiens ik brīdi ir tvēris
pēc jauniem apvāršņiem un mērķtiecīgs darbs ir sekmējis aizvien jaunus

TURPINĀM ATTĪSTĪT ILŪKSTES
NOVADA SPORTA SKOLAS SPORTA
BĀZI
Cien. Ilūkstes novada iedzīvotāji,
kopš 2016.gada 5.septembra man ir uzticēti Ilūkstes novada Sporta
skolas direktora pienākumi un šajā nelielajā laika posmā esmu pārliecinājies, ka Ilūkstes novada pašvaldība ir domājusi un rūpējas par Ilūkstes novada iedzīvotāju veselīgu un sportisku dzīvesveidu, izveidojot un nododot
lietošanā profesionālu sporta centru – kvalitatīvu baseinu, rekonstruētu
stadionu, sporta manēžu un dienesta viesnīcu, ar mērķi piesaistīt Latvijas
un ārvalstu profesionālā sporta dalībniekus un entuziastus rīkot sporta
nometnes Ilūkstes novada Sporta skolā.
Ilūkstes novada Sporta skola ir viena no Latvijas sporta skolām, kas
sagatavo valsts mēroga profesionālus sportistus, kuri piedalās Latvijas
un ārvalstu organizētajās sporta sacensībās, iegūstot augstus rezultātus,
tādējādi tiek popularizēts Ilūkstes novada vārds ne tikai valstī, bet arī
ārpus tās robežām.

Nominācijā „Labākā jauniešu sporta komanda” tika nominēta
Ilūkstes novada jauniešu komanda - Latvijas Ģenerāļu kluba
ceļojošā kausa ieguvēji
un jaunus sasniegumus. Lai gan savas gaitas sportā Sonora ir uzsākusi
nejauši un priekš visiem negaidīti, viņa mērķtiecīgi turpina savu gājienu
uz sapņu piepildīšanu. Iegūta 1. un 3.vieta Latvijas čempionātos 6km krosā U-18 grupā, 1.vieta Latvijas čempionātā U-18 grupā 800m 2016.gadā,
3.vieta Baltijas valstu čempionātā U-18 grupā 1500m, 5.vieta Latvijas
čempionātā pieaugušo grupā 800m, Latvijas izlases U-18 grupas dalībniece 2016.gadā un U-20 kandidāte 2017.gadā.
Izejot caur skaistiem cilvēku stāstiem… verotie augstajos sasniegumos, esam izstaigājuši zvaigžņu takas… Bet pats galvenais- nekas nebeidzas… Tas ir skaists takas iesākums jauniem ceļiem, jauniem izaicinājumiem, jauniem sasniegumiem… Lai katrs pasākumā izdzīvotais stāsts kļūst
par krāšņu ziedu vainags visām tām ieguldītajām pūlēm un veiktajam
ceļam izaugsmes virzienā! Lai sasniegtās virsotnes ļauj pamanīt to, ka uzkāpjot kalnā skatienam paveras arī citu, vēl neiekarotu kalnu, virsotnes!
Turpināsim iet! Darīt! Un izdarīt!
Madara Pavlovska, redaktore
Raksts tapis sadarbībā ar pasākuma vadītājiem
Sarmīti Bogdanoviču un Aivi Ruļuku
Foto: Viktorija Smagare

Lai iegūtu ievērojamus rezultātus profesionālajā sportā, viens no
būtiskākajiem aspektiem ir nodrošināt profesionālus pedagogus un profesionālu sporta bāzi, t.i., sporta inventāru, stadionu, baseinu, manēžu,
aerobikas zāli un trenažieru zāli. Vēlos uzsvērt un atgādināt, ka iepriekšminēto profesionālo sporta bāzi Ilūkstes novada Sporta skolai nodrošina un finansē Ilūkstes novada pašvaldība, sniedzot iespēju Ilūkstes
novada iedzīvotājiem izglītot savus bērnus un mazbērnus profesionālajā
sportā, un pašiem iedzīvotājiem piedalīties sporta aktivitātēs, uzlabojot
savu fizisko veselības stāvokli.
Ilūkstes novada Sporta skolas profesionālā sporta bāze turpina attīstīties un pilnveidoties - tiek papildināts nepieciešamais sporta inventārs un iekārtotas profesionālā sporta telpas, kas kalpos ilgtermiņā.
Viena no šādām profesionālā sporta telpām ir pirms vairākiem gadiem
plānotā aerobikas un trenažieru zāle, kuru telpas šobrīd ir sagatavotas
lietošanai, līdz ar to Ilūkstes novada Sporta skola sadarbībā ar Ilūkstes
novada pašvaldību gādā par to, lai iegādātos profesionālus trenažierus, kā
arī šim nolūkam šī gada budžetā līdzekļus ir atvēlējusi Saeima.
Veselā miesā vesels gars!
Tiecoties vienmēr uz labākiem rezultātiem sportā un dzīvē,
Ilūkstes novada Sporta skolas direktors Aivis Ruļuks
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ESAM ILŪKSTĒ, JURU KALNĀ
Galvenais ir visur piedalīties, varbūt pat daudz nedomāt, vienkārši iet un darīt, ir pārliecināts Juris Korsaks. Par saviem
sasniegumiem tagad runā pieticīgi, bet pelnīti tiek saukts par vienu no visdaudzpusīgākajiem sportistiem novadā. Savā
laikā sevi ir pierādījis tādos atšķirīgos sporta veidos, kā rokasbumba, volejbols, velobraukšana, slēpošana, peldēšana,
motosports. Ne vien sportiskā gara uzturēšana, bet novada cildināšana nesot tā vardu valsts mērogā ir bijusi Jura dzīves
sastāvdaļa. Būdams Ilūkstes ugunsdzēsēju komandas sastāvā, saņēma ugunsdzēsēju sporta balvu sacensībās Latvijas
mērogā, iegūstot arī pirmo sporta klasi ugunsdzēsēju sportā. Šogad Juris saņēma novada „Sporta laureāta” balvu par
„Par mūža ieguldījumu Ilūkstes novada sporta attīstībā”.
Sāksim ar vienu stāstu. Stāstu, kas skanēja šī gada „Sporta laureāts”
svinīgajā pasākumā.
„Aizveriet acis un iztēlojieties pasaules līmeņa elites sporta zvaigzni!
Kā viņš/viņa izskatās? Vecums, tērps, treniņi... Vai kāds no jums šo pārdomu laikā redzēja 61 gadu vecu zemnieku gumijniekos, kas skrien gar
kartupeļu lauku? Kāpēc? Jo tāds bija Klifs Jangs un savā laikā viņš bija
zvaigzne.
Bija 1983. gads. Austrālija. Spēcīgākie pasaules skrējēji gatavojās vienam no smagākajiem ultramaratoniem pasaulē - tas bija 875 (!) km garš.
Tāpēc tajā startēja tikai veselīgākie un spēcīgākie, turpat vai visi - jaunāki
par 30. Kad pieteicās šis 60-gadīgais vīrs, visi to uztvēra kā joku. Arī
ietērps bija neatbilstošs - tā vien šķita, ka vienkārši atnāca pēc darba garās, maisīgās sporta biksēs, darba krosenēs.
Pirmajā dienā viņš atpalika no visiem par n-tajiem kilometriem. Un
visi turpināja smieties. Taču drīz smiekli pārvērtās apbrīnā: viņš turpināja skriet un sāka izvirzīties līderpozīcijās. Labi trenētie zināja, ka svarīgi
izgulēties, labi paēst, bet Klifs turpināja skriet!
Īsumā: viņš uzvarēja! Ne vienkārši uzvarēja, bet noskrēja trasi jaunā
rekordlaikā - 5 dienās 15h 4min, uzlabojot iepriekšējo rekordu par... 2 dienām!
Ko šis stāsts mums māca? Vismaz divas lietas: pirmais, ja sāksi kaut
ko jaunu, vienmēr būs kritika, būs balsis, kas apgalvos, ka Tu to nespēsi,
ka neesi pietiekami labs, iespējams - būs smiekli. Tas ir normāli un tas Tev
jāpieņem. Tā tas notiek. Turpini darīt un iet uz priekšu. Dažreiz Tev nebūs
īstā aprīkojuma, Tu šķitīsi neiederīgs - vienalga, vienkārši turpini darīt
un iet uz priekšu!Otrs - netici Pelnrušķītes stāstam! Tas nav stāsts par
cilvēku, kurš vienkārši nolēma - "skriešu!", piecēlās no dīvāna un uzvarēja.
Tā tas nenotiek. Lai arī šāda doma ir kārdinoša. Viņš bija zemnieks un
rūpējās par aitām. Austrālijas plašumos, kad sākās negaiss, viņš stundām,
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pat dienām ilgi skrēja, līdz sadzina visus jēriņus drošībā. Klifs šajā jomā
bija vienkārši izcils!
Ja Tu gribi sasniegt kaut ko skaistu, neaizmirsti, ka svarīgs ir darbs.
Bieži smags, bieži citu nenovērtēts. Bez smaga darba neviens nekļūst par
izcilu pianistu, balerīnu vai arhitektu.”
Par to, kāpēc kaķim ar suni ir jāplēšas un par to, vai kaimiņš
kaimiņu pasveicinās. Par sportu toreiz un tagad un to cik daudz
mēs atceramies par saviem varoņiem.
Ir cilvēki, kas daudz nerunā, bet dara.
Mēs neesam Austrālijā. Ir 2017.gads…Tepat Ilūkstē.
Juris: Dzimis Subatē, bērnības mājas man bija Prodes pagastā, pirmās
četras klases mācījos Ilzes skolā un tad pārvācos uz Ilūksti, man brālis
par skolotāju te strādāja,te Ilūkstē mācījos. Pēc 7.klases mācījos arodskolā
Cēsīs. Pēc arodskolas mani nosūtīja darbā uz, bija tāds Прибалтийская
монтажная управлениe Rīgā un aizsūtīja komandējumā uz Tallinu,gadu
Tallinā strādāju, tad Kohajarvā. Augstspiediena tvaika katlus montēju.
Vispār tad gribēju aiziet prom no darba, aizbraucu uz kantori Rīgā, aizsūtīja uz Daugavpili, Ķīmīju, tad cēla tur arī bija montēšanas iecirknis. Un
no Daugavpils armijā. Pieci gadi armijā, tad pārējais viss kolhozā aizgāja.
Kolhoznieks. (Smejas)
„Ilūkstes Novada Vēstis”: Kā Jūsu dzīvē ienāca sports?
Juris: Pats no sevi. Katru dienu 6 km uz skolu, tur jau laikam viss tas
lielākais rūdījums sākās, ziemā sniegs līdz jostas vietai. Tad jau laikam
brālēns mani bišķi padzenāja. Pa vasarām pie radiniekiem dzīvojos, viņš
tikko no armijas atnāca un ar augstlēkšanu nodarbojās, piespēlēja man un
tā es tur lecu augstumā līdz tam laikam, ka man treneris pateica, ka nav
vērts, augums neatļauj. (Smejas) Tālāk jau pa Ilūksti, tur man fizkultūras
skolotājs bija Pučka. Kuram bija daudz maz spējas, to jau dzenāja. Kur
vajadzēja, tur piedalījos, kur vajadzēja kādu cilvēku, kur trūka. Visos sporta
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veidos, armijā tur jau , aaa, vispirms Cēsīs, tur ar peldēšanu nodarbojos,
armijā slēpošana bija, tad pēc armijas kolhozā…Nu kā kolhozā, te par sportu atbildēju, vācu komandas, pats piedalījos, uz svarcelšanu pat bija mani
aizsūtījuši.
Anna: Rokas bumbu spēlēji.
Juris: Ko?
Anna: Tu rokas bumbu spēlēji.
Juris:Nu tak rokas bumbu tur spēlēt... Es tak saku, ka visur biju, volejbolu
spēlēju.
Anna: Vēlāk ar motociklu braukšanu.
Juris: Nu, motocikli, tas tā...
Anna: Daudzās vietās bijis pa sacensībām.
Juris: Nu ko tur stāstīt…
Anna: Ugunsdzēsējos visu mūžu.
Juris: Kādu visu mūžu?
Anna: Nu, ja.
Juris: Ugunsdzēsējos, kad kolhozā sāku strādāt. Bija tādas ugunsdzēsēju
sacensības tolaik, no mums kolhoza komanda Republikā piedalījās. Tur es
faktiski arī trenēju viņus. Sieviešu komanda mums bija, arī uz Republiku
braukāja. Vīriešu komanda pirmajā trijniekā Republikā gāja. Pēc tam tās
sacensības likvidējās.
„Ilūkstes Novada Vēstis”: Tagad cilvēki nav kūtrāki palikuši?
Juris: Tanī laikā jau visu atbalstīja, visādas organizācijas, pašam par sevi
jau neko daudz nevajadzēja, tagad neko. Te mazdēlu uz Siguldu velo sacensībām vadāju, visu pašam vajag, aizvest vajag, dalības maksu vajag, palikt pa nakti vajag. Tad vēl ar mazdēlu organizējām komandu no novada,
bet grūts sporta veids, nedzirdās vairs, ka kāds nodarbotos. Paprasi-brauksi
nākošgad, ai ļoti grūti, kad 30km. Citi atkal saka-ko man braukt, ja medaļu
nedabūšu. Pēc katriem pieciem gadiem ir sava vecuma grupa. Piemēram
mums 65-70, kamēr esi 65 sākumā jūtas stiprs, kad ej pie 70 tuvumā, ienāk
jaunie klāt, spēcīgāki, tur neko. Te bija pierunājuši, biju aizbraucis uz
Bausku un veterānu sacensībām, bet tas labi sen bija. (Pauze)
„Ilūkstes Novada Vēstis”: Kurā gadā?
Juris: Nu tas...Gadi pieci, varbūt vairāk atpakaļ.
Anna: Ka ne desmit.
Juris: Varbūt visi desmit. Pēc tam kaut kā pārtraucu,tad vieglatlētikā bija
Latvijas veterānu spartakiādes sacensības, nezinu kā ir tagad, tad bija
sadalītas, teiksim vieglatlētika, tur basketbols veterāniem.
„Ilūkstes Novada Vēstis”: Vai sportisti ārpus sporta ir motivētāki?
Juris: Diez vai. Tagad tā, kam ir dotības un nauda, līdzekļi kā saka, tad
tu vari, ja nav, kāda nozīmē, tik pat labi izeju ārā un apskrienu apkārt
parkam. (Smejas)Vairāk gan nevaru paskriet. Tagad tas sports vairāk jau
pāriet uz profesionāļiem, jo nav vairs kā bija agrāk, ka strādājot daudz kur
piedalījies. Tagad tu tik uz to vienu, ja esi sportists tad tik uz to vienu,
bet ja kaut kas notiek, esi izmests no dzīves ārā. Un ja visu mūžu sporto,
pienāk 40 gadi vairs nevar un nav nekādas profesijas, nu treneris, cik ta to
treneru...Trenerim jau jābūt dotībām, nevar katrs par to palikt, jāstrādā ar
cilvēkiem, jāprot to visu. Kāds jau kaut ko vada, kādu organizāciju. Citādi
jau aizmirst tos cilvēkus. Kad te pa televīziju stāstīja Balderis, kad trenēja
Japānā hokejistus teica, viņiem tā ir, tā komanda divas reizes nedēļā iet uz
rūpnīcu un apgūst profesiju un ja gadījumā kas, viņam ir ko darīt, citādi
nevienam jau neinteresē, kas ar tevi pēc tam notiek. Jo ir tā, kamēr tev ir
rezultāti tevi redz, kā tik kaut kas notiek, to rezultātu vairs nav, par tevi
aizmirst. Ja ir kaut kādi lieli, tur Olimpiskie čempioni tos jau vēl atceras
reizēm. Tāpat te BMX Štrombers bija, pazuda, kā Olimpiādē nevinnēja...
Anna: Pagrūda malā.
Juris: Pagrūda malā un viss.
Anna: Tāda tā dzīve...
Juris: Tāpat te šitas ...kā viņš bija...Tenisists.
„Ilūkstes Novada Vēstis”: Gulbis.
Juris: Gulbis. Arī pus gadu…Nevar zināt vai viņam bija tiešām trauma vai
nebija, bet pus gadu viņš nespēlēja, sāka spēlēt laikam tikai tāpēc, ka vajag
iztikas līdzekļus. Citu neko viņš neprot.
Anna:Nav pārdomāts viss.
Juris: Nav pārdomāts un tas jau nav tikai pie mums, tas jau visā pasaulē.
Tas pats Porziņģis, viņu tagad i tā, i tā, bet ja kaut kas notiek...Labi, ja būs
sapelnīta nauda dzīvei, vai ne.
Anna: Nu jā, tā tas ir.
„Ilūkstes Novada Vēstis”: [Annai] Jūs arī esat sportā?
Anna: Nē, es tikai dziedu korī un ansamblī. Viņš tak arī [uz Juri] spēlēja
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lugas.
Juris: Ai, tās tādas muļķības…
Anna: Jā, jā dramatiskajā kolektīvā ar piedalījās labu laiku, vēl trīs
gadi atpakaļ tepat Ilūkstē pašdarbniekos. Vienkārši neatstāja kultūras
darbinieki, lūdzu, nu nav kam tēlot. (Smejas)Krievu laikā Pūtvējiņos Gati
spēlēja.
Juris: Nu kam ta interesē…ākstījos, ne spēlēju. Vairāk jau deju kolektīvs
bija labs.
Anna: Deju kolektīvā mēs diezgan maz.
Juris: Nu kā maz? Es pie Pučkas dejoju.
Anna: Ā, skolā...
Juris: Visu skolas laiku deju kolektīvā dejoju.
Anna: A pēc tam te mēs Ilūkstē mēs pāris gadu dancojām, es ilgāk, viņš
kā aizgāja armijā tā...A es paliku Ilūkstē strādāt. Dancoju, i korī piedalījos.
Tā ir , jauniem gribās pakustēt, nevar tā.
„Ilūkstes Novada Vēstis”: Minējāt ir mazdēls, vēl kāds mazbērns?
Anna: Un vēl viena mazmeitiņa. Mazmeita Valmierā, mazdēls pašlaik Rīgā
strādā. Abi tālu.
Juris: Mazdēls jau te vairāk ar to velosipēdu.
Anna: Jā, viņš vairāk, a, tu pats viņu ievilki.
Juris: Es neievilku, es viņam nevienu vārdu neteicu. (Anna smejas) Lapkovskis bija tas, kas viņu te kaut kā ievilināja, neievilināja.
Anna: Ā, jā, Lapkovskis bijis. Vairākus gadus viņi uz Siguldu brauca.
„Ilūkstes Novada Vēstis”: Tagad mazbērni atbrauc?
Anna: Reti. Sola jau atvaļinājumā.
Juris: Tagad jau nav vajadzīgs, lai brauc pavasarī kartupeļus sastādīt. (Abi
Smejas) Tāpēc jau viņš ziemā arī grib atvaļinājumu, lai nevajadzētu strādāt.
Anna: Nu nav jau tā, visi ar gribu slimo, tāpēc nepalaiž no darba. Pašlaik
tas gripas vīruss.
Juris:Kaut kas tagad tāds interesants , nevar uz veikalu aiziet kārtīgi.
Anna: Jā, uz veikalu braucam. Aiziet ir grūti.
Juris: Varbūt jāstaigā vairāk.
Anna: Nu ko tur staigāt, ja galva reibst.
Juris: Nu viss, iesim ar šito te [Rāda uz suni] pastaigāt.
Anna: Es ar šito neiešu ārā(Smejas), ka paraus, vienreiz, ka slidenā laikā
kritu, teicu viss.Labi, ka mums apkārt žogs pagalmam, izlaižam, izskrienās,
izskrienās. Nesader abas ar kaķeni, jau trīs gadi, bet nē.
Juris: Tur i viens i otrs ,vairāk kaķene vainīga, kā sāk šņākt, tā šitai vajag
ar ķepu iesist viņai.
Anna: I liela galvenais, te no šitās mazās čiks. (Smejas) Bet labestīga sune,
visiem draugs, riet rej, dod ziņu, kad kāds nāk, bet ka būtu ļauna...Vecais
jau bija dusmīgāks, tur no tā laika ir palicis uz žoga uzraksts nikns suns.
(Pauze) Ar dzīvi diezgan apmierināti, dzīvot var kamēr divi, kas būs vēlāk
kad viens paliksim... Tagad cilvēki skaudīgāki. Agrāk nebija ne to televizoru, telefonu, tagad to klēpjdatoru jūra. Tikai radio un zināt tauta vairāk
sanāca kopā. Tagad novadā liekas, ka paliek labāk, kolhoza laikos bija saieti, tagad atkal atsākas – pašdarbnieku saieti, sporta saieti, pensionāru
saieti. Es pati arī vēl dziedu.
Juris: Kā saka, viss, lai izdzīvotu, vienkārši visi nodarbināti ar sevi.
Tāpat tanīs daudzstāvu mājās, kaimiņš kaimiņa nepazīst. Blakus dzīvokļi,
nepazīst viens otru. Ja jau līdz tam var nonākt.
Anna: Nu Rīgā jā, bet Ilūkstē...
Juris: Nu jā, Ilūkstē, Ilūkstē visi kaimiņi dzīvo simtu gadu.
Anna: Bet, ka jaunie atnākuši.
Juris: Nu cik ta tie jaunie atnākuši.
Anna:Nu diezgan daudz.
Juris: Ai, nu ...
Anna:Daudz.
Juris: Kur daudz? Nu , nosauc...
Anna: Ir, ir....Daudziem, lai dabūtu savā profesijā darbu ir jābrauc uz Rīgu.
Juris: Nu tur vēl tā, lai darbu tu dabūtu tev jābūt kaut kādām iemaņām,
bez neņem.
Anna: Veci cilvēki jāiet pensijā turas pie tā darbiņa.
Juris: Nu kāpēc, lai neturētos, ja pensiju vairāk par 300 nesavilksi nu
nekādi.
Anna: Un jaunajiem darbu neatdot, tā ir, tā ir...

V Ē S T I S

Madara Pavlovska, redaktore
P.S. : …un Juru kalns, jo apkārtnē dzīvo daudz Juru.
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SVEČU DIENAS KRUSTA DANCIS
Sveču diena - nozīmīga diena latviešu senajā un tradicionālajā
laika ritā, kas iezīmē ziemas vidu. Lai gan Sveču dienai kā iezīmdienai nolikts 2.februāra datums, Eglaines pagasta Kultūras namā
tradīciju un ieražu atjaunošana notika 4.februāra pasākumā “Sveču
dienas Krusta dancis”, lejot sveces, dancojot Zemundes muzikantu
vadībā, ieskatoties dainu krātuvē.

Lai gan Sveču dienai kā iezīmdienai nolikts 2.februāra
datums, Eglaines pagasta Kultūras namā tradīciju un
ieražu atjaunošana notika 4.februāra pasākumā “Sveču
dienas Krusta dancis”
Eglaines KN pasākuma “Sveču dienas Krusta dancis” pirmajā daļā “Sveču izstāde” varēja iepazīties ar dažādā tehnikā un
no dažādiem materiāliem gatavotām svecēm. Sveču izstādē bija
apskatāmas vietējo iedzīvotāju sagādātās sveces. Varēja novērot

IZDEJOTI „DEJU RAKSTI
DŪRAIŅOS”
11. februārī Ilūkstes novada kultūras centrā notika tautas deju
kolektīvu sadancis, kurā piedalījās 10 deju kolektīvi. Skatītāji tika
iepazīstināti ar jaunajām dejām, ko kolektīvi apgūst, gatavojoties
Dziesmu un Deju svētkiem.
Ar koncertā izdejotajām 19 dejām dejotāji izrādīja savu māku, raksturu un attieksmi. Deju programmu veidoja un dejotāju sniegumu
vērtēja Daugavpils apriņķa deju virsvadītāja Aija Daugele. Koncertu
vadīja Līga Rītiņa.
Deju rakstus izdejoja 7 Ilūkstes novada deju kolektīvi:
•
Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs
„Ance” (vadītāja Anita Meikšāne);
•
Jauniešu deju kolektīvs „Labrīt” (vadītāja Antonija Stalidzāne);
•
Vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīle” (vadītāja Sandra
Stašāne);

ILŪKSTES NOVADA CENTRĀLĀ
BIBLIOTĒKA AICINA
PIEDALĪTIES KONKURSĀ
„VALODAS VINGROTAVA”
Latviešu valodas un literatūras entuziasti, bibliotekāri, skolotāji un skolēni ir aicināti piedalīties piedzīvojumā – letonika.lv spēlē
„Valodas vingrotava”, kas dod iespēju paspēlēties ar latviešu valodu,
pārbaudīt un uztrenēt savas zināšanas latviešu valodā un literatūrā.
Spēle orientēta uz 5.-12. klašu skolēniem. Spēle noritēs 3 kārtās:
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krāsu, formu variācijas un dominējošās - parafīna sveces, bet ļoti
maz dabiskās bišu vaska vai sojas vaska sveces. Zināms, ka pirmās
sveces latvieši lēja no aitu taukiem vai vaska, savukārt šajā dienā
L.Maku vadībā kausējām un lējām tējas svecītes, peldošās svecītes
un arī smaržu kubiņus, ko var izgatavot no sojas vaska. S.Ščedrovs
parādīja kā ļoti ātri un vienkārši pašam satīt vaska sveces, kuras
ir dabiskas no bišu vaska un degot nepiesārņo gaisu. Katrs līdzi
varēja paņemt pašgatavotas svecītes.
Pasākuma otrajā daļā Krusta dančus ieskandināja viesi no Rīgas - deju skolotājs Ernests Spīčs, “Zemundes muižas muzikanti”
un māksliniece Sandra Sabīne Jaundaldere. E.Spīčs ir horeogrāfs,
deju meistars, tautas tradicionālo deju pētnieks, folkloras pazinējs,
kurš guvis apbalvojumus “Lielā kultūras gada balva” un Pasaules
Folkloras federācijas apbalvojumu “Zelta zvaigzne”. Šobrīd kopā
ar domubiedriem pēta Latvijas etnoproduktu eksporta iespējas.
Kopā ar tautas muzikantiem-virtuoziem, kā sevi dēvē “Zemundes
muižas muzikanti” Imants Ozoliņš un Nikolajs Zaharovs, kas ir
daļa no Latvijas folkloras izrāžu ansambļa, iepazinām Lielvārdes
jostas rakstus, dejojām krusta zīmes tradicionālajās dejās, dziedājām līdzi... Māksliniece, literāte un dejotāja Sandra Sabīne Jaundaldere atklāja tās dainas un to ikdienu, kurā nemanām blakus
esošo enerģētisko krusta zīmi - kāda tā ir, kā latviešu to agrāk izmantoja, par ko tā liecināja, ko nozīmēja.. Vakara Krusta danču
noslēgumā dejojām tradicionālās rotaļas, klausījāmies un dziedājām līdzi latviešu tautasdziesmām, šķīrāmies sveču gaismā ar laba
vēlējumiem jaunajā gadā.
Liels paldies viesiem - māksliniekiem E.Spīčam, S.S.Jaundalderei, virtuoziem I.Ozoliņam, N.Zaharovam par interesanto
un izglītojošo pasākuma programmu! Paldies par dalību sveču
izstādē S.Lazdānei, B. Sutiņai-Zutiņai, S.Ščedrovam, L.Salnai,
Z.Valpēterei, Okmaņu-Semjonovu ģimenei, L.Maku! Paldies “Stendera muzejam” par dalību telpas noformējuma veidošanā šajā pasākumā !
Zanda Lisovska,
Eglaines pagasta Kultūras nama vadītāja

•
Ilūkstes 1. vidusskolas 8.-9. klašu deju kolektīvs „Ance” (vadītāja Dace Parša);
•
Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja
Antonija Stalidzāne);
•
Bebrenes pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs
„Smaids” (vadītāja Līga Kūliņa);
•
Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dviete” (vadītāja Anita Meikšāne).
Piedalījās arī 3 vieskolektīvi:
•
Salas novada Salas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Letkiss” (vadītāja Inga Vībāne);
•
Daugavpils novada Līksnas pagasta kultūras nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Daugaveņa” (vadītaja Vilma Tāraude);
•
Daugavpils Latviešu kultūras centra deju ansamblis „Laismeņa” (vadītāja Diāna Soldāne).
Skaidrīte Azarstarpe, Ilūkstes novada kultūras centra
Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore

1. kārta – 13. - 28. februārī, 2. kārta 13. - 31. martā, 3. kārta – 13. - 30.
aprīlī. Katras kārtas atklāšana – plkst. 15.00. Spēle notiks internetvietnē www.letonika.lv
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EGLAINES PAGASTĀ ATZĪMĒJA
LIETUVAS NEATKARĪBAS 99. GADADIENU UN GODINĀJA BRĪVĪBAS
CĪNĪTĀJUS
14. februārī Ilūkstes novada Červonkas kapsētā pie Latvijas brīvības cīņās (1919.-1920. gadā) kritušo lietuviešu karavīru pieminekļa
notika atceres pasākums, veltīts Lietuvas neatkarības 99. gadadienai, ko svin 16. februārī.
Pasākumu pagodināja viesi no Lietuvas: Rokišķu rajona pašvaldības vicemērs Egidijus Vilimas, kultūras un tūrisma nodaļas vadītājs
Petras Blaževicius, Obeļu pilsētas domes vadītājs Eugenijus Narkūnas, vēsturnieks un Obeļu muzeja vadītājs Vaļus Kazlauskas un muzeja darbinieks Andrius Druškus, jauno strēlnieku apvienības biedri
un brīvprātīgās apvienības karavīru kapu priekšsēdētāja Rimante
Norvaišiene. Svinīgo noskaņu kuplināja Obeļu pilsētas kapela „Malūnas” un Rokišķu pilsētas ģimnāzijas skolēni. Skanēja uzrunas, dzeja
un patriotiskās dziesmas.
No Latvijas puses pasākumā piedalījās Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja
Marta Petrova, Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne un kultūras darbinieki.
Pasākums turpinājās viesu mājā „Saliņas” pie kafijas galda. Tika
godināta Rimante Norvaišiene, kura 12. februārī nosvinēja savu 80.
gadu jubileju. Pateicamies „Saliņu” saimniekiem par piedāvāto telpu,
Eglaines komunālās saimniecības strādniekiem un bezdarbniekiem
par iztīrīto sniegu un sakopto apkārtni.

Ilūkstes novada Eglaines pagastā atzīmēja Lietuvas neatkarības 99.gadadienu un godināja brīvības cīnītājus
Ona Hohlova
Eglaines pagasta bibliotēkas vadītāja
Foto: Zanda Lisovska

ILŪKSTES NOVADA ZEMLEDUS
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
PULCĒJA KUPLU DALĪBNIEKU
SKAITU
11. februārī, aukstā un diezgan vējainā sestdienā, Eglaines pagasta atpūtas bāzē “Saliņas” pulcējās zemledus makšķernieki, kur
uz Sviļu ezera notika Ilūkstes novada Zemledus makšķerēšanas
sacensības.
Šī sporta veida cienītāju mūsu, kā arī tuvākos un tālākos novados, ir ļoti daudz, par ko liecināja tas, ka plkst. 7. 00 bija pulcējušies
sacensību dalībnieki – no Ilūkstes, Viesītes, Jēkabpils, Krustpils,
Daugavpils, Madonas, Līvānu, Kokneses, Ērgļu, Aglonas un Preiļu
novadiem. Kopā bija 24 komandas pa 3 dalībniekiem un individuālie makšķerētāji, kuru vidū bija arī piecas daiļā dzimuma pārstāves un divi mazie makšķerētāji. Kopā sacentās 91 dalībnieks.
Sacensību dalībnieki varēja piedalīties gan komandu sacensībās,
gan mēģināt noķert lielāko lomu un zivi arī individuāli. Sacensības
ilga 4 stundas komandu sacensībās. Tālāk 16 labākie lomu ieguvēji,
pēc noķertā zivju svara ,individuāli vēl vienu stundu turpināja ķert
zivis. Pienāca laiks sacensību rezultātu paziņošanai.
Komandu sacensībās:
1. vietu ieguva komanda „Kalsnava” ( Madonas nov.) - 2,945 kg.
Komandas sastāvs – V. Barūklis, A. Turkins, I. Ūdris
2. vieta – A MET ( Līvānu nov.) - 2,438 kg.
3. vieta – “Savieši”( Madonas novads – 2,164 kg
Individuālājās sacensībās:
1. vieta – D.Strevičs / Daugavpils novads – 0,878kg
2. vieta - I. Ūdris/ Madonas nov. – 0,440kg
3. vieta – A.Turkins / Madonas nov. – 0,394kg
Jauniešu vidū uzvarētāja Mairis Naglinskis/Ilūkstes novads,
kura loms bija 0,260 kg.
Jaunākais makšķernieks bija no Ilūkstes novada – Jāzeps Čamāns.

Kopskaitā dalību ņēma 24 komandas un individuālie
makšķerētāji, kuru vidū bija arī piecas daiļā dzimuma
pārstāves un divi mazie makšķerētāji
Sieviešu konkurencē:
1.vieta – I. Barūkle / Madonas nov. – 0,699 kg
2.vieta – R. Buldure /Ilūkstes nov. – 0,369 kg
3.vieta – S.Strode/ Kokneses nov. – 0,287 kg
Šogad lielāko zivi, kura svēra 317 g, noķēra R.Timšāns no
Ilūkstes novada.
Āliņģa urbšanas konkursā uzvarēja Dz. Matisāns no Aglonas
novada.
Pēc sacensībām un apbalvošanas visi sacensību dalībnieki pie
ugunskura varēja nobaudīt garšīgo zivju zupu, sātīgos zirņus un
karstu tēju.
Liels paldies par atbalstu atpūtas bāzes „Saliņas” īpašniekam V.
Kvederam un bāzes darbiniekiem. Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par sagādātajām balvām un atbalstu. Sveicam visus sacensību dalībniekus un uzvarētājus! Uz tikšanos 2018. gadā!
Vladimirs Žigajevs, sporta metodiķis
Foto: Egita Terēze Jonāne
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Īsumā…

BEBRENE:

DVIETE:

•
Dvietes kultūras nams un Dvietes pagasta novadpētniecības
materiālu krātuve nu jau otro gadu piedāvāja Dvietes iedzīvotājiem
piedalīties privāto kolekciju izstādē. 28. janvārī 11 kolekcionāriem,
kuri šogad piedalījās izstādē, tika pasniegtas pateicības. Šogad bija
apskatāmas šādas kolekcijas: pulksteņu kolekcija (Dvietes pagasta
novadpētniecības materiālu krātuve), pētījumu kolekcija (Juris Vilišķis),
enģeļu kolekcija (Inese Seile), kalendārīšu kolekcija (Ērika Kunce),
dekupēto vāžu kolekcija – roku darbs (Maija Miltiņa), pogu un Salvešu
kolekcijas (Dace Aleksejeva), pildspalvu kolekcija (Liene Greļevska),
karšu kolekcija (Aivars Stašāns), herbāriju kolekcija (Vasilina Petrova),
aksesuāru kolekcija (Senioru dāmu kopa „Saulespuķes”), kausu
kolekcija (Jānis Greļevskis), šķiltavu kolekcija (Marija Setkovska).
•
18. februārī Zasas Kultūras namā norisinājās lauku
amatierteātru saiets “Spēlētprieks”, kurā ar izrādi „Ciema amazones”
piedalījās arī Dvietes Kultūras nama amatierteātris „Nebēdnieki”.

ILŪKSTE:

•
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā kopš 21. janvāra
ir uzstādīts papildaprīkojums – pacēlājs „Aqua Creek Ranger”, kas
cilvēkiem ar kustību traucējumiem atvieglo iekļūšanu baseinā.
•
14.februārī Ilūkstes novada kultūras centrā notika koncerts
“Dāvāsim dziesmu no sirds!”, kurā dziedāja un spēlēja visi novada
izglītības iestāžu vokālie ansambļi, kori un, gatavojoties Valsts izglītības
satura centra rīkotajiem konkursiem - “Balsis - 2017” un “No baroka
līdz rokam”, vokāli instrumentālie ansambļi “Piparmētra”, “Basic” un
“Taktsmērs”.
•
17. februārī Ilūkstes novada kultūras centrā, radot prieku sev
un citiem, tika aizvadīts novada pašdarbības kolektīvu svētku koncerts.
Koncerta īpašie viesi Andris Eriņš un “Dricānu dominante”.
•
14. februārī notika seminārs „Aktualitātes uzņēmējdarbības
attīstības jautājumos”.
•
16.februārī notika seminārs uzņēmējiem par Latgales speciālās
ekonomiskās zonas priekšrocībām. SEZ priekšrocības ir domātas gan
vietējiem uzņēmējiem, kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas
jaudas un produktus, gan arī ārzemju investoriem, kuri iecerējuši
uzsākt uzņēmējdarbību Latgales teritorijā. Plašāka informācija: www.
latgale.lv/lv/lsez
•
Ilūkstes novada iedzīvotājiem, laika posmā no 17.-19.februārim,
Ilūkstē notika Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolas ziemas sesija ievadkursu kristīgajā ticībā. Programmā: vērtīgas konferences, Bībeles
studijas, lūgšanu vakari, sadraudzība ar citiem kristiešiem, sarunas ar
priesteriem. Nākamā sesija būs aprīlī, sīkāka informācija sekos.
•
Februāra nogalē notika izglītības iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu
tautas deju kolektīvu koncerts „Lecam pa jaunam, lecam pa vecam”.
Koncertā piedalījās pašmāju un vieskolektīvi no Daugavpils, Jelgavas,
Krāslavas, Preiļiem, Rēzeknes un Siguldas. Plašāks atskats - nākamajā
„Ilūkstes Novada Vēstis” numurā.

CIK MAKSĀSIM PAR ATKRITUMIEM?
Sakarā ar to, ka 2016.gada 15.decembrī Saeima pieņēma grozījumus
„Dabas resursu nodokļu likumā”, no 2017.gada 1.janvāra tiek būtiski
paaugstināts dabas resursu nodoklis (DRN), nosakot, ka likme par
vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugs no līdzšinējiem
12 eiro uz 25 eiro. Ar katru nākamo gadu DNR tiek paaugstināts,
līdz ar to sadzīves atkritumiem un ražošanas atkritumiem, kas nav
uzskatāmi par bīstamiem, nodokļa likme par tonnas apglabāšanu
2017.gadā būs 25 eiro, 2018.gadā - 35 eiro, 2019.gadā - 43 eiro un
2020.gadā - 50 eiro. Savukārt bīstamajiem atkritumiem un ražošanas
atkritumiem, kas ir uzskatāmi par bīstamiem, nodokļa likme par
tonnas apglabāšanu 2017.gadā būs 45 eiro, 2018.gadā - 50 eiro, 2019.
gadā - 55 eiro un 2020.gadā - 60 eiro.
Kopš 2013.gada atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus
Ilūkstes novada teritorijā sniedz SIA „EKO LATGALE”, pamatojoties
uz Saeimas pieņemtajiem grozījumiem SIA „EKO LATGALE” jaunā
Maksa tiek aprēķināta sekojoši:
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Bebrenē izskanēja muzikāla izrāde visai ģimenei
“Aiz baltās rozes smaržas”
•
28. janvārī Bebrenes VP vidusskolas Profesionālās nodaļas
(tehnikuma) zālē izskanēja muzikāla izrāde visai ģimenei “Aiz baltās
rozes smaržas”. Izrāde balstīta uz patiesiem notikumiem. Par zaudējuma
sajūtu, par spēju pārdzīvot šīs sāpes un dzīvot tālāk līdz katra ceļam
uz debesīm. Stāstu izdzīvoja mūziķu apvienībai “Lux sonus” un bērni
no dienas atbalsta centra “Patvērums”. Idejas autore ir Sindija Tuča,
režisore-scenogrāfe - Kristīne Klētniece - Sika.
•
Kopš 17.janvāra Bebrenes seniori tiekas stikla apgleznošanas
nodarbībās, kuras vada Valentīna Malaševska.

EGLAINE:

•
Eglaines pagasta Kultūras namā 27.janvāra novakarē bija
iespēja apmeklēt mākslinieka Viktora Kozlitina sniegto koncertu “Mūsu
jaunības dziesmas”. Kā stāsta Eglaines pagasta KN vadītāja Zanda
Lisovska, mākslinieks Eglainē bija viesojies arī pagājušajā gadā, tāpēc
ar lielu prieku muzicēja iepazītajiem klausītājiem. Viņa repertuārā tika
iekļautas V.Visocka, B.Fomina, V.Vavilova, R.Paula un citu komponistu
dziesmas, atskatoties uz laiku 70.-80.gados. Vakara gaitā arī klausītāji
iesaistījās un dziedāja līdzi V.Kozlitina izpildītajām dziesmām,
piemēram - latviešu tautasdziesmām.Nākamajā dienā 28.janvārī notika
“Galda spēļu vakars jeb “Kauliņi mesti!”” novada skolu skolēniem. Šajā
reizē piedalījās Eglaines pamatskolas skolēni. Pasākuma sākumā tika
stāstīts par galda spēļu rašanās vietām, vēsturi un laikiem. Kultūras
nama vadītāja saka paldies biedrībai “Subatieši- sanākam, domājam,
darām!” un G.Okmanei par iespēju iepazīt jauno un mūsdienīgo galda
spēļu pasauli un spēlēt te, Eglainē! Savukārt vakara noslēgumā bērni
spēlēja un izkustējās viesību spēles “Twister” garā. Zanda pateicas
koncerta “Mūsu jaunības dziesmas” apmeklētājiem un “Galda spēļu
vakara “Kauliņi mesti!”” dalībniekiem!
Informāciju apkopoja
Madara Pavlovska, redaktore

Esošais atkritumu apsaimniekošanas tarifs Ilūkstes novada
administratīvajā teritorijā sastāda EUR 12.35 par m3
1 m3 sadzīves atkritumu svars atbilstoši publiskā iepirkuma
piedāvājumam – 176 kg jeb 0.176 tonnas;
1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR
13.00 neieskaitot PVN;
DRN summa esošajā tarifā sastāda EUR 2.11 par 1m3 (EUR
12.00x0.176 t).
1m3 sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR
4.05 , neieskaitot PVN.
Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķins: EUR
12.35 – EUR 2.11 + EUR 4.40 =EUR 14.64
Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas pieņemtajiem grozījumiem,
iedzīvotājiem jārēķinās ar

atkritumu apsaimniekošanas izmaksu

pakāpenisku paaugstināšanos,
būs

2016.gadā bija 12.35 par m3, šogad
14.64 m3, nākošgad būs 16.40 m3 .
Madara Pavlovska, redaktore
Raksts tapis sadarbībā ar Ilūkstes novada
Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļu
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SVINĪGĀ SANĀKSMĒ SENIORI
ATSKATĪJĀS UZ PAVEIKTO
Kā ierasti, katra gada sākumā, šoreiz 16.februārī, Ilūkstes novada Pensionāru biedrības padome atskaitījās par paveikto aizvadītajā
gadā, kā arī dienas gaitā viens otru iepriecināja ar dažādiem priekšnesumiem, sarunām un daudziem smaidiem.
Sanāksmes sākumā tās dalībniekus sveica Raudas internātpamatskolas skolēni. Tad atskaiti sniedza biedrības priekšsēdētāja Alvīne
Formanicka. Viņa analizēja biedrības darbu, informēja par novada
senioru vēlmēm un interesēm nākošajam darbības periodam. Savukārt biedrības priekšsēdētājas vietnieces Lorijas Kaminskas sagatavotās prezentācijas fotogrāfijās varēja vērot nozīmīgākos pasākumus,
ko noorganizēja biedrības padome. Novada sociālā dienesta vadītāja
Ingūna Svarāne pateicās par senioru sabiedriskajām aktivitātēm, informēja par aktualitātēm senioru atbalstam valstī un pašvaldībā, novēlēja izturību jaunu pasākumu sagatavošanā. Svinīgo sanāksmi atdzīvināja novada seniori-pašdarbnieki: vokālie ansambļi „Kamenes”
un „Sarma”, vokāli instrumentālais ansamblis „Sidrabrasa”, vecākās
paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīles” un dāmu deju kopa „Eglītes”.
Novada senioru kopu vadītājiem tika pasniegtas Pateicības par iejūtību un nesavtīgu darbu strādājot ar senioriem:
• Bebrenes senioru vokālā ansambļa ”Sarma”vadītājai Ritai Kalvānei
• Bebrenes dāmu deju kopas „Rudzupuķes”vadītājai Ilonai Jegorovai
• Dvietes dāmu deju kopas „Saulespuķes” vadītājai Ritai Stapķevičai
• Eglaines dāmu deju kopas „Eglītes” vadītājai Larisai Šarukai
• Ilūkstes KN vokālā ansambļa”Kamenes” vadītājai Lilijai Kuciņai
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• Ilūkstes KN vecākās paaudzes tautisko deju kopas „Ozolzīles” vadītājai Sandrai
• Stašānei
• Vokāli-instrumentālā ansambļa „Sidrabrasa”vadītājai Jadvigai
Miderei
• Dvietes senioru kopas „Saulriets”vadītājam Staņislavam Krapānam
• Ilūkstes BJC rokdarbu pulciņa”Dzīpariņš”vadītājai Silvijai Baginskai
• Bebrenes audēju kopas „Mare”vadītājai Ērikai Naglinskai
• Bebrenes adītāju kopas”Māra” vadītājai Olgai Dogžinai
• Bebrenes senioru kopas „Labākie gadi” vadītājai Intai Zeltiņai
Biedrības valdes loceklis Romualds Užulis veica aptauju svinīgās
sanāksmes dalībnieku vidū, lai uzklausītu vērtējumu par Ilūkstes
novada pensionāru biedrības padomes darbu, piemēram, atbildot
uz jautājumu, kādi būtu ieteikumi, izskanēja šādi senioru ierosinājumi-organizēt vairāk ekskursijas pa Latviju, organizēt pasākumu
veltītu Latvijas simtgadei Sēlijas novada senioriem, vēlētos konkursu
kopā ar mazbērniem, nepieciešams atjaunot veselības stacionāru pie
Ilūkstes poliklīnikas, varētu Ilūkstē atvērt augļu pieņemšanas punktu, pašiem senioriem būt aktīvākiem un radošākiem,izteikt vairāk
priekšlikumu.
Pensionāru biedrība saka paldies sponsoriem, kas atbalstīja šo pasākumu – Ilūkstes novada domei, z/s ”Ciemiņi”, z/s ”Paradīze”, ziedu
veikalam „IKVIaAD”, skaistuma kopšanas salona frizētavai Ilūkstē
un A.Salcevičam. Paldies Ilūkstes novada kultūras centra darbiniekiem par atsaucību. Lai nenogurst prāts un rokas jaunu ideju īstenošanā sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldības speciālistiem, pagastu
pārvalžu vadītājiem un kultūras namu darbiniekiem.
Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde

VAI TIEŠĀM PAGĀJUŠI PIECI GADI?
Tāds jautājums šī gada 21.februārī bija dzirdams Ilūkstes Bērnu
un jauniešu centrā (BJC), kur uz savu kārtējo nodarbību pulcējās senioru veselības grupa „Palīdzi sev”.
Tieši pirms pieciem gadiem, Latvijas SK sadarbības ar Ilūkstes
novada pašvaldību apakšprojekta „Mūža atvasara” ietvaros, pēc
tikšanās ar vienu no labas gribas vēstniekiem Inesi Ziņģīti Ilūkstē,
deviņas mūsu seniores nolēma aktīvāk rūpēties par savu veselību,
vingrot savas veselības iespēju robežās. Tā radās veselības grupa „Palīdzi sev”. BJC direktore Vanda Rimša piedāvāja nodarbībām telpas
brīvajā laikā no rītiem.
Tā šī veselības grupa (tagad 13-15 seniores) no oktobra līdz jūnijam divas reizes nedēļā visus šos piecus gadus darbojas BJC. Vasarā
un rudens sākumā seniores „vingro” savos mazdārziņos.
Vingrojumu kompleksa pamatā ir Ineses Zinģītes ieteiktie vingrojumi, kurus papildināja un precizēja mūsu fizioterapeiti. Vingrojumu
komplekss papildinājās ar dažiem koordinācijas attīstības vingrojumiem, kurus „atveda” savā laikā no sanatorijām mūsu seniores Līvija
Tamane, Laima Buķe.
Šī gada 21.februārī grupa „Palīdzi sev” nodarbība bija neparasta,
jo ciemos bija projekta „Mūža atvasara” koordinatore Skaidrīte Davne, BJC direktore Vanda Rimša un citi viesi.
Pēc aktīvu vingrojumu demonstrēšanas (dažos no tiem iesaistījās
arī viesi) varēja pārbaudīt (ar speciālu vingrojumu palīdzību) sava
mugurkaula fizisko vecumu.
Kā jau jubilejas reizē vingrotājas saņēma arī simboliskas balvas.
Nominācija „Par izturību” tika apbalvotas Felicija Kokaine, Rita
Lazdāne, Laima Buķe, Poļina Maržvilla. Nominācija „Palīdzu sev un
citiem” „zelta” medaļas saņēma Valentīna Malaja, Eleonora Andrejeva, Vija Čamāne, Velta Bērziņa, jo šīs seniores ne tikai čakli vingroja
visus šos gadus, bet arī palīdzējušas kaldināt uzvaras senioru sporta
svētkos Ilūkstes un Pilskalnes pagasta komandām. Ar „zelta” medaļu tika apbalvota arī Silvija Millere, kura sporta svētkos aktīvi aizstāvēja Pilskalnes pagasta komandas godu, un iesaistīja grupas darbā
Viju Plinti otrdienās un ceturtdienās, paveikusi darbu savā saimniecībā, viņa no Pilskalnes pagasta brauc uz nodarbību, atved un aizved
Viju Plinti, kura veselības grupā sāka darboties tikai šogad. Tāds pats
apbalvojums tika pasniegts arī Līvijai Tamanei, jo viņa centīgi apmeklēja veselības grupas nodarbības un radīja interesi par šiem vingrojumiem Janīnai Skridlai, veica interesantus papildinājumus mūsu
vingrojumu kompleksā. Īpaša balva tika pasniegta vecākajai seniorei

Veselības grupā „Palīdzi sev” regulāri aktīvi darbojas līdz
15 seniorēm
Lidijai Fiafilovai, kura centīgi darbojas veselības grupā, apmeklē nodarbības mūsu baseinā un šodien savos 84 gados var nodemonstrēt
„svecīti” un citus sarežģītus vingrojumus. Lonija Juhna tika sumināta kā optimistiskākā vingrotāja. Janīna Skridla, Vera Kupšāne, Vija
Plinta saņēma „sudraba” medaļas un novēlējumu turpināt darbu veselības grupā.
Klātesošos sveica arī viesi. Sandra Davne izteica prieku par to, ka
projekta „Mūža atvasara” ir rezultāti nu jau piecu gadu garumā, vēlēja veiksmi, veselību un pasniedza augļu grozu. Arī veselības grupas
labvēle un atbalstītāja Vanda Rimša izteica gandarījumu par senioru
regulārām fiziskām aktivitātēm, aicināja iesaistīties arī citās fiziskās
aktivitātēs, kuras notiek BJC. Arī viņā vingrotājām pasniedza augļu
paplāti un novēlēja iesaistīti savās aktivitātēs arī citus seniorus.
Turpinājumā, mielojoties ar veselīgiem našķiem, piparmētru tēju,
sulām, ko bija sarūpējušas pašas vingrotājas tika pārrunātas dažādas
situācijas, vingrojumu nozīme.
Vērojot fotouzņēmumus, kuri tapuši pirms pieciem gadiem, seniores konstatēja, ka viņas ārēji nemaz nav novecojušas... Tātad arī
turpmāk jākustas, jāvingro, jāizmanto labo auru, kāda ir BJC, prieku
no kopā būšanas.
Paldies Skaidrītei Davnei, Vandi Rimšai, Valijai Pētersonei, mūsu
viesiem un BJC darbiniekiem par skaistām telpām, par atbalstu.
Veselības grupas „Palīdzi sev” vārdā,
Marija Slavinska
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TUR, KUR TEVI GAIDA
Aktīvie seniori aicina pievienoties savam pulkam!

Dziedi, dejo, spēlē.
Novada seniori piedalās pašdarbības kolektīvos, kur dzied, dejo,
spēlē teātri. Var minēt Dvietes pagasta dāmu deju kopu „Saulespuķe”, kura aktīvi darbojas jau daudzus gadus un priecē skatītājus
ar dejas soli un krāšņajiem tērpiem. 2016.gadā uzstājušies 12 reizes.
Bebrenes pagasta dāmu deju kopa „Rudzupuķes”, kur nenogurstošā
vadītāja Ilona Jegorova piemeklē saistošas dejas, kas varētu priecēt
kā skatītājus, tā pašas dejotājas. Eglaines pagasta dāmu deju kopa„Eglītes” regulāri tiekās, lai mēģinātu jaunu Eiropas deju, vai atkārtotu kādu jau mazliet piemirstu.Gada laikā uzstājušās 6 reizes.
Savukārt novadā vienīgais Ilūkstes vecākās paaudzes tautisko deju
kolektīvs”Ozolzīle”gada laikā uzstājies 13 reizes. Bebrenes pagasta
senioru vokālais ansamblis „Sarma”regulāri apmeklē mēģinājumus,
lai sagatavotu labu skanējumu kādai skaistai dziesmai un priecētu
sevi un klausītājus. Ilūkstes KC vokālais ansamblis”Kamenes”gatavo saturīgas, skanīgas dziesmas. Priecājas par iespēju būt kolektīvā
kopā, uzstājušās 6reizes.Neatkarīgais vokāli instrumentālais ansamblis”Sidrabrasa”uzstājies13reizes. Kolektīvs ar citādu dziesmu
raksturu piedalās arī dzīves bēdīgākos gadījumos,2016.gada piedalījušās 40 bērēs. Daļa senioru ir tie, kas ar savām balsīm kuplina
„Lašu” kori un baznīcu korus.
Krāsainie dzīpari.
Bebrenes pagastā 7 gadus aktīvi darbojas adītāju kopa ”Māra”, ko
vada Olga Dogžina.1992.gada dibināta audēju kopa”Mare”,ko vada
Ērika Naglinska. Šederes pagasta bibliotēkā darbojas rokdarbnieču
darbnīca,kur arī seniori ņem aktīvu dalību. Ilūkstes novada Bērnu
un jauniešu centrā darbojas rokdarbnieču pulciņš „Dzīpariņš”, ko
vada Silvija Baginska un to apmeklē arī seniores no apkārtējiem pagastiem.
Ķerot iedvesmas...
Ilūkstē un Dvietē darbojas teātru pulciņi,viņu darba augļi ik pa
laikam tiek nodoti skatītāju baudīšanai,kur redzami arī seniori-aktieri. Bebrenes senioru kopa „Labākie gadi”darbojas kopš 2003.gada
un viņu moto ir brīvā laika saturīga pavadīšana, kur ietilpst palīdzēt
viens otram, braukt ekskursijās. Nevar neatzīmēt aktīvos seniorus
Eglainē, kas darbojas novadnieka Stendera muzejā.

AR AUGSTIEM SASNIEGUMIEM
„NO BAROKA LĪDZ ROKAM”
STARTĒ NOVADA JAUNIEŠU
MŪZIKAS GRUPAS
18. februārī Rēzeknē notika Latgales reģiona izglītības iestāžu
vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls un konkurss „No baroka līdz rokam”. Konkursā piedalījās un augstus panākumus guva ilūkstieši – vokāli instrumentālie ansambļi „Piparmētra” un „Basic” (Ilūkstes Bērnu un jauniešu
centrs), kā arī „Taktsmērs”.
„Piparmētra” (Amanda (ģitāra), Megija (bungas), Jana (balss),
Lonija (taustiņi), Adelīna (bass), Elza (ģitāra), vadītājs A. Sloboža-
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Veselā miesā, vesels gars!
5 gadus Ilūkstē darbojas veselības grupa ”Palīdzi sev”, kur vingro 15 seniores. Ilūkstes Bērnu un jaunieši centrā līdzi jaunajiem
ar jogu un aerobiku nodarbojas 5 seniores. Ja būtu vēlme, varētu
veidot grupu tieši senioriem. Naudā tas maksātu apm.20 eiro mēnesī
(pieteikties pie Vandas Rimšas). Ilūkstē un Bebrenē ir seniori-nūjotāji.Gribas cerēt,ka arī citos pagastos tas notiek. Neliela daļa, bet ir
seniori, kas apmeklē baseinu.
Labā sirds.
Daudzi seniori visos pagastos nodarbojas ar labdarību- apmeklē
vientuļos, palīdz slimajiem, piedalās ziemas akcijās adot zeķes,cimdus aprūpes centros dzīvojošiem. Liels paldies viņiem! Šogad Pensionāru biedrība mēģināja ieviest jaunu tradīciju,proti, biedrības biedri
savā pagastā apciemo tādus seniorus, kuri vientuļi(bērnu nav,vai tie
ir tālu prom,vai nav labu attiecību).
BIEDRĪBA:
•
Ilūkstes novada pensionāru biedrība reģistrēta 2010.gada
30.martā.Biedrības mērķis –atbalstīt pensionārus, lai tie nezaudētu
saikni ar sabiedrību, uzlabot to dzīves kvalitāti, iesaistīt dažādās sabiedriskajās aktivitātēs.
•
2016.gadā Biedrība uzrakstījusi projektu „tautu tērpu iegāde vecākās paaudzes deju kolektīvam”Ozolzīles’’,kas tika apstiprināts un jau īstenojas.
•
Līdz šim pensionāru biedrība dzīvojusi bez telpām, bet nu ir
noskatīta un dota piekrišana telpai Ilūkstes novada kultūras centrā
un cerams,ka drīzumā tiks uzsākts remonts.
SOCIĀLAIS DIENESTS ATGĀDINA:
Ilūkstes novada pašvaldībā atbalsts veselības aprūpē pensionāriem un personām ar invaliditāti pieejamais ir sekojošs:
•
apmaksa par trīs stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne
vairāk kā 30 euro gadā;
•
onkoloģisku saslimšanu gadījumos apmaksa par desmit stacionārā pavadītām diennaktīm , bet ne vairāk kā 72 euro gadā;
•
ja ienākumi nepārsniedz 228 euro mēnesī, apmaksa 25% apmērā no izdevumiem par ārstēšanos stacionārā vai dienas stacionārā, bet ne vairāk kā 72 euro gadā;
•
ja saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsts veselības aprūpei 72 euro gadā.
Pabalsta veselības aprūpei saņemšanai personai ir jāiesniedz sociālajā dienestā iesniegums un izdevumus apliecinoši dokumenti ne
vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā brīža.
Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai paredzēts sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem izdevumu apmaksai līdz 25% situācijās, ja
ārstēšanās izdevumi viena mēneša laika periodā pārsniedz mēneša
ienākumu apmēru, šādos gadījumos:
•
onkoloģiskās saslimšanas;
•
endoprotezēšana;
•
acu operācijas;
•
medicīnas ierīču (piem., sarežģītu briļļu, dzirdes aparātu
u.tml.) iegāde.
Madara Pavlovska, redaktore
Raksts tapis sadarbībā ar Alvīni Formanicku,
Pensionāru biedrības priekšsēdētāju
ņins) ieguva 1. pakāpes diplomu, bet „Basic” (Diāna (balss), Laura
(bass), Evija (taustiņi), Nikola (ģitāra), Amanda (bungas), vadītājs A.
Slobožaņins) – 2. pakāpes diplomu. Ar 2. pakāpes diploma iegūšanu
sveicam arī „Taktsmēru” (vadītājs R. Surgovts).
„Piparmētra” tika uzaicināta piedalīties konkursa noslēguma
koncertā Rīgā, kur tiksies labākās grupas no katra Latvijas reģiona.
Lepojamies arī ar to, ka „Piparmētra” tika nominēta Latgales gada balvas „Boņuks” piešķiršanai trīs nominācijās:
„Labākais sniegums pop/rock mūzikā”, „Labākais mūzikas
video”, „Gada debija mūzikā”. „Piparmētra“ balvu saņēma
nominācijā gada debitanti. Grupai 2016. gads bijis ļoti aktīvs –
gan koncertējot, gan ierakstot dziesmas un veidojot videoklipu dziesmai „Elpoj“.
Vanda Rimša
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
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APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes 26.01.2017. lēmumu Nr.45
(prot.Nr.1, 45.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ilūkstē
2017.gada 26.janvārī
Nr. 1-b/2017
								
Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžetu
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu
1. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
daļu EUR 10 071 398 apmērā (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā EUR 1 068 320, ieņēmumi EUR 6 776 831, aizņēmums EUR 2 226
247) un pamatbudžeta izdevumu daļu EUR 10 071 398 apmērā (t.sk.
budžeta līdzekļu atlikums gada beigās EUR 61 758, izdevumi EUR 9 724
616, aizņēmumu atmaksa EUR 263 024, līdzdalība pašu kapitālā EUR 22
000) saskaņā ar 1.pielikumu.

Z I Ņ A S

2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumu
daļu EUR 598 805 apmērā (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
EUR 241 672, ieņēmumi EUR 357 133) un speciālā budžeta izdevumu daļu
EUR 598 805 apmērā (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada beigās EUR
107 247, izdevumi EUR 491 558) saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu
budžeta ieņēmumu daļu EUR 63 apmērā (t.sk. līdzekļu atlikums gada
sākumā EUR 63, ieņēmumi EUR 0) un ziedojumu un dāvinājumu budžeta
izdevumu daļu EUR 63 apmērā (t.sk. līdzekļu atlikums gada beigās
EUR 0 , izdevumi EUR 63) saskaņā ar 1.pielikumu.
4. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmuma parādu EUR
2 197 932 apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.
5. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības galvojumus EUR 629 123
apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
Pielikumā: 1. Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta, speciālā budžeta,
ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi uz 8 lapām.
2. Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi uz 2017.gada 1.janvāri uz 2
lapām.
3. Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2017.gada 1.janvāri uz 1
lapas.

1.pielikums
Ilūkstes novada pašvaldības
26.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.1-b/2017
“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžetu”

							
						

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS PAMATBUDŽETA, SPECIĀLĀ BUDŽETA,
ZIEDOJUMU UN DĀVINĀJUMU IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI 2017.GADAM
1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Kods

9.5.2.9.
Summa
EUR

Kods

1.1.0.0.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

4.1.0.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis

328992

Nekustamā īpašuma nodoklis par
zemi

252602

4.1.1.0.

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības

307

10.0.0.0.

Naudas sodi un sankcijas

12.0.0.0

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

71

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas
tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

71

17.0.0.0

No valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu
un budžeta nefinansēto iestāžu
transferti

1651

2749801

12.2.3.0

8580

4.1.2.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām un būvēm

61846

4.1.3.0.

Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem

14544

18.0.0.0

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI

3206477

Valsts (pašvaldību) nodevas un
maksājumi

9713

18.6.0.0.

Pašvaldību budžetā saņemtie
uzturēšanas izdevumu transferti
no valsts budžeta

3206477

9.4.0.0.

Valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā

7027

18.6.2.0.

Pašvaldību budžetā saņemtā
valsts budžeta mērķdotācija

1473057

9.4.2.0.

Valsts nodeva par apliecinājumiem un
citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās un
pagasttiesās

6130

18.6.2.1

Izglītības funkciju nodrošināšanai

1092249

t.sk.

Ilūkstes 1.vidusskola

259580

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

166693

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

218441

9.0.0.0.

Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra ieraksta
aktualizēšanu vai atjaunošanu un
atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu

427

9.4.9.0.

Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā

470

9.5.0.0.

Pašvaldību nodevas

2686

Subates pamatskola

9.5.1.4

Pašvaldības nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās

1179

Novada speciālisti izglītības jomā

9.5.2.1.

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas
saņemšanu

1200

Pirmsskolas izglītības iestāde
“Zvaniņš”

9.4.5.0

I L Ū K S T E S

N O VA D A

Eglaines pamatskola

V Ē S T I S

Eglaines pamatskola (5-6.gadīgie)

80521
7256
56280
2037
48512

15
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Interešu izglītība Ilūkstes 1.vidusskolā

4662

t.sk.:

Interešu izglītības Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā

Ēdināšana Bebrenes vispārizglītojošā
un profesionālā vidusskola

2854

t.sk.:

Ēdināšana Eglaines pamatskola

6669

16641

t.sk.:

Ēdināšana Subates pamatskola

3570

Interešu izglītība Bērnu un jauniešu
centra pedagogiem

t.sk.

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri

89911

21.3.8.1.

Ieņēmumi par telpu nomu

49232

3011

t.sk.:

Telpu noma Dome

20526

2947

t.sk.:

Telpu noma Ilūkstes KC

Interešu izglītība Ilūkstes novada
sporta skolā

530

t.sk.:

Telpu noma novada pagastu teritorijā

Interešu izglītība Raudas internātpamatskolā

850

t.sk.:

FP telpu noma

417

Interešu izglītība Mūzikas un mākslas
skola

t.sk.:

315

1476

Telpu noma Ilūkstes Sadraudzības
vsk.

t.sk.:

Telpu noma Eglaines pamatskola

410

t.sk.:

Telpu noma Bebrenes vispārizglītojošā
un profesionālā vidusskola

Interešu izglītība Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolā

3666

Interešu izglītība Eglaines pamatskolā
Interešu izglītība Subates pamatskolā

Pārējās mērķdotācijas

380808

Ilūkstes novada sporta skola

114604

t.sk.:

Telpu noma Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs

516

Mūzikas un mākslas skola

78045

t.sk.:

Telpu noma PII „Zvaniņš”

820

Mācību literatūras iegādei

15146

t.sk.:

Telpu noma A/b „Dubezers”

3800

Dotācijas brīvpusdienām

50749

t.sk.:

Stadiona noma

1000

4719

21.3.8.2.0

Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem

1620

Nodarbinātības jautājumi

68645

21.3.8.4.

Ieņēmumi par zemes nomu

Sociālā aizsardzība

42000

21.3.8.9.

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

Projektu īstenošanai

6900

Pašvaldību no valsts budž.
iestādēm saņemtie transferti ES
līdzfinansētajiem projektiem

21.3.9.0.

Ieņēmumi par pārējiem budžeta
iestāžu maksas pakalpojumiem

136605

1945

21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju

15515

4270

19.2.0.0.

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no
citām pašvaldībām

108956

19.2.1.0.

Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai

108956

BUDŽETA IESTĀZU IEŅĒMUMI

362590

38770
289

48550

21.3.9.9. Pārējie maksas pakalpojumi

72540

1727205

108956

21.0.0.0.

16

Pārējie pašvaldību saņemtie
valsts budžeta iestāžu transferti

25

Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

21.3.9.4.

PASVALDĪBU BUDŽETA TRANSFERTI

19.0.0.0.

18403

216292

Pašvaldību budžetā saņemtā
18.6.4.0. dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
18.6.9.0.

3000

Raudas internātpamatskola

No Kultūras ministrijas budžeta
programmas

18.6.3.0

12735

t.sk.:

Novada domes, pārvaldes maksas
pakalpojumi

t.sk.:

Pārējie ieņēmumi (Inform.izdev. Ilūkstes novada vēstis un pārējie maksas
pak.)

600

t.sk.:

Novada bibliotēkas ieņēmumi

125

t.sk.:

Dienas aprūpes centrs „Fēnikss”
dalības maksa

t.sk.:

Sporta skolas Sporta centra maksas
pakalpojumi

49586

t.sk.:

Sociālo aprūpes centru sniegtie maksas pakalpojumi

4076

2703

3528

Ieņēmumi no budžeta iestāžu
21.3.0.0. sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

329470

21.3.5.0

Maksa par izglītības pakalpojumiem

102954

t.sk.:

Tūrisma ieņēmumi (t/sk viesn.pak.)

2380

21.3.5.1.

Mācību maksa

13500

t.sk.:

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas ieņēmumi (kursi)

2000

21.3.5.2.

Ieņēmumi no vecāku iemaksām

29139

t.sk.:

3500

21.3.5.9.

Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem

Raudas internātpamatskolas maksas
pakalpojumi

60315

t.sk.:

Pārējie p/budžeta ieņēmumi

4042

t.sk.:

Ēdināšana 1.vidusskola

27481

t.sk.:

Ēdināšana Sadraudzības vidusskola

9860

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
N r. 2
2017.gada 2.martā

21.4.0.0. Pārējie
Ieņēmumi kopā:

33120
6776831

D O M E S

F22010000AS

Līdzekļu atlikums gada sākumā:

F40020000

Aizņēmums:

Ieņēmumi pavisam:

1068320

07.000.

2226247

7,2000

10071398

01.1100

13985

Ambulatorās ārstniecības
iestādes

13985

Bebrenes FP

Vispārējie valdības dienesti

3059911

Izpildvara

1033228

Novada pašvaldība

Veselība

Šēderes FP

2. Pamatbudžeta izdevumi
01.000.

Z I Ņ A S

Dvietes lauku ambulance
Eglaines FP

758553

Veselības centrs Ilūkste projekta
īstenošanas uzturēšanai un saglabāšanai

Šēderes pagasta pārvalde

36636

Eglaines pagasta pārvalde

41444

Pilskalnes pagasta pārvalde

39473

Bebrenes pagasta pārvalde

61768

Dvietes pagasta pārvalde

57184

Subates pilsētas un Prodes pagasta
pārvalde

38170

1,6000

Vēlēšanu nodrošināšana

13563

1,7200

Pašvaldību budžetu parāda darījumi

8665

Eglaines vēstures centrs

Iekšējā parāda procentu samaksa

8665

08.2900. Pārējā citur neklasificētā kultūra

Pārējie citur neklasificētie
vispārēja rakstura transferti

2004455

1,8900

Neparedzētie izdevumi
Pārējā ekonomiskā darbība
03.000.

124000
1880455

Sabiedriskā kārtība un drošība

90341

3,1001

Pašvaldības policija

21124

3,3120

Bāriņtiesa

69217

04.000.

Ekonomiskā darbība

08.000.

Atpūta, kultūra un reliģija

1966
644
4280
670
6425
413889

8.1000.

Atpūta un sporta pasākumi

8,2000

Kultūra

382462

8,2101

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

142360

08.2300. Ilūkstes novada kultūras centrs
Estrādes uzturēšana

08.4001. Reliģija
09.0000.

Izglītība
09.1000. Pirmsskolas izglītība
Ilūkstes PII „Zvaniņš”
Eglaines pamatskolas 5-6.g.
9,2000

132627

Vispārējā izglītība. Pamatizglītība

6427

228368
3830
80
7824
25000
3497688
425143
417887
7256
2269602

Ilūkstes 1.vidusskola

547131

4,1000

Nodarbinātības jautājumi

69008

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

351581

4,7300

Tūrisms

63619

Eglaines pamatskola

202502

Novada tūrisms

18469

Subates pamatskola

149878

Tūrisms - Bebrene

15516

Raudas internātpamatskola

238599

Tūrisms - Pilskalne

29634

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

652658

Vides aizsardzība

135652

Ilūkstes novada skolēnu pārvadāšana

105217

Pasvaldības autoceļu fonda līdzekļi

135652

Pašvaldību teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

595161

Pārējā citur neklasificētā
pašvaldības teritoriju apsaimniekošana

595161

Ilūkstes komunālā saimniecība

271013

Šēderes komunālā saimniecība

94221

Ilūkstes novada sporta skola

Pilskalnes komunālā saimniecība

16814

Ilūkstes 1.vidusskola interešu izglītība

4737

Bebrenes komunālā saimniecība

51139

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola
interešu izglītība

2901

Dvietes komunālā saimniecība

33152

Eglaines komunālā saimniecība

39821

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola interešu izglītība

3710

Subates komunālā saimniecība

89001

Subates pamatskola interešu izglītība

2645

05.000.

06.000.
6,6000

Novada izglītības pasākumu nodrošināšanai
9,5000

22036

Interešu un profesionālās ievirzes
izglītība

753676

Ilūkstes mūzikas un mākslas skola

160407

Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs

59634
513304

17
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Eglaines pamatskola interešu izglītība

2707

3. Speciālā budžeta līdzekļu sadalījums

Ilūkstes mūzikas un mākslas skola
interešu izglītība

1516

Ieņēmumi

Raudas internātpamatskola interešu
izglītība

864

Ilūkstes novada sporta skola interešu
izglītība

1251

5.5.3.1.

Pārējie izglītības pakalpojumi

49267

Norēķini izglītības iestāžu sniegtiem
pakalpojumiem

49267

Sociālā aizsardzība

1785362

10.1000

Dienas aprūpes centrs "Fēnikss"

10,9000

Pārējā citur neklasificētā sociālā
aizsardzība
Sociālās palīdzības dienests

1744508
138360
3913

SPPK Pašuliena

3010

SPPK Bebrene

40

SPPK Eglaine

40

Soc.dzīvoklis

900

Krīzes centrs

260

18.6.2.1
F22010000AS

17200

Dabas resursu nodoklis

17200

Valsts budžetu transferti

339933

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu
(ielu) fondiem

339933

Līdzekļu atlikums gada sākumā:

241672

Ieņēmumi kopā:

598805

Izdevumi
01. 1000

Izpildvara

100

Privatizācijas fonds

100

Pārējie izdevumi
5,0000

0

Vides aizsardzība

491458

Dabas resursu nodoklis

1600

Autoceļu fonda līdzekļi

489858

F22010000AB

Līdzekļu atlikums gada beigās:

107247

Izdevumi kopā:

598805

Līdzekļu atlikums gada sākumā:

63

1231137

Sociālā aprūpe mājās

52333
4. Ziedojumi un dāvinājumi

Pārējie sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumi

106005

Sociālie pabalsti

103230

Norēķini par sociālās palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem

105280

Izdevumi kopā:

9724616

9,2000

Raudas internātpamatskola

44

Aizņēmums:

263024

9,5000

Ilūkstes novada sporta skolas sporta
centrs
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F40020000

Akcijas un cita līdzdalība pašu
kapitālā:

F55010010

18.0.0.0.

Nodokļi un maksājumi par
tiesībām lietot atsevišķas preces

40854

SPPK Jēkabpils - 1

Dvietes sociālo pakalpojumu centrs

5.5.0.0

Līdzekļu atlikums gada beigās:

F22010000AB

Ieņēmumi
F22010000AS
Izdevumi

22000
61758

F22010000AB

Izdevumi kopā:

63

Līdzekļu atlikums gada beigās:

0

Izdevumi pavisam: 10071398

Ilūkstes novada pašvaldības galvojumi uz 2017.gada 1.janvāri

Atmaksas
termiņš

Valūtas Galvojuapzīmē- ma
jums
summa

Galvotā
aizņēmuma
summa uz
01.01.2016

Neapmaksātā summa,
kurai nav iestājies
maksāšanas termiņš
(uz pārskata perioda
beigām)

7

8

9

10

Nr. Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Parakstīšanas
datums

1

2

3

4

5

6

1

Swedbank

Aizdevums studijām

Privātpersona

27.11.2003

15.05.2016 EUR

1 423

58

0

2

Swedbank

Aizdevums studijām

Privātpersona

05.11.2003

01.07.2017 EUR

1 651

417

250

Swedbank

Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu
Brīvības un Avotu ielās
Ilūkstē būvniecība

SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība

24.10.2012

24.10.2027 EUR

398404

368720

341740

3
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D O M E S

4

5

6

Z I Ņ A S

Swedbank

Nekustamā īpašuma
SIA "Veselības
Raiņa ielā 35, Ilūkstē,
centrs Ilūkste"
jumta seguma nomaiņas
kapitālsabiedrība
finansēšana

18.10.2013

18.10.2017 EUR

28132

13678

6321

Swedbank

Katlu mājas "Bebrenes
tehnikums" renovācija un siltumenerģijas
ražošanas efektivitātes
uzlabošana

SIA "ORNAMENTS" kapitālsabiedrība

11.05.2015

11.05.2025 EUR

270681

268444

161586

Swedbank

Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība
: Katlu mājas Pašulienes SIA "ORNAciema rekonstrukcija
MENTS" kaar Latvijas investīciju
pitālsabiedrība
un attīstības aģentūras
līdzfinansējumu

22.09.2015

22.09.2025 EUR

185266

185266

119226

KOPĀ:

x

x

x

429 610

836 583

629 123

x

2.pielikums

x

Ilūkstes novada pašvaldības

26.01.2017. saistošajiem noteikumiem
Nr.1-b/2017 "Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžetu"

Ilūkstes novada pašvaldības aizņēmumi
Nr.

Aizdevējs

Mērķis

Parakstīšanas
datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas
apzīmējums

Aizņēmuma
summa

1

2

3

4

5

6

7

8

Parāds uz 2017.gada
1.janvāri

1 Valsts kase

Projekts "Ceļu satiksmes drošības
uzlabošana Ilūkstes pilsētā"

13.07.2011

20.03.2026

EUR

302971

17842

2 Valsts kase

Projekta "Ilūkstes pilsētas tranzītu ielu
(Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija"
īstenošanai

25.04.2013

20.04.2038

EUR

1588809

213299

3 Valsts kase

Projekta "1.vidusskolas galvenās ēkas
un sporta zāles renovācija" īstenošanai

17.12.2013

20.12.2033

EUR

72566

61748

4 Valsts kase

Projekta "Ilūkstes 1.vidusskolas galvenās ēkas un sporta zāles renovācija"
īstenošanai

20.02.2014

20.02.2034

EUR

288559

106937

5 Valsts kase

KPFI projekta (Nr.KPFI-15.2/209)
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Subates
pamatskolā" īstenošanai

15.04.2014

20.04.2029

EUR

308164

11176

6 Valsts kase

KPFI projekta (Nr.KPFI-15.3/135)
"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta
gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes
novada kultūras centrā" īstenošanai

15.10.2014

20.10.2029

EUR

420909

85739

7 Valsts kase

Izglītības iestāžu investīciju projekts
"Ilūkstes novada sporta skolas sporta
centra būvniecība" īstenošanai

27.02.2015

20.02.2035

EUR

897126

897126

8 Valsts kase

KPFI projekta (Nr.KPFI-13,3/49) "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ilūkstes pilsētas ielu apgaismojuma
infrastruktūrā" īstenošanai

20.05.2015

20.05.2030

EUR

87647

57608

9 Valsts kase

Izglītības iestāžu investīciju projekts
"Ilūkstes pilsētas stadiona būvprojekta
izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība" īstenošanai

23.07.2015

20.07.2035

EUR

534820

534820

10 Valsts kase

Projekta "Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība
un būvniecība" īstenošanai

03.08.2016

20.07.2036

EUR

211637

211637

4713208

2197932

Kopā
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INFORMĀCIJA SPORTA CENTRA
PELDBASEINA APMEKLĒTĀJU
IEVĒRĪBAI
Sākot ar 20. februāri, Sporta centra peldbaseina apmeklētāji varēs
izmantot baseina pakalpojumu arī bez pirtīm – no plkst. 7.00 līdz 22.00
(darba dienās), no plkst. 10.00 līdz 22.00 (brīvdienās) un no plkst. 9.00
līdz 22.00 (pirmdienās).
Baseinu kopā ar pirtīm varēs izmantot: no plkst. 16.00 līdz 22.00 (darba dienās), no plkst. 13.00 līdz 22.00 (brīvdienās). Pakalpojumu cenas
paliek nemainīgas

ILŪKSTES BĒRNU UN JAUNIEŠU
CENTRĀ NOTIEK:
•
Jogas nodarbības (vada pieredzējuši, sertificēti jogas skolas
„Lotos” skolotāji). Trešdienās no plkst. 19.00 un sestdienās no plkst.
9.30. Maksa par vienu nodarbību – EUR 5,00, pērkot abonementu – atlaide. Tālr. papildu informācijai: 22363289.
•
Vizuālās mākslas nodarbības skolēniem un pieaugušajiem katru ceturtdienu no plkst. 16.30. Līdzi jāņem zīmēšanas papīrs, otiņas
un guaša krāsas. Nodarbības vada Mākslas skolas skolotāja Lelde Kundziņa. Tālr. papildu informācijai: 28384018.

IESAISTĪSIMIES „ZEMES STUNDAS”
AKTIVITĀTĒS!
25. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 jau vienpadsmito reizi pasaulē
tiks atzīmēta Zemes stunda, kas, aicina domāt par klimata pārmaiņām
un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām, nelietojot apgaismes
objektus stundas garumā. Kā katru gadu, valsts iestādes, iedzīvotāji un uzņēmumi ir aicināti Zemes stundas svētkus sagaidīt, simboliski izslēdzot apgaismes objektus.
Zemes stunda ir pasaulē lielākā vides aizsardzības kustība, kas ik
gadu norisinās 172 valstīs un teritorijās. Pagājušais gads Latvijā pulcēja rekordlielu Zemes stundas dalībnieku skaitu (66 pašvaldības; vairāk
kā 30 individuāli rīkoti pasākumi visā Latvijā), tāpat Zemes stunda tika
bagātīgi atspoguļota nacionālajos un reģionālajos medijos (tiešraides,
viesošanās studijās, reportāžas) un ar katru gadu gūst aizvien lielāku
sabiedrības interesi un atbalstu.
BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ UN PROFESIONĀLĀ
VIDUSSKOLA AICINA APGŪT PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU „VETERINĀRIJAS PAMATI
AITU GANĀMPULKĀ”.
Kursu tēmas:
•
Aitkopības pamati
•
Aitu anatomija un fizioloģija
•
Aitu nelipīgās slimības
•
Aitu lipīgās slimības
•
Aitu parazitārās slimības
•
Dzemdniecība un ginekoloģija
•
Notiks mācību ekskursija uz aitu mītnēm
Kursu apjoms 160 stundas.
Kursu noslēguma iegūst valstī atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.
Kursu maksa: 150,- EUR.
Sīkāka informācija un pieteikšanās kursiem: tālr. 26579016
Plānotais sākums: 1. grupa 05.04.2017. - 10:00
2. grupa 14.09.2017. - 10.00

Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”
Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv
www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis
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Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās
februārī un martā dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Antoņinu Ginti, Inu Keivomegi,
Jāni Plinti, Mariju Aleksejevu, Valiju Bruņenieci, Osvaldu
Timšānu, Jāni Rapkausku
Dvietes pagastā: Veltu Beļavsku, Anitu Dīci, Venerandu
Romanceviču, Valiju Vingri, Andri Greļevski, Staņislavu
Ostrovski, Laimoni Rītiņu, Pēteri Strodu
Eglaines pagastā: Valentīnu Jemeļjanovu, Vasiliju
Timofejevu, Martu Upenieci, Mariju Valaini, Tatjanu
Malnaču, Vladimiru Bondarenko, Aleksandru Čebotaru,
Žeņu Kaderi, Valentīnu Ņefedovu, Nadeždu Slabkovsku,
Anatoliju Semjonovu, Māri Kokānu, Gunti Štālu
Pilskalnes pagastā: Vitoldu Mogilu, Gunti Raščevski,
Aigaru Salnu
Prodes pagastā: Zelmu Sprindžuku, Pēteri Brakovski,
Raisu Červjakovu, Ritu Strazdi, Māri Vindžinaiti
Šēderes pagastā: Jakovu Dudinu, Pjotru Maļutinu, Jāni
Nitišu, Jāni Janovski, Leonīdu Jeberzu, Jāni Limanoviču,
Svetlanu Mikuli, Viktoru Vasiļkovu, Alekseju Orehovu,
Žannu Vaņinu, Vitāliju Vaņinu, Raimondu Veličko
Subatē: Mariju Nikonovu, Janīnu Baurovsku, Leonardu
Daņiļeviču, Silviju Brauķi
Ilūkstē: Helēnu Lapeli, Kiru Rusakovu, Bertu Zvirbuli,
Tadeušu Bogdanoviču, Regīnu Brakovsku, Jeļenu
Dančenoku, Mauritu Krapānu, Anatoliju Rjabkovu,
Annu Vasiļjevu, Ņinu Barišņikovu, Pēteri Dunci, Viktoru
Jasiņaviču, Albertu Kalviņu, Ēriku Lazdiņu, Jāzepu
Šaršūnu, Annu Šeršņovu, Juriju Ševelu, Annu Vērdiņu,
Igoru Jankovski, Juri Kantānu, Inesi Krapāni, Antru
Puzinkeviču, Egilu Šternu, Aiju Vanaģeli

lūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā janvārī un
februārī reģistrēti jaundzimušie:
Bebrenes pagasts: Toms Simanovičs
Pilskalnes pagasts: Alekss Lapeško
Prodes pagastā: Aleksandrs Holodilovs			
Šēderes pagastā: Valērija Vabole, Maksims Kostigovs
Ilūkstē: Augustīns Čamāns, Artjoms Romansevičs

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā janvārī un
februārī reģistrēti mūžībā aizvadītie:
Bebrenests pagasts: Inga Pudāne
Dvietes pagasts: Staņislavs Būka, Monika Vuškāne,
Jānis Ščerbinskis
Eglaines pagasts: Staņislava Mukāne
Pilskalnes pagasts: Jadviga Zarinka, Jānis Jermolovičs,
Emīlija Voitāne, Nikodims Rimovičs
Šēderes pagasts: Jānis Pučka, Lūcija Rubene
Ilūkste: Ivars Veibs, Eleonora Knite, Anita Aristova, Vitolds Kokāns, Jadviga Nadtočija, Anna Polgina, Henrihs
Purvinskis
Subate: Konstancija Jemeļjanova, Juris Šapals

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447
Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv
www.ilukste.lv
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Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis
Tirāža: 610 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

