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PAR DOMES SĒDI MARTĀ
29.martā kārtējā domes sēdē deputāti izskatīja šādus jautājumus:
Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Par SIA “Ornaments” 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
Par papildus finansējuma piešķiršanu.
Par finansiālu atbalstu projektam “Veselīgs dzīvesveids- tas ir stilīgi”.
Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.
Par pašvaldības administrācijas kancelejas nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā””.
Par Līvānu novada centrālās bibliotēkas izvirzīšanu akreditācijai reģiona
galvenās bibliotēkas statusā Ilūkstes un Līvānu novados.
Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.
gadam iekļauto Ilūkstes novada pašvaldības infrastruktūras attīstību.
Par zvejas tiesību nomu Marijas ezerā Šēderes pagastā.
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Par Ilūkstes novada
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”.
Par noteikumu “Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas
pašvaldības zemes” apstiprināšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa ielā 25-23, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 15, Eglainē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
Par dzīvojamās mājas “Jaunbūves”, Šēderes pagastā pārvaldīšanas tiesību
nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
Par Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzes atbrīvošanu no
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 2018.gadā.

attīstības risinājumu, finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem
un sasniedzamo uzraudzības rādītāju vērtības, kā arī nolēma piedalīties
plāna īstenošanā saskaņā ar pieejamo finansējumu darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumā „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošanai” ietvaros.
***
Izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumupar saistošo noteikumu precizēšanu un precizēja 31.01.2018.saistošos
noteikumus Nr.2/2018 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada
pašvaldībā”” un 31.01.2018.saistošos noteikumus Nr.3/2018 “Par Ilūkstes
novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” (publicēti šajā avīzes numurā).
***
Nolēma izvirzīt Līvānu novada Centrālo bibliotēku akreditācijai reģiona
galvenās bibliotēkas statusā, lai pēc akreditācijas tā pildītu reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Ilūkstes novada un Līvānu novada bibliotēkās.
***
Apstiprināja pašvaldības administrācijas kancelejas nodaļas nolikumu jaunā redakcijā. Noteica nodaļas galvenā funkcijas: organizēt pašvaldības lietvedību, dokumentu pārvaldību, dokumentu uzkrāšanu, uzskaitīšanu un
saglabāšanu, kā arī nodaļai ir jānodrošina domes sēžu, domes pastāvīgo
komiteju un komisiju darba organizatoriskā un tehniskā apkalpošana.		
		
***
Nolēma nodot atsavināšanai izīrētu pašvaldības 3-istabu dzīvokli Raiņa
ielā 25-23, Ilūkstē, ar kopējo platību 65.0 kv.m., dzīvojamās mājas kopīpašuma, kadastra apzīmējums 4407 001 0195 001, un zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 001 0195, 650/14569 domājamo daļu, pārdodot to
par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei.

39. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam

Izskatīja SIA “Ornaments” 21.03.2018. iesniegumu un daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju: Raiņa ielā 15, Eglaines pagastā un “Jaunbūves” Šēderes pagastā iedzīvotāju iesniegumus par atteikšanos no SIA “Ornaments”
pārvaldīšanas pakalpojumiem. Šajā sakarā dome nolēma nodot dzīvojamās mājas Raiņa iela 15, Eglainē, Eglaines pagastā, kadastra apzīmējums
4456 007 0294 001, tai funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus 0,3330
ha kopplatībā, kadastra apzīmējumi 4456 007 0294 un 4456 007 0295 un
palīgēkas, kadastra apzīmējumi 4456 007 0294 002, 4456 007 0295 003,
pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašniekiem un nolēma nodot dzīvojamās
mājas 96.00 kv.m. platībā “Jaunbūves”, Šēderes pagastā, kadastra apzīmējums 4490 006 0062 001, tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala 0,81
ha kopplatībā, kadastra apzīmējums 4490 006 0062, un palīgēku, kadastra
apzīmējumi 4490 006 0062 002; 004; 005, pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu
īpašniekiem . SIA „Ornaments” valdes loceklim Jurijam Altānam uzdeva
viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās nodot minēto dzīvojamo
māju apsaimniekošanas funkcijas dzīvokļu īpašniekiem vienlaicīgi nododot šo māju lietas, kā arī ieņēmumu un izdevumu pārskatu, neizlietotos
uzkrājumus .

Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem

					***

ApstiprinājaSIA “Veselības centrs Ilūkste” 2017. gada finanšu pārskatu,
kur bilances aktīvi sastāda 239 281 eiro, finanšu rezultāti – peļņa 20 491
eiro un SIA “ORNAMENTS” 2017. gada finanšu pārskatu, kur bilances
aktīvi sastāda 3 716 002 eiro un finanšu rezultāti – peļņa 3 303 eiro.

Apstiprināja noteikumus, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas
pašvaldības zemes.Noteikumi nosaka pašvaldības īpašumā, valdījumā vai
turējumā esošo neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību. Noteikumi
attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt Ilūkstes
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo – neapbūvētus zemesgabalus un ir par to iesnieguši atbilstošu iesniegumu pašvaldībā.
Uz neapbūvētu zemesgabalu nomu var pretendēt fiziskas personas, kuras
savu pamata dzīvesvietu deklarējušas vai juridiskas personas, kuras savu
juridisko adresi reģistrējušas Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā vismaz 3 gadus pirms iesnieguma iesniegšanas pašvaldībā. Pamatojoties uz iesniegumu par zemes nomu, lēmumu par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanu pieņem Ilūkstes novada dome. Pretendenti uz zemesgabalu nomu tiek noteikti priekšroku dodot kādam no šādiem kritērijiem:
pretendents, kurš iepriekš nomājis iesniegumā pieprasīto zemesgabalu;
pretendents ir jaunais lauksaimnieks (saimniecība dibināta pirmoreiz, persona jaunāka par 40 gadiem); pretendents ar mazāko kopējo apsaimniekojamo zemes platību, attiecībā pretcitiem pretendentiem; pretendents ir
zemesgabala pierobežnieks; pretendents ir zemesgabala īpašnieks, kuram
ir vienīgā piekļuve saviem īpašumiem caur plānoto iznomājamo zemesgabalu; pretendents, kurš nav pārdevis lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
izņemot 1.šķiras mantiniekiem. Vienāda kritēriju skaita gadījumā, priekšroka tiek dota jaunajam lauksaimniekam. Ja starp pretendentiem vienāds

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām.
Par apbūves tiesības piešķiršanu biedrībai “Jāšanas sporta klubs “Gaita””.
Par īpašumā piešķirtās zemes samaksas samazināšanu Dvietes pagastā.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu IK “Apšukalni” Bebrenes pagastā.
22.-32.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu un zemes iznomāšanu Šēderes, Eglaines un Pilskalnes pagastos.
33.Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam
“Dzilnas” Pilskalnes pagastā.
34.Par zemes vienības daļas (4480 004 0122) iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
35.Par zemes vienības daļas (4444 006 0073) iznomāšanu Bebrenes pagastā.
36.Par zemes vienības daļas (4444 004 0079) iznomāšanu Bebrenes pagastā.
37.Par zemes vienības daļas (4444 008 0088) iznomāšanu Bebrenes pagastā.
38.Par zemes vienības daļas (4435 006 0018) iznomāšanu Prodes pagastā.

****
Piešķīra papildus finansējumu 5 152 eiro apmērā no pašvaldības 2018.
gada budžeta pārējiem projektu realizācijai paredzētiem finanšu līdzekļiem: t.sk. Eglaines pagasta pārvaldei 712 eiro jauna datora iegādei;Eglaines pamatskolai 1600 eiro skolas telpu remontam; Subates pamatskolai
1350 eiroskolas telpu remontam un 1490 eiro skolēnu mēbeļu iegādei.
Šajā sakarā izdarīja atbilstošus grozījumus pašvaldības 2018.gada budžetā.
***
ApstiprinājaIlūkstes novada, Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada
pašvaldību civilās aizsardzības komisijas nolikumu, kā arī apstiprināja
šīs komisijas sastāvu, kur Ilūkstes novadu pārstāvēs domes priekšsēdētājs,darba aizsardzības un ugunsdrošības speciāliste,Dvietes pagasta
pārvaldniece un Pilskalnes pagasta pārvaldniece.
***
Nolēma saskaņot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.g. iekļauto Ilūkstes novada pašvaldības infrastruktūras
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kritēriju skaits, komitejas sēdē tiek rīkota izloze. Dome var lemt par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsoli. Šie noteikumi ir
publicēti pašvaldības mājas lapā.Ievērojot šos noteikumus tika skatīti
domes sēdes darba kārtības 34.-38. jautājums.			

Z I Ņ A S

lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”.
			
Irēna Bogdanova

				

Kancelejas nodaļas vadītāja

Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ilūkstē

Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018

2018.gada 31.janvārī
Nr.3/2018
APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes
2018.gada 31.janvāra lēmumu Nr. 14
(prot. Nr.1, 14.§)
Precizēti
ar Ilūkstes novada domes
2018.gada 29.marta lēmumu Nr. 98
(prot. Nr.4, 12.§)

„Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”

Pašreizējās situācijas
raksturojums

Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punktu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka neapbūvēta Ilūkstes
novada pašvaldībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību.
2. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa tiek noteikta no zemesgabala kadastrālās vērtības. Ilūkstes novada domei ir
tiesības noteikt nomas maksu katrā gadījumā atsevišķi, pieņemot par to
atbilstošu lēmumu, ņemot vērā zemesgabala platību, konfigurāciju, zemesgabala atrašanās vietu u.c. apstākļus, kas raksturo zemesgabalu. Nomas maksa gadā ir:
2.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību
vajadzībām - 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
2.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu
ierīkošanai – 10 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības;
2.3. pārējos gadījumos zemei lauku apvidos – 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības;
2.4. pārējos gadījumos zemei pilsētās – 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības.
3. Nomas maksas aprēķina periods ir tekošais gads. Nomas maksu jāsamaksā līdz tekošā gada 31.decembrim.
4. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Ilūkstes Novada Vēstis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes
novada pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošos noteikumus Nr.3/2014
„Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Ilūkstes novadā”.

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
ĪSTENO PROJEKTU “IEGULDĪJUMS
KOMERCDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI
ILŪKSTES NOVADĀ”
2018.gada martā Ilūkstes novada pašvaldība noslēdza vienošanos ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā projekta Nr. Nr.3.3.1.0/17/I/018 “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” īstenošanu.

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Īss Saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā
ietekme
uz
pašvaldības budžetu
Saistošo
noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā

Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem Saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Saistošie
noteikumi
Nr.3/2014
„Par
neapbūvētu
zemesgabalu
iznomāšanas kārtību un nomas
maksas apmēru Ilūkstes novadā”
tiek piemēroti Ilūkstes novada
administratīvajā teritorijā no 2014.
gada. Šajā laika periodā ir radusies
nepieciešamība pilnveidot saistošos
noteikumus
atbilstoši
esošajai
situācijai novadā.
Saistošie noteikumi tiek izdoti jaunā
redakcijā, jo grozāmo normu apjoms
pārsniedz vairāk kā pusi no spēkā
esošo saistošo noteikumu normu
apjoma.
Saistošajos
noteikumos
netiek
mainīts pašvaldības neapbūvēto
zemesgabalu nomas maksas apmērs.
Pašvaldības budžeta ieņēmumi
paliek
nemainīgi,
jo
netiek
mainīts pašvaldības neapbūvēto
zemesgabalu nomas maksas apmērs.
Saistošo
noteikumu
tiesiskais
regulējums attiecas uz personām,
kuras
novada
administratīvajā
teritorijā
nomā
pašvaldībai
piederošu vai piekrītošu neapbūvētu
zemesgabalu bez apbūves tiesībām.
Ministru
kabineta
2007.gada
30.oktobra
noteikumu
Nr.735
„Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 18.punkts.
Konsultācijas ar
nav notikušas

privātpersonām

Projekta ietvaros tiks veikta ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana līdz ražošanas apbūves teritorijai, kur ietilpst pašvaldībai
piederoša ceļa - Strēlnieku ielas atjaunošana 0,56 km garumā no krustojuma
ar Zemnieku ielu līdz Ilūkstes pilsētas robežai, uzņēmējiem nepieciešamās
infrastruktūras ierīkošana, pievedceļu līdz uzņēmējdarbības teritorijai
pārbūve - atjaunošana. Teritorijas attīrīšana, cietā seguma laukuma
pārbūve - atjaunošana, apgaismojuma ierīkošana. Būvdarbu rezultātā
tiks izveidots publisks stāvlaukums, kas būs satiksmes infrastruktūras
daļa. Minētās darbības nepieciešamas uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes
pilsētas ražošanas teritorijā.
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 114 750,00 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija
- 26355,72 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 61496,68 EUR apmērā.
Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. janvāris līdz 2018. gada 31. decembris.
Ieva Strode
Attīstības plānošanas speciāliste
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VEICINOT LAUKU ATTĪSTĪBU!
Īsi pirms Lieldienām, 28.martā vizītē Ilūkstes novadā bija ieradies
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs kopā ar valsts sekretāra vietnieci
Pārslu Rigondu Krieviņu un Lauku atbalsta dienesta direktores vietnieku Ģirtu Krūmiņu. Vizīte notika zīmīgā laikā, kad esam iegājuši valsts
pastāvēšanas simtajā gadā, kad ar gandarījumu varam paraudzīties uz
jau paveikto un ar pacilātību domājam par novada attīstību. Lai runātu
par lauku nākotni, J.Dūklavs tikās ar novada uzņēmējiem, zemniekiem,
pašvaldības darbiniekiem un viesojās Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.
Nenoliedzami, novada pastāvēšanas pamatakmens ir tā cilvēki, cilvēki, kuri dara, kuri ir tendēti uz tālredzīgu, mērķtiecīgu sava darba veikšanu. Patiesībā dzīve laukos kūsā un veidojas ļoti dinamiski, ko Zemkopības
ministra vizītes laikā apliecināja novada uzņēmēji, zemnieki, pašvaldības
pārstāvji. Tikšanās notika Ilūkstē, tās laikā galvenokārt tika runāts par
problēmsituācijām un aktuālākajiem jautājumiem lauksaimniecības jomā.
Valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa un Lauku atbalsta
dienesta direktores vietnieks Ģirts Krūmiņš informēja par galvenajām
izmaiņām, kas šogad skars jomu, piemēram, tika stāstīts par piešķirtajiem papildus līdzekļiem plūdu skartajām teritorijām, tika vērsta uzmanība dažādām izmaiņām, kas skar pieteikumu sagatavošanu, lai saņemtu

Šī vizīte novadā kļuva par vēl vienu spēcinošu notikumu, jo ne vien deva
iespēju paust novada nostāju mums svarīgos jautājumos, bet arī just
ministra atbalstu un sapratni, ciešā sadarbībā veicinot lauku attīstību
Runājot par lauku nākotni un attīstību, ir jārunā arī par izglītību, kas
novada pašvaldībai vienmēr bijusi prioritāte un par šiem jautājumiem
tiek domāts tālejoši. Lai piesaistītu jauniešus, ļoti nozīmīgi ir sagatavot
labus speciālistus tepat, tādēļ vizītes laikā ministrs devas arī uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu, kur plānots ieviest jaunu
izglītības programmu zirgkopībā, kas gan pēc pamatskolas, gan jau vidusskolu apguvušajiem ļaus apgūt lopkopības tehniķa profesiju ar specializāciju zirgkopībā, līdz ar to Bebrenei kļūstot par pirmo vietu Latvijā, kas
piedāvās zirgkopja izglītības programmu. Bebrenes vispārizglītojošās un
profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršune un skolas kolektīvs iepazīstināja ar skolas darbu, sasniegumiem pēdējos gados. Skolas kolektīvs
neslēpa arī problēmas ar kurām saskarās cenšoties ieviest jauno izglītības
programmu un ministru iepazīstināja ar savas skolas nākotnes vīziju. J.
Dūklavs ļoti atzinīgi vērtēja skolas darbu un pauda savu atbalstu jaunās
programmas ieviešanai.

Ministrs ar saviem kolēģiem uzklausīja klātesošo jautājumus, komentārus, ieteikumus un atklāti skaidroja savu nostāju, risinot dažādas
situācijas
tiešmaksājumus no Eiropas Savienības fondiem. Ministrs uzsvēra, ka tiek
turpināts darbs pie tā, lai samazinātu OIK (Obligātā iepirkuma komponente) ne tikai lielajiem uzņēmumiem, bet arī mazajiem un vidējiem,
kā arī mājsaimniecībām. Ministrs ar saviem kolēģiem uzklausīja klātesošo jautājumus, komentārus, ieteikumus un atklāti skaidroja ministrijas
nostāju, risinot dažādas situācijas, kā arī kliedēja neskaidrības dažādos
jautājumos.

PAŠVALDĪBA AICINA APMEKLĒT
VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES PASĀKUMUS
Arī 2018.gadā Ilūkstes novadā turpinās veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, kas tiek īstenoti Ilūkstes novada pašvaldības
realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes
novadā” ietvaros.
Projekta ietvaros tiek organizēti dažādi, mērķa grupu interesēm atbilstoši veselību veicinoši un slimību profilakses pasākumi. 2018.gada
pirmajos mēnešos vairums pasākumu tika organizēti tieši skolēniem –
par atkarību izraisošajiem faktoriem un negatīvajām sekām, nodarbības
psihoemocionālā klimata uzlabošanai skolās, stāstot par vardarbības, tai
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Lai arī vizītes laiks bija ierobežots, Zemkopības ministram tika nodota svarīga vēsts, neslēpjot ne bažas un rūpes, kas rada nemieru novadā,
ne ieceres un sapņus, vēl jo vairāk, J.Dūklavs klātienē varēja redzēt paveiktos darbus, satikt novada ļaudis. Šī vizīte novadā kļuva par vēl vienu
spēcinošu notikumu, jo ne vien deva iespēju paust novada nostāju mums
svarīgos jautājumos, bet arī just ministra atbalstu un sapratni, ciešā sadarbībā veicinot lauku attīstību.
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

skaitā morālās, negatīvajām sekām u.c. Tāpat katru mēnesi dažādās novada vietās tiek organizētas atbalsta grupas depresijas profilaksei.
Tuvākie plānotie pasākumi ir diskusija ar gastroenterologu par veselīga uztura nozīmi un diskusija ar dermatologu – šie pasākumi notiks
Ilūkstē un būs brīvi pieejami visiem interesentiem!
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem,
jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus.
Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 92 958,00 EUR , 85% no attiecināmajām līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, 15% - valsts budžeta
finansējums.
Lūdzu, sekojiet informācijai par šo un citu pasākumu norises
laiku un vietu, un izmantojiet iespēju bezmaksas tikties ar ārstiem, speciālistiem!
Informācijai par pasākumiem var sekot līdzi Ilūkstes novada mājaslapā www.ilukste.lv, kā arī Facebook.com profilā “Ilūkstes novada vēstis”!
Ieva Strode
Attīstības plānošanas speciāliste

A K T UĀ L I

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS
LIELAJAI TALKAI
Vides sakārtošanas pasākums “Lielā Talka 2018” norisināsies
28.aprīlī no plkst. 9:00 līdz 15:00 vienlaicīgi visā Latvijā.
Pasākuma norisi (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā
un republikas pilsētā pārrauga Lielās Talkas koordinatori, ar kuru sarakstu un kontaktinformāciju var iepazīties mājaslapā www.talkas.lv
Koordinators Ilūkstes novada pašvaldībā ir Iveta Plone 28377279; iveta.
plone@dviete.lv.
Savukārt dažādas pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un novadā organizē
kolektīvas talkas, oficiāli reģistrē tās Lielās Talkas mājas lapā un piesaka savas Talkas atbildīgo personu. Ja ir vēlme reģistrēt talkošanas vietu,
pirms tam to jāsaskaņo ar konkrētās pašvaldības koordinatoru un tad jāreģistrē mājas lapā www.talkas.lv. 28.aprīlī ir iespēja pievienoties kādai no
šīm talkošanas vietām.
Talkas dienā būs nepieciešami atkritumu maisi. Maisus bez maksas būs
iespējams saņemt 28. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas atbildīgā vai koordinatora.
PAR LIELO TALKU
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā,
radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas
idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.gada
3.maijā.
Pēdējos gadus Lielās Talkas akcents ir Vides izglītība, kā arī pasākumu kuplina Pagalmu labiekārtošanas kustība. Katru gadu
Lielā Talka izvirza noteiktu vadmotīvu, lai aicinātu sabiedrību pievērst
uzmanību tam, cik ļoti ir saistīta mūsu ikdienas rīcība ar vidi un tās veselību. 2011.gada vadmotīvs bija – “Nāc talkā Latvijai!”. 2012.gadā – “Skaties dziļāk – nemēslo!”. 2013.gadā – “Tīra Latvija sākas tavā galvā”. 2014.
gadā – “Tīra Baltijas jūra sākas tavā vannas istabā”. 2015.gadā – “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. 2016. un 2017.gadā – “Latvijai BŪT zaļai!”
Projekta mērķis ir līdz 2018.gadam, Latvijas 100.dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot
iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem, kā arī mudināt
iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
Projekta realizēšana. Gadskārtējs pasākums – katru pavasari!
Vēsture. Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms septiņiem gadiem – ar

NOVĒRŠOT ŪDENSVADU
PLĪSUMUS, ILŪKSTĒ IR BOJĀTI
DAŽI IELU POSMI
Kopš šī gada sākuma Ilūkstē ir novērsti vairāki ūdensvada plīsumi Zemgales ielā - trīs, viens plīsums Pilskalnes ielā. Vecot šos remontdarbus
tiek bojāti ceļu posmi, bet iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem segumi
tiks atjaunoti. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem.
Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.

ILŪKSTĒ TIKS ATJAUNOTS SKVĒRS
PIE AUTOOSTAS
Šogad līdz jūlijam, Ilūkstē ir plānots atjaunot skvēru Sporta ielā pie
autoostas. Darbu ietvaros tiks atjaunotas ietves, uzstādīti jauni soliņi,
kā arī ir paredzēts atjaunot esošo siltumtrasi. Darbus veiks SIA “Ornaments”.
Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA PAVASARA
„TĪRĪBAS DIENAS”
Aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā,
Ilūkstes novada pašvaldība izsludina „Tīrības dienas” no 23 marta līdz
29. aprīlim (ieskaitot). „Tīrības dienu” laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).

talku 2008.gada 13.septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās
90.dzimšanas dienā. Nākamās talkas notika 2009.gada 18.aprīlī, 2010.
gada 24.aprīlī, 2011.gada 30.aprīlī, 2012.gada 21.aprīlī, 2013.gada 20. un
27.aprīlī (sakarā ar laikapstākļiem talka oficiāli norisinājās divās dienās),
2014.gada 26.aprīlī, 2015.gada 25.aprīlī, 2016.gada 23.aprīlī un 2017.gadā
22.aprīlī. Aptuvenie aprēķini liecina, ka šajos gados vides sakopšanas pasākumos kopumā ir piedalījušies jau vairāk miljons entuziastu.
Lielās Talkas patrons no 2008. līdz 2011.gadam bija Valsts prezidents
Valdis Zatlers. 2012., 2013., 2014. un 2015.gadā, Lielās Talkas patrons
bija Valsts prezidents Andris Bērziņš. Savukārt 2016. un 2017.gadā Lielās
Talkas patrons ir Valsts prezidents Raimonds Vējonis.
Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam
rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.
Talkošanas daudzveidība. Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas
puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus…
Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev pašam un pārējiem!
Pasaulē. Kopš 2008.gada savas zemes sakopšanas talkās kopumā piedalījušies vairāk kā 13 000 000 cilvēku. Tas ir skaitlis, kurš mums zināms
pateicoties organizācijai “Let’s Do it!”, kuras koordinācijas centrs atrodas
tepat blakus – Igaunijā. “Let’s Do it!” kopējā tīklā pašlaik vieno 112 valstu
komandas, kuras kopā pēdējo deviņu gadu laikā ir noorganizējušas vairāk
kā 300 talkas. Dalībvalstu un brīvprātīgo skaits aug ar katru gadu un
mērķis tām visām viens – tīra planēta! Līdz šim visgaidītākā un vērienīgākā talka pasaulē bijusi Vidusjūras lielā sakopšana. Tā norisinājās 2014.
gada 10.maijā. Vienlaicīgi vienā dienā, vienā talkā iesaistot 22 valstis. Savukārt šobrīd kustības “Let’s Do it!” lielais mērķis ir Lielā Pasaules talka
2018.gada 15.septembrī.
Papildus informācija mājaslapā www.talkas.lv

VAIRĀKOS CEĻU POSMOS NOVADĀ
IR NOTEIKTI TRANSPORTLĪDZEKĻU
MAKSIMĀLĀS MASAS IEROBEŽOJUMI
Ņemot vērā apgrūtinātos braukšanas apstākļus uz grants ceļiem pavasara atkušņa laikā, aicinām autovadītājus ievērot transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumus. Īpašu vērību lūdzam pievērst šādos posmos:
Bebrenes pagastā:
Braunas–Grendzes (10 t)
Priežu krogs–Skalbiņi–Mētras (10 t)
Miltu cehs–Ķetrāni (10 t)
Miltu cehs–Paberži (10 t)
Krustceļi–Mauriņi–Skadiņi (10 t)
Grendzes–Ilze (10 t)
Mazbleivi–Ilze (10 t)
Mežgaļi–Čamanu kapi (10 t)
Skalbiņi–Celmiņi (10 t)
Virpotāji–Kuplāji–Slokas (10 t)
Ķimenes–Grāvīši–Pļavas (10 t)
Pabērži–Valsts meži (10 t)
Birzes – Rudzīši – Rupšenieki (10 t)
Dvietes pagastā:
Zariņi–Skaistkalne–Dimanti–Pūpoli–Viesīte (10 t)
Zariņi (lielceļš)–Dimanti (10 t)
Rudeņi–Sodišķi–Izgāztuve (10 t)
Krapāns –Mežgaļi (10 t)
Šauriņi–Dviete (6,5 t)

Eglaines pagastā:
Kazimirvāle–Debestiņi (10 t)
Laši–Pabērži (10 t)
Kraujas–Upmaļi (10 t)
Dzelzceļa
stacija–Mauriņi–Valsts
mežs (10 t)
Anmuiža–Baltmuiža–Dubiki (10 t)
Stendera iela (10 t)
Šēderes pagastā:
Šēdere–Šarlote (10 t)
Sudmalnieki–Medumu pagasts (10 t)
Šēdere–Raudas mežs (10 t)
Šēdere–Lauvas–Šteinburga–Šēdere
(10 t)
Pilskalnes pagastā:
Mazozoliņi – Ludvigova (10t)
Balceri – Uzkalniņi (10t)
Doļnaja – Arāji (10t)
Uzkalni – Drigenes (10t)
Subatē un Prodes pagastā ierobežojumu nav.

Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, ceļu posmi tiks sakārtoti, nodrošinot normālus braukšanas apstākļus.
Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.
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„LATVIJAI 100” PLĀNOTIE PASĀKUMI UN AKCIJAS ILŪKSTES NOVADĀ
PAVASARĪ UN VASARĀ
Ojārs Vācietis par vissvētāko savā dzejolī „Tu esi Latvija!” atzīst to cilvēka apziņu, kas ikvienā no mums uztur sirdsdegsmi, mīlestību un cieņu
pret savu tautu un valsti. Tā ir sadzirdēta un dzīvo Latvijas Republikas
nozīmīgākajā laikā – mūsu valsts neatkarības pastāvēšanas Simtgadē ar
vēstījumu „Es esmu Latvija!”.
Jau no gada sākuma visā valstī un mūsu novadā notiek dažādi pasākumi, aktivitātes un citas norises veltītas valsts Simtgadei. Mūsu novadā ir iegriezies dažādu Simtgades akciju rats – kopā veidojam novada
ģimeņu simtgades jostu, digitālo fotoalbumu „Ilūkstes novada vēsture 100
fotogrāfijās”, adām 100 baltos goda cimdus, veram vaļā savas pūra lādes
un radošo garu, lai rotātos katrs savā tautas tērpā, par dzīvi novadā un
valstī stāstām rakstot “Tautas Saimes grāmatu” un sūtot savus foto stāstus konkursam „100 stāsti Ilūkstes novadam”, kā arī baudām pasākumus
un izstādes. Arī pavasarī un vasarā mūs sagaida piesātināta programma,
kurā līdzdarboties ir aicināts ik katrs, jo Simtgades svinību ietvaros ikviens aicināts domāt par Latvijas dzimšanas dienu kā par savējo, kā arī
par savu ieguldījumu mūsu zemei savas dzīves laikā. Svinību norise tiek
veidota, izmantojot līdzību par valsts jubileju kā ikviena iedzīvotāja personīgo dzimšanas dienu. Šai svētku sajūtai jāieiet katrā mājā, katram
atrodot un izdzīvojot savu Latvijas stāstu. Tādēļ sanāksim kopā Baltā
galdauta svētkos, stiprināsim garu ar novada tautas mākslas kolektīvu
dalību Dziesmu un deju svētkos, ieskandināsim un svinēsim Ilūkstes novada svētkus, izzināsim novada vēsturi, stiprināsim ģimenes, celsim godā
pašu cilvēkus! Griezīsim Simtgades zaļumballes valsi Sēlijā, skatīsimies
Simtgades filmu maratonu, baudīsim daudzveidīgus koncertus, satiksim
savus novadniekus, liksim pēdu pie pēdas, apstaigājot, apmīļojot, sakopjot
savu zemi, stāvēsim sardzē par Latviju! Būsim piederīgi un derīgi – radot
Latviju bagātāku, uzņēmīgāku, mīļāku, un būsim kopā!

N.p.k.
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Vasaras radošā nometne
bērniem “Ziņkārīgā vārna”,
tēma – “No koka uz
koku”

2018.gada
jūnijs

Subates pilsēta
un Prodes
pagasts
Ilūkstes Bērnu
un jauniešu
centrs

Baznīcu nakts pasākums
„Baltā gaisma
LATVIJAI”

2018.gada
1. jūnijs

Eglaines
pagasta Lašu
baznīca

Saulgriežu nakts uguns
sardze gar Latvijas robežu
“Izgaismo Latviju”

2018.gada
21. jūnijs

Rauda
Eglaine
Subate

Ilūkstes Mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas
Bebrenes klases audzēkņu
plenērs ”Mans novads”

2018.
gada 10. 14.jūlijs

Ilūkstes
Mūzikas un
mākslas skola

2.

Izstāde “Vaira VīķeFreiberga. Ar sauli”

2018.gada
jūlijs

Ilūkstes novada
kultūras centrs

3.

Ilūkstes novada svētki
Ilūkstes novadam 15!

2018.gada
12.-14.
jūlijs

Ilūkstes novads

Eglaines
Kultūras nams,
Vecā Stendera
muzejs

4.

Ilūkstes novada ģimeņu
Sporta svētki

2018.gada
jūlijs

Ilūkstes novada
Sporta skola

1.

Vislatvijas Simtgades
zaļumballe

2018.gada
11. augusts

Ilūkste, Subate
un pagasti

2018.gada
4.maijs

Ilūkstes novada
kultūras centrs

2.

Sēlijas novadu Jauniešu
diena – “Dzimis Sēlijā”

2018.gada
18.augusts

Dvietes pagasts

25.augusts

2018.gada
4.maijs

3.

Eglaines
pamatskola

Baltā galdauta svētki

Šēdere
Subate
Eglaine
Bebrene

“Ziedēt Latvijas
paaudzēs”
Paaudžu tikšanās dzimtajā
pusē Eglaines pamatskolas
80.gadu jubilejā

Daugavas svētki
„Likteņupes krastos”

2018.gada
4.maijs

Dvietes pagasts

4.

2018.gada
11.augusts

Ilūkstes novada
Sporta skola

Ģimeņu skrējiens Subatē

2018.gada
5.maijs

Ilūkstes novada
13.valomaratons veltīts
Heronīma Lapkovska
piemiņai

Subate

Deju festivāls „ Ceļā uz
svētkiem”

2018.gada
30.maijs

Ilūkstes
1.vidusskola

Pasākums

Laiks

Vieta

Novadpētniecības izstāde
“Ilūkstes novada
kultūras bagātības”

2018.gada
aprīlis

Ilūkstes novada
centrāla
bibliotēka

Maijs
1.

1.

Mākslas plenērs “Subates
palete”

2018.gada
jūnijs

Aprīlis
1.

Jūnijs

Novadpētniecības izstāde
“Mūsu novada sporta
leģendas” ”/Latvijai 100/
Ilūkstes Mūzikas un
mākslas skolas Vizuāli
plastiskās mākslas
programmas
Ilūkstes klases audzēkņu
plenērs ”Manā novadā”
“pieRaksti Latvijas
nākotnei” Muzeju nakts
pasākums – radošā darbnīca
Baltā galdauta svētki
Dziesmu koncerts”
100 dziesmotie mirkļi
brīvībai”
Esi svētku līdzradītājs!

2018.gada
maijs

2018.gada
28.maijs 01.jūnijs

2018.gads
19.maijs

Ilūkstes novada
centrāla
bibliotēka
Ilūkstes
Mūzikas un
mākslas skola

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
Nr.4 2 018 .ga d a 11. apr ī l i s

2.

3.

4.
Jūlijs

1.
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PIESAKI SAVU DALĪBU SIMTGADES
SVĒTCEĻOJUMAM “100 DIENAS
LŪGŠANĀ PAR LATVIJU”
Pateicoties par Dieva doto dāvanu – savu zemi, valsti un valodu – mūsu
mīļo Latviju vēlamies ietīt lūgšanu apmetnī, veicot 100 dienu svētceļojumu apkārt Latvijai, kas ilgs no 6. maija līdz 13. augustam, sāksies un
beigsies Aglonā – Latvijas lielākajā svētvietā.
Svētceļojuma maršruts tiks veidots gar Latvijas robežu, vidēji 17,4
km dienā. Tā laikā ir plānotas tradicionāli pieņemtās aktivitātes, bet tām
papildus vēlamies nest Evaņģēlija vēsti ikvienā vietā, kur šī svētceļnieku
grupa dosies. Ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas bīskapu svētību ikviens
ir aicināts piedalīties visas svētceļojuma dienas vai nedēļu, vai dažas dienas – ikviens pēc savām iespējām.
Katrā no vietām, kurās nakšņosim, dažādos skaistos un radošos veidos
liecināsim par Dieva klātbūtni un brīnumdarbiem pasaulē. Lai to izdarītu,
mums vajadzīgi muzikāli cilvēki, kas katru svētceļojuma dienu un vakaru
būtu gatavi dalīties ar to, ko māk. Piemēram, es māku dziedāt un zinu
diezgan daudz dziesmu, bet nespēlēju nevienu instrumentu, tāpēc dodos
pie savas māsas, kura spēlē ģitāru, mēs kopīgi izlemjam, kurā vietā un
laikā mēs abas vienlaicīgi tiekam, labākajā gadījumā – sameklējam vēl
kādu dziedošo un spēlējošo, saorganizējam transportu un – uz priekšu!
Esam pilnīgi pārliecināti – šajā ceļā pilnīgi katram ir sava vieta un
īstais laiks! Tiekamies! Informācija par pieteikšanos, plānotais maršruts

NOVADA IEDZĪVOTĀJI RAKSTA
SAVUS VĒSTĪJUMUS „TAUTAS
SAIMES GRĀMATĀ”
Kā iepriekš tika ziņots, Ilūkstes novadā, ar Rīgas Aktīvo senioru alianses pārstāvja Aivara Meijas gādību, ir nonākusi Zemgales reģiona grāmata. Mūsu novada iedzīvotāji ir pirmie, kuri šajā grāmatā veic savus ierakstus arī kā Sēlijas reģiona pārstāvji.
Kā katrā novadā, vispirms šī grāmata tiek „iedziedāta”. „Tautas Saimes grāmatas” iedziedāšanas pasākums Ilūkstes novadā notika 16. martā
Ilūkstes Romas katoļu baznīcā, kad gaišām domām svētījām grāmatu un
spēcinājām, kopā sadziedoties. Pasākuma laikā ieklausījāmies priestera

Mums ir iespēja sagatavot Latvijai un tās cilvēkiem skaistu
dāvanu - pasludināt priecīgo pestīšanas vēsti no viena tās gala
līdz otram, ejot, dejot un dziedot par Dieva mīlestību 100 dienas
apkārt Latvijai!
un kontaktinformācija atrodama mājaslapā: www.svetcelojums100.lv;
papildu informācija, rakstot elektroniski: info@svetcelojums100.lv vai
zvanot uz tālr.: 28817452, 20363383.
Akcijas organizatori
Ingmāra Zvirgzdiņa, novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas vārdos
un tikāmies ar pirmo ierakstu autoriem.
Tagad grāmata savu ceļu ir sākusi novada bibliotēkās, kur jau
šobrīd novada ļaudis aktīvi raksta savus vēstījumus. Ikkatrs vēl
var pagūt veikt savu ierakstu :
• Subates pilsētas bibliotēkā – 12.-14. aprīlī (Anita Šapala);
• Eglaines pagasta bibliotēkā – 18.-20. aprīlī (Ona Hohlova);
• Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka – 24.-26. aprīlī (Aurika Jelinska);
• Šēderes pagasta bibliotēkā – 27.-28. aprīlī (Ruta Šeršņova).
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

„Tautas Saimes grāmatas” iedziedāšanas pasākums notika 16. martā Ilūkstes Romas katoļu baznīcā
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… TOREIZ UN TAGAD
25.marta deportācijas skāra apmēram 2,28% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas bija valstiski organizēts genocīds, noziegums pret latviešu tautu, kam nav un nevar būt nekāda attaisnojuma vai noilguma. Deportācija bija milzīga patvaļa, kad
cilvēkam, nenorādot nekādu vainu, konfiscēja visu mantu un uz
mūžīgiem laikiem aizsūtīja svešumā, rakstīja profesors Antonijs
Zunda.

1949. gada 25. marta nakts Latvijā ievilka smagas rētas tūkstošiem
cilvēku sirdīs un dzīvēs. Daudzu māju durvis tika atvērtas ar zābaku spērieniem, un mazus bērnus kopā ar mātēm, tēviem, brāļiem, māsām un
vecvecākiem sasēdināja ešelonos, lai vestu svešumā. Ik gadu mēs sanākam
kopā, lai pieminētu šos notikumus un, kas nav mazsvarīgi, domātu arī
par savu valsti šodienas kontekstā. Laiks ir nepielūdzams… Par notikumiem, kas Latvijā risinājās gandrīz pirms septiņdesmit gadiem nu vairs
var stāstīt retais acu liecinieks, tādēļ vēl jo svarīgāka ir jaunās paaudzes
nostāja, sajūta. Jā, tā nebūs ar to laiku laužu rūgtuma garšu, bet varbūt
veidojot plašāku izpratni, sēsies un plauks mīlestības un cieņas apliecinājumi valstij.
26.martā piemiņas pasākums pulcēja novada ļaudis Ilūkstē. Jau tradicionāli piemiņas dienu iesākām ar aizlūgumu par komunistiskā genocīda
upuriem Ilūkstes Romas katoļu baznīcā, atmiņās kavējāmies noliekot ziedus pie pieminekļa komunistiskā genocīda upuriem.

Piemiņas pasākuma ietvaros, 26.martā ar īpašu kamermūzikas
koncertprogrammu „Mums viņa ir visskaistākā” Ilūkstē viesojās trīs mākslinieces - vijolniece Paula Šūmane, pianiste Ilze
Jaunzeme un čelliste Agate Ozoliņa

Piemiņas pasākuma ietvaros, 26.martā ar īpašu kamermūzikas koncertprogrammu „Mums viņa ir visskaistākā” Ilūkstē viesojās trīs mākslinieces - vijolniece Paula Šūmane, čelliste Agate Ozoliņa un pianiste Ilze
Jaunzeme. Kā uzsvēra pašas mākslinieces, katrs koncerts, ar kuru viņas
viesojās novados, ir veltīts tās dienas kādai īpašai norisei, šoreiz pieminot
1949. gada 25.marta notikumus, tādēļ koncertprogrammā skanēja latviešu autoru darbi, skaņdarbi ar spēcīgu patriotisku vēstījumu, kas atklājas
gan tautiskuma formā, gan mīlas, dramatisma un nākotnes vīzijas veidā,
mūzika mijās ar pašu mūziķu stāstītiem iedvesmojošiem stāstiem par Latviju, tās bagāto kultūras mantojumu mūzikā un mūsu komponistiem, tā
klausītājos veidojot emocionālo saiti ar katru izpildāmo skaņdarbu. Uzrunājot klātesošos, jaunās mākslinieces uzsvēra to, cik liela nozīme ir mūsu
katra piederībai dzimtajai vietai, ka tā tiek nesta sirdī visa mūža garumā.
Pianiste Ilze Jaunzeme stāstīja, ka viņas dzimtā puse, kur dzīvojusi vecmamma un mācījusies mamma ir Ilūkste, varbūt tieši tādēļ mākslinieces
savu koncertprogrammas tūri izvēlējās sākt mūsu novadā.
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

ILŪKSTES NOVADĀ NOTIKA DIVU
DIENU MĀCĪBAS MAZAJIEM LAUKU
UZŅĒMĒJIEM

Dalībnieki guva pieredzi zemnieku saimniecībā “Apīņi”, kuras
pamat nodarbošanās ir brokoļu un ziedkāpostu audzēšana
Ar Biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” darbību iepazīstināja tās valdes priekšsēdētāja Agita Hauka (no labās, no kreisās: Dace Stalidzāne, pašvaldības Attīstības plānotājs uzņēmējdarbībā)
Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, š.g. 19.-20.martā
viesu namā “Dzintari”, Pilskalnes pagastā, organizēja mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko
darbību”. Tās tika organizētas sadarbībā ar Daugavpils Lauksaimnieku apvienību, kas apvieno Ilūkstes un Daugavpils novadu zemniekus.
Mācībās dalībnieki ieguva papildus prasmes par saimniekošanu laukos, tūrisma veicināšanu un mājražošanas iespējām. Tika diskutēts, kā sadarboties
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savā starpā, lai veiksmīgāk pārdot savu produkciju. Abas dienas zemnieki
daudz darbojās praktiski, lai uzdrošinātos un iedvesmotu sevi un citus, jo no
idejas izaug darbi, unikāli produkti, tūrisma saimniecības un laimīgas ģimenes laukos. Mazās lauku saimniecības ir pamats lauku vidē un novados.
No dalībniekiem varēja dzirdēt labus vārdus, kā, piemēram, “Es nekad
nejutos tik labi, kā pēc šīm mācībām. Mācību organizatori un lektori ļāva
darboties praktiski, kas ir nozīmīgi, lai cilvēks uzdrošinātos noticēt saviem spēkiem un realizēt idejas, neatkarīgi no tā, cik liela ir saimniecība,
vai tā vēl tikai ir plānošanas stadijā.”
Ineta Timšāne,
Daugavpils Lauksaimnieku apvienības
priekšsēdētāja vietniece

S A B I E D R Ī B A

NEST SAVAS SKOLAS VĀRDU

Skolotāji un skolas biedri atzīmē to, ka Ilmārs ir ļoti daudzpusīgs un viņam ir ļoti labi izteiktas un stipras darba spējas
Latvijas Televīzijas skolēnu erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” 11.klašu finālā iekļuva un veiksmīgi sevi pierādīja llmārs Mežaraups, Bebrenes
vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas skolēns!
Konkurss notika vairākās kārtās, kuru laikā tika noteikti seši labākie 11.klašu audzēkņi. Veidojot vienu no pusfināla raidījumiem Latvijas
Televīzija viesojās pie Ilmāra skolā, kur viņš iepazīstināja ar savu ikdienu
un arī ar skolas vēsturi. Ilmārs uzsver, ka pirmajā vietā liek visus mācību
priekšmetus, jo katrā cenšas atrasts sev ko saistošu, bet vislabāk viņam
veicās valodu priekšmetos. Skolotāji un skolas biedri atzīmē to, ka Ilmārs,
visu pirms, ir ļoti daudzpusīgs un viņam ir ļoti labi izteiktas un stipras
darba spējas. Ilmāram piemīt lieliskas organizatora spējas, viņš atraktīvi
iesaistās pasākumu organizēšanā un vadīšanā, ir radošs, zinātkārs, mērķtiecīgs.

NOTIKA NOVADA DONORU
TIKŠANĀS
„Mēs vienmēr meklējam cilvēkus, kuri var izmainīt pasauli, līdz aptveram, ka šie cilvēki esam mēs paši”, – ar šādiem vārdiem 17.martā
Ilūkstes novada donoru tematiskajā pēcpusdienā savu uzrunu sāka Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore
Ērika Naglinska. Ieskatoties statistikā redzams, ka mūsu novadā donoru
paliek arvien mazāk. Ja 2013.gadā asinis nodeva 437 donori, bet pirmo
reizi – 51 donors, tad 2017.gadā bija tikai 193 donori, pirmreizējie – 23 donori. Donoru paliek mazāk, bet priecē tas, ka šī gada sākumā asins nodošanas reizē piedalījās jau 14 jaunie donori. Vieni asinis nodod pirmo reizi,
citi desmito, bet 13. februārī kārtējā donoru dienā Regīna Zemlicka asinis
nodeva simto reizi. Regīna pastāstīja, ka pirmo reizi asinis nodeva 1978.
gadā, un no tā laika regulāri piedalās donoru dienās, ziedojot savas asinis.

Veidojot vienu no raidījumiem Latvijas Televīzija viesojās pie
Ilmāra skolā, kur viņš iepazīstināja ar savu ikdienu un arī ar
skolas vēsturi
Fināla raidījumā, kuru televīzijas kanālā varējām vērot 23.martā,
kopā ar Ilmāru par uzvaru cīnījās pieci skolēni: Liega Krasovska (Murjāņu sporta ģimnāzija), Zanda Esmeralda Markova (Valkas Jāņa Cimzes
ģimnāzija), Mārcis Magone (Limbažu novada ģimnāzija) Kristiāna Pogule
(Jaunpiebalgas vidusskola), Pauls Pencis (Jūrmalas Valsts ģimnāzija).
Spraigā konkurencē, piekāpjoties tikai vienam dalībniekam, Ilmārs
ieguva 2.vietu! Lieki pieminēt, ka ar savu piemēru Ilmārs pasvītro to, ka
mazajās lauku skolās skolēniem ir vienlīdz labas iespējas pilnveidoties, kā
pilsētu skolās, jo vairākās spēles kārtās Ilmārs izkonkurēja daudzus skolēnus, bet fināla sacensībās starp lielajām skolām un ģimnāzijām rādīja
līdzvērtīgu sniegumu.
Sirsnīgi sveicam Ilmāru un skolas kolektīvu ar augsto sasniegumu!
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Pasākuma turpinājumā sekoja erudīcijas konkurss „Ilūkstes novads –
manā un tavā dvēseles daļā”, kurā piedalījās gan donori, gan viesi. Konkursā tika izskatītas vairākas tēmas, kas ir saistītas ar Ilūkstes novadu un
Latvijas Sarkanā Krusta darbību.
Paldies par pasākuma veiksmīgu norisi Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgajiem – Janīnai Blūzmanei, biedrības „Sēlene” pārstāvēm – Lorijai
Kaminskai un Ritai Žagatai, kā arī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra
darbiniekiem un Vandai Rimšai.
Asins donori, sargājiet sevi un sev tuvos un turpiniet atbalstīt šo kustību, iesaistot savus radus, draugus un pārējos līdzcilvēkus. Novēlu, lai
jums pašiem visa mūža garumā būtu laba veselība.
Ērika Naglinska, LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu
komitejas izpilddirektore

ILŪKSTES NOVADA SPORTA SKOLA
AICINA UZ VOLEJBOLA KAUSA
IZCĪŅAS SACENSĪBĀM
14.aprīlī plkst. 10.00 Ilūkstes 1.vidusskolas sporta zālē notiks
Ilūkstes novada Volejbola kausa izcīņas sacensības vīriešiem.
Nolikums novada mājaslapā www.ilukste.lv
16.aprīlī Bebrenes Kultūras namā plkst.13.00 notiks atbalsta
grupas nodarbības emocionālā līdzsvara uzlabošanai un depresijas profilaksei, kuru laikā:

NOTIKS ATBALSTA GRUPAS NODARBĪBAS EMOCIONĀLĀ LĪDZSVARA
UZLABOŠANAI UN DEPRESIJAS
PROFILAKSEI

•

atpazīsim izdegšanas sindroma pazīmes, riskus veselībai;

•

apgūsim stresa mazināšanas paņēmienus;

•

veicināsim izpratni par to, kā uzlabot savu un tuvinieku dzīves

•

Nodarbības ir bezmaksas, aicinām iesaistīties!

kvalitāti.
Sīkāka informācija, zvanot uz tālr.: 65463398, 26687721.
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ka IT nozare ir ļoti plaša. Par cik pats vairāk nodarbojas ar programmēšanu, tāpēc tuvāk visus klātesošos iepazīstināja ar šo jomu.

NOTIKUMI KULTŪRĀ:

NOTIKUMI SPORTĀ:

Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros (2.februāris) Eglaines
Kultūras namā viesojās Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes
studentes, kuras bija sagatavojušas dzimtās valodas pārbaudījumus. Dienas noslēgumā viesi devās uz Stendera muzeju.
Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” pārstāvji 8. martā apciemoja
Dvietes pansijas „Mūsmājas „Dižkoks”” iemītniekus un 6. martā tradicionālajā Ilūkstes novada pensionāru biedrības pasākumā senioru vizuālās
mākslas kopas „Varavīksne” dalībnieces demonstrēja savas apgleznotās
šalles un lakatus.
Egalinē 8.martā dāmas un kundzes tika aicinātas pavadīt Sieviešu dienas pēcpusdienu kopā ar mākslinieci Kristīni Lipkovu, kura ne vien iepazīstināja ar Ebru tehnikā (mākslas tehnika Turcijā) gatavotiem mākslas
darbiem, bet arī iedvesmoja un mudināja radoši darboties.
10.martā Ilūkstē izskanēja vokālo ansambļu konkursa 2. kārta ceļā
uz XXVI Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Konkursā tikās Daugavas
abos krastos dziedošie ansambļi. Dalībnieki bija mērojuši ceļu gan no
Sēlijas – Aknīstes, Neretas, Jaunjelgavas novadiem, gan no Latgales
– Balviem, Rēzeknes, Aglonas, Ludzas un citiem novadiem. Paziņojot
rezultātus, konkursa žūrija pateicās par skanīgajiem un daudzveidīgajiem
dziedājumiem, kas atklāja Latvijas Austrumu reģionu. Daudzbalsīgs
izpildījumus atklāj ne vien dziesmu garu, bet arī unikālās kolektīva
šķautnes un jaunu sasniegumu virsotnes. Šīs kārtas noslēgumā sveicām
Ilūkstes novada Subates pilsētas kultūras nama vokālo ansambli „Sonāte”
(vadītāja Gunta Pugžle) ar gūtajiem panākumiem, saņemot 2. pakāpes
diplomu.
28. martā Ilūkstes novada kultūras centrā ar izrādi „Troļļu piedzīvojumi” viesojās cirka kolektīvs „ARGO” no Ukrainas.
Lieldienas “Cīruļputenī” patiešām pagāja kā cīruļputenī. 2.aprīlī Eglaines Kultūras nama telpās bija atceļojuši mazie cīrulīši no Dvietes - Olgas un Pētera Glaudānu, Armīna Glaudānu ģimenes. “Dziedājām, gājām
rotaļās, ripinājām olas, dancojām. Pasākumu papildināja Eiropas senioru deju kolektīva “Eglīte” apsveikums svētkos. Sirsnīgs paldies visiem,
kuri sniedza savu artaviņu svētku radīšanā! Savukārt čaklākos grāmatu
lasītājus gaidīsim drīzumā Ilūkstes novada 11. lasīšanas svētkos Eglainē.
Tiksimies maijā,” teic Zanda Lisovska, Eglaines Kultūras nama vadītāja.

Pavisam jauns sporta infrastruktūras objekts Ilūkstē ir brīvdabas slidotava, kas šogad aizvadījusi savu pirmo sezonu,
tās laukums ir daudzfunkcionāls, tādēļ šobrīd tiek izsvērtas
iespējas, kā laukumu izmantot arī citās sezonās, piemēram,
kā variants ir izveidot tenisa laukumu vai skrituļslidošanas
laukumu
Ziemā Ilūkstē bija iespēja baudīt slidošanas priekus! Pavisam jauns
sporta infrastruktūras objekts pilsētā ir brīvdabas slidotava, kas šogad
aizvadījusi savu pirmo sezonu un tapusi pašvaldībai realizējot projektu
„Family Valley” jeb „Ģimenes ieleja”  (Nr. LLI-228). Redzot iedzīvotāju
lielo atsaucību, tiek domāts par infrastruktūras izmantošanu arī citās
sezonās. Laukums ir daudzfunkcionāls, šobrīd tiek izsvērtas iespējas, kā
laukumu izmantot, piemēram, kā variants ir izveidot tenisa laukumu vai
skrituļslidošanas laukumu.

Lieldienu gaidīšanas laikā, 26. martā Bebrenes bibliotēkā 3. klases
skolēni kopā ar skolotāju Martu Vanagu piedalījās radošajā darbnīcā „Izkrāsosim Lieldienas.”
Visu aprīli Bebrenes bibliotēkā vēl joprojām apskatāma fotoizstāde ar
“Ar vējiem krēpēs’’.

NOTIKUMI IZGLĪTĪBĀ:
7. martā Preiļu Mūzikas un mākslas skolā notika konkursa „Balsis
2018” otrā kārta, kurā uzstājās Latgales novadu spēcīgākie vokālie ansambļi. Ilūkstes novadu reģionā pārstāvēja Ilūkstes Bērnu un jauniešu
centra vokālais ansamblis „Ieklausies” (vadītāja Daina Paukšte), kurš ieguva 2. pakāpes diplomu.
8. martā Ilūkstes novada skatuves runas konkursa uzvarētāji: Sintija
Strode (Ilūkstes 1. vidusskola, skolotāja I. Silapētere) Aivis Vucens (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola, skolotāja M. Vanaga) un
Jūlija Ivanova (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, skolotāja M. Rimoviča)
devās uz konkursa otro kārtu Jēkabpilī un saņēma žūrijas augstāko vērtējumu – 1. pakāpes diplomus.
22. martā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra Teātra sporta pulciņa dalībnieki devās uz Līvāniem, lai piedalītos 19. Latvijas skolu teātra sporta
turnīrā. Teātra sports ir specifisks improvizācijas teātra novirziens, kurā
tiek metodiski organizēta sacensība starp divām vai vairākām aktieru komandām. Procesā tiek iesaistītas konkrētas improvizācijas tehnikas, vērtēšanas sistēma un komisija. Ilūkstes teātra sporta komandas ieguva 2.
pakāpes diplomus.
23.martā, ar mērķi motivēt skolēnus iesaistīties Latvijas dziesmu
svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā, gatavojoties XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Ilūkstē notika vispārējās izglītības
iestāžu un interešu izglītības iestāžu 1.-4.klašu un 5.-9.klašu koru konkurss “Dziesmai būt”.
26. martā ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros visu novada skolu 7. – 12.
klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar IT speciālistu Oļegu Bogdanoviču, lai vairāk iepazītu darba pasauli IT nozarē. O. Bogdanovičs atzīmēja,
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Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra organizētās peldēšanas sacensības „Pirmie starti” pulcēja vairāk nekā 100 jauno
peldētāju
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā 17. februārī norisinājās
jau tradicionālajās peldēšanas sacensības „Pirmie starti”. Parādīt savas
pirmās iemaņas, piedaloties sacensībās, atbrauca jaunie peldētāji no Visaginas (Lietuva), Jēkabpils Sporta centra, peldēšanas kluba „Spars-MK”
un Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas. Kopā ar ilūkstiešiem
sacensībās piedalījās vairāk nekā 110 peldētāju.
Pēc ieilgušā februāra sala pavasarīgi smaržojošajā 10. marta sestdienā
Eglaines pagasta atpūtas bāzē „Saliņas” pulcējās zemledus makšķernieki,
lai uz Sviļu ezera piedalītos Ilūkstes novada zemledus makšķerēšanas sacensībās. Kopumā sacensībām pieteicās aptuveni 40 dalībnieku: 11 komandas (pa 3 dalībniekiem katrā), kā arī individuāli makšķernieki. Dalībnieku
vidū bija arī trīs dāmas un divi mazie makšķernieki.Sacensības komandu
disciplīnā ilga 4 stundas, pēc tam 10 labāko lomu guvēji, kas tika noteikti
pēc noķerto zivju kopējā svara, turpināja sacensties individuāli vēl vienu
stundu.Norisinājās arī tradicionālie konkursi. Lielāko zivi, kas svēra 208
g, šogad noķēra L. Barišņikovs no Ilūkstes. Šoreiz tika noteikts uzvarētājs
jaunā nominācijā – mazākās noķertās zivs ieguvējs. Balvu šai nominācijai
bija sagatavojis Vjačeslavs Šidlovskis un to saņēma Jurijs Deiko. Savukārt
āliņģa urbšanas konkursā uzvarēja Eduards Marčuks no Daugavpils.
Ar Dvietes pagasta komandas uzvaru 31.martā noslēdzās Ilūkstes
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NOTIKUMI TŪRISMĀ:
Dabas parka „Dvietes palienes” informācijas centrā „Gulbji” Bebrenes pagasta Putnu salā 26. janvārī notika seminārs „Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas. Biotopu kartēšanas process
Latvijā”, kurā uzstājās Latvijas Meža programmas vadītājs Māris Liopa un
Latvijas Mežu sertifikācijas padomes izpilddirektors Jānis Švirksts.
21. martā Bebrenē notika pirmā informatīvā sanāksme par dabas parka “Dvietes paliene” jaunā dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.
Sanāksmē piedalījās 70 zemes īpašnieki, kuri saimnieko dabas parka teritorijā.
Pilskalnes pagastā notiek aktīva gatavošanās jaunajai tūrisma sezonai. Ar novada pašvaldības atbalsu ir izdotas brošūras par dabas liegumu
„Pilskalnes Siguldiņa”. Pilskalnes pagasts kā dāvanu ir saņēmis Aivara
Žurilas kokgriezumā darinātas norādes „Senču dižozols”. Īpašu dāvanu
sarūpēja Daugavpils būvniecības tehnikums (direktore Ināra Ostrovska)

Martā tika izvadītas Ilūkstes novada zemledus makšķerēšanas
sacensības
novada “Lieldienu kausa” sacensības basketbolā. Šogad tajās piedalījās
4 komandas: „Labrīt” – JDK, Ilūkste, “Pilskalne”- Pilskalnes pagasts,
“Nab.Dviete” – Dviete pagasts un “Wal.kard” – Daugavpils. Komandas
spēlēja vienā grupā pēc riņķa sistēmas. Ar lielu pārsvaru vinnēja komanda
“Nab.Dviete” no Dvietes pagasta. 2. vietu ieguva komanda “Pilskalne”,
bet 3.vietu – komanda “Labrīt”. Kā 2018. gada Lieldienu kausa labākie
spēlētāji tika sumināti Jānis Vilcāns – „Nab.Dviete”, Armands Šaršuns „Pilskalne” un Gints Bērziņš – “Labrīt”.

NOTIKUMI SABIEDRĪBĀ:
19. janvārī Bebrenes VP vidusskolas audzēkņi un skolas darbinieki
pulcējās kopā, lai atcerētos Janvāra barikādes. Iekurtais ugunskurs atgādināja laiku, kad daudzi Latvijas iedzīvotāji devās uz Rīgu, lai aizsargātu
savu dzimteni un ļautu Latvijai atkal kļūt brīvai. Atmiņās dalījās barikāžu
laika dalībnieks Raimonds Soms.
25. martā arī Bebrenē cilvēki sanāca kopā pie Brīvības pieminekļa, lai
noliktu ziedus, iedegtu svecītes un pieminētu tos 42125 Latvijas cilvēkus,
kuri 1949. gadā tika izsūtīti.
Janvārī eglainieši kopā ar Eglaines pamatskolas skolēniem un Barikāžu notikuma dalībniekiem sildījās pie atmiņu ugunskura. Eglaines Kultūras nama vadītāja Zanda Lisovska uzsver: “Saspringtu notikumu gaitai ir
grūti līdzi izsakot, grūti iedomāties un novērtēt upurus, kas tika prasīti
ceļā uz Neatkarīgu valsti. Latvijas Simtgades svētku gadā vēl jo vairāk
ir svarīgi no jauna atkal un atkal atcerēties valsts izveidošanās gaitu, lai
saprastu - par kādu Latviju mūsu tēvi cīnījās, kas ir tā - Dzimtene, kas
mums ir lielākais mantojums un vērtība. Tāpat 25.martā tikāmies pie Eglaines dzelzceļa stacijas, kur ardievas savai zemei pirms 69 gadiem māja
vairāki simti Ilūkstes apriņķa iedzīvotāji. Šajā atceres pasākumā apmeklētāji pēcāk devās uz Eglaines kultūras namu, kur apskatīja ceļojošo izstādi “Sibīrijas bērni” un režisora Ivara Selecka filmu “Turpinājums”. Tajā
pašā nedēļā Eglaines pamatskolas skolēni kopā ar vēstures skolotāju Evu
Linkeviču pētīja izstādes materiālu un paši gatavoja radošo darbu”.

Pilskalnes pagasts kā dāvanu ir saņēmis Aivara Žurilas kokgriezumā darinātas norādes „Senču dižozols”
, audzēkņi darinātos 30 putnu būrīšus uzstādīja dabas lieguma teritorijā.
Dvietes palienes dabas parkā 8. aprīlī visiem interesentiem bija iespēja
doties putnu vērošanas ekskursijā, ko vadīja Ilze Priedniece. Ekskursijas
laikā bija iespēja veikt radošo aktivitāti “Vēro dabā, raksti dzejā!” Raiņa
muzeja “Tadenava” speciālistes Leldes Uzkures vadībā. Pēc ekskursijas
mielošanās no lielā katla dabas parka informācijas centra Putnu salas
„Gulbjos”.
Raksts tapis sadarbībā ar pagastu pārvaldēm
Informāciju apkopoja
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

GAIDĀMIE KULTŪRAS PASĀKUMI
Datums

Pasākums

Norises
vieta

Izstāde-tirdziņš
Subatiešu un Vecumnieku novada Stelpes pag.
ražojumi un darinājumi

Subates pilsētas tirgus laukums

Laiks
16.00

14.04
17.00

Dižkoncerts “Ak, pavasar!”
Piedalās Subates, Dvietes un Stelpes kultūras namu
pašdarbības kolektīvi

21.04

8.00

Pavasara gadatirgus

Subates pilsētas tirgus laukums

26.04

13.00

Senioru pēcpusdiena
„Sens, tik sens ir tas laiks”

Šēderes pagasta
kultūras nams

28.0

19.00

Bebrenes KN amatierteātra pirmizrāde A. Banka
“Meitiņa”

Bebrenes pagasta kultūras nams
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Subates kultūras nams
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018.gada 31.janvārī

Ilūkstē
Nr.2/2018
APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes
2018.gada 31.janvāra lēmumu Nr.10
(prot.Nr.1, 10.§)
Precizēti
ar Ilūkstes novada domes
2018.gada 29.marta lēmumu Nr. 94
(prot.Nr.4, 8.§)

Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likums” 3.panta otro un trešo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr. 275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas
kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta” 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

8.4.1. psihologa pakalpojums;
8.4.2. pašpalīdzības un atbalsta grupas pakalpojums;
8.4.3. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
8.4.4. ģimenes atbalsta un krīzes centra pakalpojums;
8.4.5. atbalsta personas pakalpojums;
8.4.6. speciālista pakalpojums;
8.5. citi sociālā atbalsta pakalpojumi:
8.5.1. specializētā transporta pakalpojums;
8.5.2. higiēnas pakalpojumi.
III. Pakalpojumu piešķiršanas kārtība
Pieprasot pakalpojumus persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā vai pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs, iesniedz iesniegumu,
norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo pakalpojuma veidu, kā arī dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un attiecīgā sociālā pakalpojuma veidam.
Dienests normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos novērtē personas
vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Ja pieņemts lēmums atteikt pakalpojumu,
norāda tā pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
Pakalpojumu pārtrauc, atsaka vai samazina pakalpojuma apmēru, ja:
persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai
līguma par pakalpojuma nodrošināšanu nosacījumus;
persona atsakās vai neatļauj novērtēt vajadzības, nepilda sociālās rehabilitācijas plānu, neveic sociālā darbinieka noteiktos līdzdarbības pienākumus;

Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pakalpojuma samaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

pamatojoties uz sociālā darba speciālista izvērtējumu, ir nepieciešams personas vajadzībām atbilstošāks sociālais pakalpojums, vai nepieciešama pakalpojuma veida vai apjoma maiņa;

Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu
spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

personas vajadzības vai statuss neatbilst noteikumos minētajiem nosacījumiem vai izvēlētajam pakalpojuma veidam;

Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā vai
sociālo pakalpojumu sniedzēja institūcijā.
Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata
dzīvesvietu deklarējušas Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. Ja nepieciešams, sniedz informāciju un konsultācijas jebkurai personai, kura pēc
tās vēršas pašvaldībā, kā arī sniedz vienreizēju materiālu palīdzību saskaņā
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta trešo daļu.
5. Par apgādniekiem šo noteikumu izpratnē uzskatāmas personas, kurām
saskaņā ar likumu vai tiesas nolēmumu ir pienākums rūpēties par savu
laulāto, bērniem, vecākiem.
Sociālos pakalpojumus nodrošina Ilūkstes novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības un šos noteikumus.
II. Sociālo pakalpojumu veidi
7. Dienests nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju
vajadzībām, saskaņā ar Ilūkstes novada plānošanas dokumentiem un pašvaldības finansiālajām iespējām.
8. Dienests sniedz vai organizē šādus sociālos pakalpojumus:
8.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīves vietā:
8.1.1. aprūpes mājās pakalpojums;
8.1.2. asistenta pakalpojums;
8.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
8.2.1. sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, personām ar prognozējamo invaliditāti;
8.2.2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam un/vai ģimenēm ar bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām;
8.3. sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā:
8.3.1. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
8.3.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
8.3.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
8.3.4. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem;
8.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā:
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persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski atteicies no pakalpojumiem;

persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas un pakalpojumi vairs nav nepieciešami;
persona izbraukusi uz pastāvīgu dzīvi citas pašvaldības vai valsts teritorijā;
iestājusies personas nāve.   
Krīzes situācijā Dienests lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņem nekavējoties.
IV. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība
13. Aprūpes mājās pakalpojums
Pakalpojums tiek sniegts, lai atbilstoši personas individuālajām vajadzībām
nodrošinātu praktisku palīdzību personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai un personas aprūpei.
Pakalpojums ietver pagaidu vai pastāvīgus aprūpētāja pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām un aprūpes līmenim.
Pagaidu aprūpes pakalpojumu sniedz:
personām atveseļošanās periodā;
pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, personām, kuru ģimenes
locekļi dažādu apstākļu dēļ nespēj uz laiku nodrošināt personas aprūpi;
pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu, personām, kurām tiek kārtots valsts sociālais pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana.
13.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.
13.5. Pastāvīgas aprūpes pakalpojumu sniedz personām, kurām vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības nodrošināt sev pašaprūpi un pamatvajadzības.
13.6. Aprūpes mājās pakalpojumam tiek noteikti 4 aprūpes līmeņi:
13.6.1. 1. aprūpes līmenis ( līdz 20 stundām mēnesī);
13.6.2. 2. aprūpes līmenis ( līdz 30 stundām mēnesī);
13.6.3. 3. aprūpes līmenis ( līdz 50 stundām mēnesī);
13.6.4. 4. aprūpes līmenis ( līdz 80 stundām mēnesī).
13.7. Gadījumā, ja personai, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumus, nepieciešama aprūpe un uzraudzība, kas pārsniedz 3.aprūpes līmeni, Dienests
var lemt par personas ievietošanu īslaicīgās vai ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
13.8. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts personām, kurām ienākumi nepārsniedz 65% no valstī spēkā esošās minimālās algas mēnesī.

D O M E S
13.9. Ja vienā mājsaimniecībā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt pašaprūpi vai nodrošināt
pamatvajadzības, sociālais darbinieks izvērtē katras personas individuālās vajadzības un pakalpojumu ģimenei piešķir atbilstoši tā ģimenes locekļa vajadzībām, kuram nepieciešams lielākais pakalpojuma apjoms.
13.10. Dienestam ir tiesības pieņemt motivētu lēmumu par aprūpes mājās
pakalpojuma nepieciešamību un citu samaksas kārtību, ja personai radušās īpašas grūtības pašaprūpes veikšanā un tās situācija neatbilst šajos
noteikumos minētajiem pakalpojuma saņemšanas kritērijiem.
13.11. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās.
13.12. Ja personai nav iespējams nodrošināt psiholoģiski saderīgu darbinieku, pieprasīto aprūpes mājās pakalpojumu var aizvietot ar pabalsta
aprūpei izmaksu.
13.13. Pabalsta aprūpei apmērs:
13.13.1. 1.aprūpes līmenis EUR 30 mēnesī;
13.13.2. 2.aprūpes līmenis EUR 50 mēnesī;
13.13.3. 3.aprūpes līmenis EUR 80 mēnesī;
13.13.4. 4.aprūpes līmenis EUR 100 mēnesī.
13.14. Pabalstu aprūpei izmaksā vienu reizi mēnesī.
14. Asistenta pakalpojums
14.1. Pakalpojums tiek sniegts personām ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti atbalsta ārpus mājokļa nodrošināšanai.
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18.3. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem.
19. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
bērniem
19.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošinātu pastāvīgu uzturēšanos, ja bērna
aprūpi un audzināšanu nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie
aizbildņa.
19.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu, izglītību, sociālo aprūpi, rehabilitāciju.
19.3. Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.
20. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
bērniem
20.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai uz laiku nodrošinātu bērniem diennakts uzraudzību un pamatvajadzību nodrošināšanu, ja vecāki savas slimības vai citu sociālo apstākļu dēļ nevar bērnu aprūpēt vai uzturēšanās
vecāku ģimenē apdraud bērna drošību.
20.2. Pakalpojums ietver diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, audzināšanu, izglītību, sociālo aprūpi, rehabilitāciju.
20.3. Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu vai sociālā
darbinieka atzinumu.
20.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 3 mēnešiem.
21. Psihologa pakalpojumi

14.2. Pakalpojums ietver atbalstu nokļūt uz darbu, saimnieciskās darbības veikšanas vietu, izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas un profesionālās pilnveides vietu, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās
rehabilitācijas institūciju, ārstniecības iestādēm un dažādām institūcijām,
un brīvā laika pavadīšanas vietu.

21.1. Pakalpojums tiek sniegts ar mērķi stabilizēt psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas (ģimenes) problēmu risināšanai.

14.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

21.3.1. sociālā darbinieka atzinumu par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību dzīvesvietā;

15. Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem
traucējumiem, politiski represētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, personām ar prognozējamo invaliditāti
15.1. Pakalpojums tiek sniegts pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna, nodrošinot kompleksu pasākumu kopumu.
15.2. Pakalpojums ietver sociālās rehabilitācijas kursu ar diennakts uzturēšanos, fizioterapiju, ārsta, sociāla darbinieka, psihologa, ergoterapeita
un citu speciālistu konsultācijām, un citus rehabilitācijas pakalpojumus
atbilstoši personas individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.
15.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
16. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērnam un/
vai ģimenēm ar bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām
16.1. Pakalpojums tiek sniegts bērnam un/vai ģimenēm ar bērniem, kuri
ir prettiesisku darbību– noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās
izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai
cieņu aizskarošas darbības upuri, lai viņi atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
16.2. Pakalpojums ietver sociālās rehabilitācijas kursu ar drošu naktsmītni, ēdināšanu, sociālā darbinieka, psihologa konsultācijām un citu atbalstu
atbilstoši bērna/ģimenes individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.
16.3. Pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.
17. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
pilngadīgām personām
17.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu pastāvīgu sociālo aprūpi
un sociālo rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā personai nav pietiekami vai neatbilst
personas vajadzībām.
17.2. Pakalpojums ietver personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.
17.3. Pakalpojumu piešķir pensijas vecuma personām un personām ar
funkcionāliem traucējumiem, nosakot personas vajadzībām atbilstošāko
pakalpojuma sniedzēju.

21.2. Pakalpojums ietver individuālās psihologa konsultācijas.
21.3. Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz:

21.3.2. sociālā darbinieka izstrādāto personas (ģimenes) rehabilitācijas
plānu;
21.3.3. bāriņtiesas sniegto informāciju par psihologa pakalpojuma nepieciešamību ģimenēm ar bērniem.
22. Pašpalīdzības un atbalsta grupas
22.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai attīstītu personas resursus, vairotu izpratni par sevi, gūtu motivāciju un saņemtu atbalstu problēmu risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju.
22.2. Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām, atbilstošu programmu.
22.3. Pakalpojums tiek nodrošināts, komplektējot grupu.
22.4. Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.
23. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem
23.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu ar garīga rakstura
traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu un uzturēšanu.
23.2. Pakalpojumi dienas aprūpes centrā ietver:
23.2.1. psihosociālā atbalsta sniegšanu personai un viņa tuviniekiem;
23.2.2. pašaprūpes iemaņu apgūšanu ar speciālu nodarbību palīdzību;
23.2.3. nepieciešamo drošības pasākumu nodrošināšanu personām pakalpojuma sniegšanas laikā;
23.2.4. brīvā laika pavadīšanu.
23.3. Pakalpojumu dienas aprūpes centrā piešķir pamatojoties uz sociālā
dienesta lēmumu.
24. Ģimenes atbalsta un krīzes centra pakalpojums
24.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu sociālās funkcionēšanas uzlabošanos, nodrošinot vecāku izglītošanu un spēju un prasmju pilnveidi
psihosociālos jautājumos.
24.2. Pakalpojums ietver grupu nodarbības un individuālās konsultācijas.
24.3. Pamatojums pakalpojuma piešķiršanai ir:

18. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā
pilngadīgām personām

24.3.1. sociālā darbinieka atzinums par sociālās rehabilitācijas nepieciešamību dzīvesvietā;

18.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu īslaicīgu sociālo aprūpi un
sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām, kurām pēc operācijas, atveseļošanās periodā nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei
mājās noteikto pakalpojuma veidu.

24.3.2. sociālā darbinieka izstrādātais personas (ģimenes) rehabilitācijas
plāns.

18.2. Pakalpojums ietver personas diennakts uzturēšanos, pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai ārstniecības institūcijā.

25. Atbalsta personas pakalpojums
25.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu riska vai augsta riska ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanu, gadījumos, kad vecāki nepietiekami
nodrošina bērna vajadzības.
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25.2. Pakalpojums ietver atbalsta personas pakalpojumus līdz 32 stundām
mēnesī.

27.5. Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.

25.3. Pakalpojumu piešķir ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna aprūpē.

28.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu personu vajadzību pēc
personīgās higiēnas, veicinot personas socializēšanos un integrāciju sabiedrībā.

25.4. Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 mēnešiem.
25.5. Pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.
26. Speciālista pakalpojums
26.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai, saskaņā ar personas/ģimenes individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, nodrošinātu speciālista (narkologa,
fizioterapeita, ergoterapeita u.c. speciālistu) konsultācijas, kas veicinās
personas/ģimenes sociālo funkcionēšanu.
26.2. Pakalpojums ietver viena speciālista pakalpojumu līdz 3 konsultācijām gadā.
26.3. Pakalpojumu piešķir:
26.3.1. personām, kuras nonākušas krīzes situācijā;
26.3.2. ģimenēm, kurās netiek nodrošināta pietiekama bērnu audzināšana un attīstība.
26.4. Pakalpojumu piešķir pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas/ģimenes vajadzību izvērtējumu.
27. Specializētā transporta pakalpojums
27.1. Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu specializētā transporta pakalpojumus personām ar smagiem kustību traucējumiem.
27.2. Pakalpojums ietver personas ar smagiem kustību traucējumiem nokļūšanu uz ārstniecības iestādi, aprūpes institūciju.
27.3. Pakalpojumu piešķir:
27.3.1. personām, kurām ir piešķirta invaliditāte, bet nesaņem valsts
transporta kompensācijas pabalstu, nav Civillikumā noteikto likumīgo
apgādnieku vai arī apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt
personai atbalstu, ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu
un ienākumi mēnesī nepārsniedz 50 % no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra;
27.3.2. personām, kurām ir veselības funkcionālie traucējumi, bet nav piešķirta invaliditāte, nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku vai arī
apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt personai atbalstu, ir
apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko transportu un ienākumi mēnesī
nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra;
27.3.3. personām, kuras nonākušas krīzes situācijā.

28. Higiēnas pakalpojumi

28.2. Pakalpojums ietver:
28.2.1. Veļas mazgāšanas pakalpojumu, kas tiek veikts speciāli šim pakalpojuma veidam iekārtotās telpās, saskaņā ar Ilūkstes novada domes
apstiprinātu samaksas tarifu.
28.2.2. Dušas un pirts pakalpojums, kas tiek veikts speciāli šim pakalpojuma veidam iekārtotās telpās, saskaņā ar Ilūkstes novada domes apstiprinātu samaksas tarifu.
V. Pakalpojuma samaksas kārtība
29. Šo noteikumu 14., 15., 16. punktos minētie pakalpojumi tiek nodrošināti par valsts piešķirto finansējumu;
30. Izvērtējot personas vai tā likumīgo apgādnieku ienākumus, tiek sniegti šo noteikumu 13.,17., 18. punktos minētie pakalpojumi.
31. Izvērtējot bērnu vecāku iesaistīšanos līdzdarbības ienākumu pildīšanā, tiek sniegti šo noteikumu 19., 20. punktos minētie pakalpojumi.
32. Pārējie IV.nodaļā minētie sociālie pakalpojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
VI. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
33. Persona Dienesta vai sociālo pakalpojumu sniedzēja faktisko rīcību
var apstrīdēt, iesniedzot Dienesta vadītājam iesniegumu.
34. Ja Dienesta lēmums par pakalpojuma piešķiršanu pieprasītāju neapmierina, to var apstrīdēt Ilūkstes novada domē Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
35. Ilūkstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Noslēguma jautājumi
36. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Ilūkstes Novada Vēstis”.
37. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes novada
pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr. 24/2009 “Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību
Ilūkstes novadā”.

27.4. Vienai personai maksimālā summa specializētā transporta pakalpojuma nodrošināšanai kalendārajā gadā ir EUR 75,00.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2018
„Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums”
3.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 27.05.2003.
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu.

2. Īss noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus,
to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pakalpojuma samaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto saistošo
noteikumu ietekmi uz pašvaldības
budžetu
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Norādāmā informācija

Sociālie pakalpojumi tiks nodrošināti atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām, saskaņā ar Ilūkstes
novada plānošanas dokumentiem un pašvaldības finansiālajām iespējām.

4. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes novada Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi apspriesti Ilūkstes novada Sociālajā dienestā.
Saistošo noteikumu projekts ievietots pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā „Publiskie
dokumenti”.

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
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LĪDZ 16.APRĪLIM IR IESPĒJA
PIETEIKTIES ES FONDU MĀCĪBĀM
PIEAUGUŠAJIEM
12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs,
piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā,
tostarp 9 nozarēs un 15 izglītības iestādēs Daugavpilī.
Mācīties var vienu reizi
“Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. Tā
kā ikviens strādājošais vecumā pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu
reizi, aicinām izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas
priekšzināšanas,” aicina VIAA Profesionālās izglītības projekta departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus Zitmanis.
Otrajā pieteikšanās kārtā Daugavpilī ir pieejamas 100 izglītības programmas, kas ir otrs augstākais piedāvāto izglītības programmu skaits pēc
Rīgas. Daugavpils un tuvējo novadu iedzīvotāji var pieteikties mācīties arī
citās Latvijas pilsētās vai novados, ja var to savienot ar darbu un dzīvi savā
pilsētā vai novadā.
Mācības Daugavpilī pieejamas tādās nozarēs kā transports un loģistika
(23 programmas), metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (20 programmas), ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (16 programmas), kokrūpniecība
(14 programmas), elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas (11 programmas), būvniecība (7 programmas), enerģētika (5 programmas), tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošana (3 programmas), ķīmiskā rūpniecība (1 programma).
Daugavpilī mācības piedāvā Daugavpils Universitāte, Daugavpils tehnikums, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, mācību centrs “BUTS”, Latgales mācību centrs, SIA
“01 Fortūna”, SIA “01 Autoskola Impērija”, SIA “ADA PLUS”, SIA “Dauseb”, SIA “Mācību un konsultāciju centrs ABC”, SIA “MBR”, SIA “VILLAS
D”, SIA “DeLana Pluss” un SIA “Mācību centrs PLUS”.
Mācību klāsts saskaņots ar darba devējiem
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību - pamatizglītību,
vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja izvēlētajās mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.
Šajā projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena no iniciatīvām,
kas risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darba roku trūkumu ekonomikai svarīgās nozarēs un darbaspēka no-
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vecošanos. Tāpēc piedāvātās mācības ir saskaņotas ar darba devējiem Nozaru ekspertu padomēs un apstiprinātas Pieaugušo izglītības pārvaldības
padomē, savukārt augsta pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības
uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā noteiktās
profesiju grupās.
Pieejams finansiāls un konsultatīvs atbalsts
Mācību izmaksu lielāko daļu sedz Eiropas Savienības (ES) fondi un
valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var
apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja
maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās programmās tas var
būt arī vairāki simti eiro.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei - transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.
Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir Latvijas pašvaldības, tostarp
Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada pašvaldība, kurās darbojas un
nepieciešamības gadījumā strādājošajiem informatīvas konsultācijas par
projektu un pieejamām mācībām savā pilsētā un novadā sniedz pieaugušo
izglītības koordinators. Visu koordinatoru kontakti pieejami saitē: http://
bit.ly/PIkoordinatori.
Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta
laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās
kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem
vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis pakalpojums ir pieejams visās
Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā sarakstā norādītajās
profesionālajās kvalifikācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez
noteikta pieteikšanās termiņa.
Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē
www.macibaspieaugusajiem.lv.
Par projektu
ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts,
sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.
Papildu informācija:
Arita Sila
Kampaņas “Tuvāk jaunam darbam!” sabiedrisko attiecību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
Tālr. (+371) 29623240, arita.sila@prae.lv
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
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DVIETES MUIŽĀ TIKS SVINĒTI
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
Dvietes pagasta pārvalde
4. maijā plkst. 12.00
ielūdz Dvietes pamatskolas (1943-1972)
absolventus, skolotājus, dvietiešus un
visus interesentus uz Baltā galdauta svētkiem.

Svētku programmā: Dvietes pamatskolas piemiņas plāksnes
atklāšana; muzikāls sveiciens; absolventu, skolotāju uzrunas
un atmiņu stāstījumi; skolas vēstures atspoguļojums fotogrāfijās, kopīgs cienasts (priecāsimies, ja līdzi paņemsiet atmiņu
stāstus un nelielu cienastu kopīgam galdam).
Tālrunis uzziņām: 28377279 (Iveta).
Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”
Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv
www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

16

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447
Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv
www.ilukste.lv

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
Nr.4 2 018 .ga d a 11. apr ī l i s

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis
Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

