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D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDĒM
JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ
31.janvāra kārtējā domes sēdē deputāti izskatīja šādus 46 jautājumus:
1. Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksu.
2. Par pašvaldības aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss”” sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai
“MOTO ILŪKSTE”.
4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Skolu uzņēmējdarbības projektam “
Esi līderis !”
5. Par telpu Ilūkstē, Brīvības ielā 13, nomas maksas samazināšanu Nodarbinātības valsts aģentūrai.
6. Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi.
7. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2018.gadā.
8. Par grozījumiem 26.01.2017. lēmumā Nr.39 ’Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu’.
9. Par saistošo noteikumu “Grozījums 31.01.2013. saistošajos noteikumos
Nr.3/2013 ‘Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”
pieņemšanu.
10. Par saistošo noteikumu ‘Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu.
11. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības
tautu mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.
12. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts
budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2018.gadam.
13. Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes
novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
14. Par saistošo noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas
zemes nomu” pieņemšanu.
15. Par apbūves tiesības piešķiršanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.
16. Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “Ornaments”.
17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunbūves” -1, Šēderes pagastā
atsavināšanu.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunbūves” -2, Šēderes pagastā
atsavināšanu.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 13, Ilūkste nodošanu
atsavināšanai.
20. Par pašvaldības dzīvokļa Pilskalnes iela 9-4, Ilūkste nodošanu atsavināšanai.
21. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai Mednieku kolektīvs “Subates
Silva” Eglaines un Prodes pagastos.
22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dāboliņi” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Odiņi” piešķiršanu.
23.- 29. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes zemes nomniekiem..
30. Par zemes iznomāšanu k/s “Dubezers” Pilskalnes pagastā.
31. Par zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
32.– 41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes un Eglaines pagastā.
42.- 44. Par zemes iznomāšanu un nomas tiesību izbeigšanu Eglaines
pagastā.
45. Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā “Driģenes
P”, Pilskalnes pagasts.
46. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Skolas ielā, Eglainē, Eglaines pagastā.
5. februāra ārkārtas domes sēdē izskatīja 6 jautājumus:
1. Par saistošo noteikumu “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu.
2. Par pašvaldības administrācijas nolikuma pieņemšanu.
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3. Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu.
4. Par pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu 2018.gadam un vidējā
termiņa programmas 2018.-2020.gadam apstiprināšanu.
5. Par atbalstu ēdināšanas maksas izdevumu segšanai Ilūkstes novada
pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem.
6. Par pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu.
Īsumā par pieņemtajiem domes lēmumiem:
Noteica pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo telpu maksu
(vairāk lasīt “Ilūkstes Novada Vēstis” 5.lpp).
***
Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā motosporta biedrībai ”Moto Ilūkste” un atvieglojumu 30% apmērā Valsts
nodarbinātības dienestam par telpu nomu Ilūkstē, Brīvības ielā 13, tā
turpinot nodrošināt aģentūras sniegto pakalpojumu pieejamību novada
iedzīvotājiem Ilūkstes pilsētā.				
***
Nolēma sniegt finansiālu atbalstu 2018.gadā sporta deju klubam “Vivat”
500 eiro apmērā, novada pensionāru biedrībai 590 eiro, fondam “Sibīrijas
bērni”- 250 eiro, “Draudzīgā aicinājuma ”fondam - 500 eiro, novada sporta
komandām dalības maksas segšanai t.sk. Pilskalnes basketbola komandai
280 eiro un Ilūkstes novada hokeja komandai 700 eiro, kā arī piešķīra finanšu līdzekļus kopsummā 3800 eiro piemiņas veltēm , ko atceres dienās
pasniegs novada politiski represētajām personām ,Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.
***
Ar 1.februāri noteica dalības maksu pašvaldības dienas aprūpes centra
„Fēnikss” klientiem 2 eiro dienā vienai personai.
***
Piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu 1308 eiro apmērā Skolu uzņēmējdarbības projektam “Esi līderis!” īstenošanai. Tas ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Projekta mērķis ir veicināt
skolēnu zināšanu un prasmju apguvi, attieksmes un vērtību veidošanos,
lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai. Astoņi 11.klašu skolēni
un pieci 7.klases skolēni ir iesaistījušies skolēnu uzņēmējdarbības projektā
.Vidusskolēnu programma ilgs 2 gadus, bet pamatskolas 3 gadus.
***
Apstiprināja LR IZM piešķirtās mērķdotācijas 713184 eiro sadali novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, kā arī līdz
31.08.2018. paaugstināja izglītības iestāžu vadītāju noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes par slodzi, t.sk. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei par 30%, Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei
un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei par 15%.
***
Sadalīja novada skolām 2018.gadam piešķirto valsts mērķdotāciju 14253
eiro apmērā mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei un valsts mērķdotāciju 5382 eiro apmērā novada pašdarbības tautas kolektīvu vadītāju
darba samaksai.
***
Apstiprināja jaunā redakcijā saistošos noteikumus par sociālās palīdzības
pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pakalpojuma samaksas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Pārskatīja saistošos noteikumus
„Par neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību un nomas maksas
apmēru Ilūkstes novadā”, kas tiek piemēroti novada administratīvajā teritorijā no 2014.gada 27.marta. 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 ir iestrādātas tādas normas, kas nodrošinās
Ilūkstes novada teritorijas harmonisku un līdzsvarotu attīstību, saglabājot
esošo lauksaimniecības un meža zemju īpatsvara proporciju. Saistošajos
noteikumos ir noteikti kritēriji, pēc kuriem pretendenti tiks izvērtēti uz
zemesgabala nomu. Saistošajos noteikumos netiek mainīts pašvaldības neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas apmērs. Pēc atzinuma saņemšanas
no VARAM minētie Saistošie noteikumi tiks publicēti “Ilūkstes Novada
Vēstīs” un tie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
***
Apstiprināja pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietojumu vidējā termiņa
programmai 2018.-2020.gadam
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un izdevumu daļā EUR 597 720(t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda
beigās EUR 262 542; izdevumi EUR 335 178).

Plānotās izmaksas (EUR)
2018.gadā

2019.gadā

2020.gadā

Apstiprināja ziedojumus un dāvinājumus: Ieņēmumu daļā EUR 3 255
(t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 63 ieņēmumi EUR 3
192 un izdevumu daļā EUR 3 255 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda
beigās EUR 118 izdevumi EUR 3 137).

349 812

349 812

Apstiprināja pašvaldības aizņēmuma parādu uz 2018.gada 1.janvāri
EUR 2 811 626 un pašvaldības galvojumus uz 2018.gada 1.janvāri EUR
565 128 apmērā.

349 812

349 812

15 000
0
308 755
181 980
0
505 735
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Piešķīra apbūves tiesības SIA “Ornamentam” katlu mājas būvniecībai
Dvietes pagastā un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas būvniecībai Tirgus laukumā 19, Subatē .
***
Atbalstīja dzīvokļu īrnieku ierosinājumus un
nodeva atsavināšanai
pašvaldības divistabu dzīvokli Ilūkstē, Pilskalnes ielā 9-4, divistabu un
trīsistabu dzīvokli Šēderes pagastā “Jaunbūves -1” un “Jaunbūves-2” un
viendzīvokļa dzīvojamo māju Ilūkstē, Avotu ielā 13.
***

***
Apstiprināja pašvaldības 2018.gada budžetu:
Pamatbudžeta ieņēmumu daļu EUR 8 067 154 apmērā (t.sk. budžeta
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 1 137 607, ieņēmumi EUR 6 929 547)
un pamatbudžeta izdevumu daļu EUR 8 067 154 apmērā (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada beigās EUR 32 128, izdevumi EUR 7 708 664,
aizņēmumu atmaksa EUR 326 3620.
Speciālā budžeta ieņēmumu daļu EUR 629 554 apmērā (t.sk. budžeta
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 262 542, ieņēmumi EUR 367 012)
un speciālā budžeta izdevumu daļu EUR 629 554 apmērā (t.sk. budžeta
līdzekļu atlikums gada beigās EUR 114 719, izdevumi EUR 514 835) .

Piešķīra atbalstu 5.-9.klašu izglītojamajiem Ilūkstes novada pašvaldības
vispārizglītojošās izglītības iestādēs ēdināšanas maksas izdevumu segšanai 50% apmērā un paredzēja šo izdevumu segšanai pašvaldības budžetā
finanšu līdzekļus 36462 eiro apmērā.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu daļu EUR 118 apmērā (t.sk.
līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 118, ieņēmumi EUR 0) un ziedojumu
un dāvinājumu budžeta izdevumu daļu EUR 118 apmērā (t.sk. līdzekļu
atlikums gada beigās EUR 0 , izdevumi EUR 118).

***
Apstiprināja pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi:

Apstiprināja pašvaldības aizņēmuma parādu EUR 2 811 626 apmērā un
pašvaldības galvojumus EUR 565 128 apmērā .

Ieņēmumu daļā EUR 9 747 085 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada
sākumā EUR 1 068 320; ieņēmumi EUR 7 802 043; aizņēmums EUR 876
722).

***
Saskaņā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem aktualizēja pašvaldības un
tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojumu sarakstu.

Izdevumu daļā EUR 9 747 085 (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda
beigās EUR 1 137 607; izdevumi EUR 8 259 450 ; aizņēmumu atmaksa
EUR 263 028, izdevumi par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu EUR 87 000).
Speciālā budžeta izpildi ieņēmumu daļā EUR 597 720(t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 241 672;
ieņēmumi EUR 356 048)

***
Pārskatīja un jaunā redakcijā apstiprināja pašvaldības nolikumu, kā arī
pilnveidoja pašvaldības administrācijas struktūru , kas nebija aktualizēta
no 2009.gada.
Irēna Bogdanova, Kancelejass nodaļas vadītāja
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PIEŅEMTS PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
2018.GADAM
Pašvaldības izstrādātais budžets tika apstiprināts 5.februāra domes
sēdē. Budžets atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā
nosaka pašvaldības iestāžu rīcības plānu turpmākajiem gadiem, atbilstoši
novada attīstības programmai.
Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada plānotie ieņēmumi pretī bažām, ka tie samazināsies, pateicoties iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumam ir nedaudz palielinājušies. Tas norāda uz pozitīvu ekonomisko
izaugsmi novadā un to, ka ir apstājusies cilvēku prombraukšana. Sakarā
ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumu ir samazināts piešķirtais finansējums no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un ņemot vērā minimālās algas palielināšanu, kas ir nozīmīgs solis tautsaimniecībā, vienlaikus samazinās pašvaldības iespējas investēt.
Ilūkstes novada pašvaldības budžeta izdevumi 2018. gadā ieplānoti 7,7
miljoni eiro apmērā. Budžeta lielāko daļu, kā katru gadu, veido izglītībai

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
ĪSTENO PROJEKTU “ILŪKSTES
NOVADA CEĻU INFRASTRUKTŪRAS
KVALITĀTES UZLABOŠANA”
Ilūkstes novada pašvaldība īsteno projektu Nr. 17-03-A00702000101 “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros. Projekta ietvaros tiks veikta vairāku pašvaldības ceļu posmu
pārbūve.
Projekta mērķis ir veicināt apdzīvotības saglabāšanos un
pašvaldības ceļu infrastruktūras attīstību Ilūkstes novadā, prio-

NOTIKS INFORMATĪVA SANĀKSME
PAR DABAS PARKA “DVIETES
PALIENE” DABAS AIZSARDZĪBAS
PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
2018. gada 21. martā, trešdien, plkst. 13:00 Bebrenē notiks informatīva sanāksme par dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības
plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.
Plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas
teritorijas dabas vērtības.
Informatīvās sanāksmes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas parka
“Dvietes paliene” izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsar-

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
ZIŅAS PAR 2017.GADU
Aizvadītajā gadā Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 46
jaundzimušie, no tiem 27 zēni un 19 meitenes. Retākie un mazāk dzirdētie vārdi, ko jaundzimušajiem devuši vecāki ir Mija, Regnārs, Emija,
Lukrēcija, Ārons, bet diviem bērniņiem vecāki devuši divus vārdus.
Salīdzinoši ar 2016.gadu mirstība novadā ir zemāka, Dzimtsarakstu
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paredzētie līdzekļi, ko sastāda valsts mērķdotācija un pašvaldības finansējums. Paredzētais finansējums izglītībai sastāda gandrīz pusi no visa
pašvaldības budžeta.
Šī gada budžetā, līdzīgi kā iepriekš, ir ieplānoti līdzekļi pašvaldības
iestāžu uzturēšanai, pakalpojumu sniegšanai, kā arī infrastruktūras uzlabošanai un atjaunošanai novada teritorijā. Paredzēta ceļu atjaunošana,
piemēram Ilūkstē paredzēts sakārtot Jēkabpils ielu. Novada teritorijā vairākos posmos ir paredzēts atjaunot grants ceļu segumus, kā arī salīdzinot
ar iepriekšējo gadu ir palielināti ceļu ikdienas uzturēšanai paredzētie līdzekļi. Subatē, Dvietē un Eglainē paredzēts turpināt ielu apgaismojuma
izbūvi. Turpinās darbs pie inženiertīklu atjaunošanas. Tāpat arī plānots
labiekārtot publisko infrastruktūru, t.i. skvēri, bērnu rotaļu laukumi,
Ilūkstes estrāde u.c.
Šogad, salīdzinoši ar 2017.gadu, lielāki finanšu līdzekļi ir atvēlēti kultūrai, paredzot līdzfinansējumu Dziesmu un deju svētkiem, kā arī plānojot
valsts simtgadei veltītos pasākumus un Ilūkstes novada svētku svinības.
Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.

ritāri nodrošinot piekļuvi ar lauksaimniecisko ražošanu un uzņēmējdarbību saistītām darbībām. Ceļu pārbūves rezultātā tiks
uzlabota satiksmes drošība un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmenis, kas ir būtisks apstāklis iedzīvotāju vēlmei
dzīvot un strādāt (tai skaitā attīstīt uzņēmējdarbību) konkrētajā teritorijā.
Projekts tiks īstenots vairākās kārtās. Pirmie ceļa posmi, kuros tiks
veikti būvdarbi, ir pašvaldības ceļa 54-13 “Zariņi (lielceļš) - Dimanti - Pūpoli – Viesīte” posms 1,42 km garumā un ceļš 80-1 “Dzintari - Talcinieki
– Krastiņi” 2,75 km garumā.
Projekta attiecināmās izmaksas abu iepriekš minēto ceļu pārbūvei sastāda 289 696,35 EUR, no kuriem 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu
nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.
Projektu plānots īstenot līdz 2018.gada 30.novembrim.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Ieva Strode, Attīstības plānošanas speciāliste

dzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem,
plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties plāna izstrādē.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus iesaistīties un
piedalīties, lai uzzinātu priekšlikumus un ieceres un savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko šīs teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Reģionālie
projekti”, adrese Rūpniecības iela 32b - 501, Rīga, LV-1045, www.rp.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas parka attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos
plāna izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti”, vai plāna izstrādes vadītājai Lainei Veinbergai laine@rp.lv līdz 2018. gada 13.aprīlim.
Māra Melnbārde
Projekts “Dabas skaitīšana” vadītājas asistente

nodaļā reģistrēti 111 mūžībā aizvadītie.
2017.gadā noslēgtas 22 laulības, salīdzinot ar 2016.gadu tikai par vienu laulību mazāk, savukārt šķirto laulību skaits ir samazinājies. Laulības
visbiežāk slēgtas 28-35 gadu vecumā. Pagājušajā gadā visvecākajam pārim, kas reģistrēja laulību bija 74 un 79 gadi!
Madara Pavlovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

A K T UĀ L I

NO 1. FEBRUĀRA STĀJAS SPĒKĀ JAUNĀS ĪRES MAKSAS PAR PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMĀ UN VALDĪJUMĀ ESOŠO DZĪVOJAMO TELPU
Privatizēto dzīvokļu īpašnieki spiesti pilnībā par saviem līdzekļiem
veikt remontus, kamēr neprivatizēto dzīvokļu īrnieki vēršas pie īpašnieka vai apsaimniekotajā ar iesniegumu veikt remontdarbus - logu un durvju nomaiņu, krāsns remontu, argumentējot to ar maksāto īres maksu,
kuru īrnieki maksā (nereti arī nemaksā), līdz ar to šo dzīvokļu remontu
izmaksas sedz pašvaldība vai tās sedz privatizēto dzīvokļu īpašnieki no iemaksātajām iemaksām savu māju apsaimniekošanai (apsaimniekotajam
nav citu līdzekļu pašvaldības dzīvokļu remontam). Nereti dzīvokļu īrnieki remontdarbus, kas būtu jāveic dzīvokļu īpašniekam, veic par saviem
līdzekļiem, rezultātā īrnieks atstājot dzīvokli vēlas saņemt kompensāciju
par ieguldījumiem vai arī grasās demontēt uzstādītos logus, durvis, santehniku. Tas apdraud īpašumu tehnisko stāvokli.
Pašvaldībai piederošie dzīvokļi atrodas mājās ar dažādu, atšķirīgu labiekārtojuma pakāpi, apsaimniekošanas līmeni un pārvaldīšanas izmaksām:
1. labiekārtots dzīvoklis - dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar
šādiem pamatpakalpojumiem - centralizētu siltumapgādi vai autonomo
gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, centralizētu ūdens apgādi un
kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī un sadzīves atkritumu
izvešanu. Dzīvoklis var būt nodrošināts ar papildus pakalpojumiem
(centralizēta ūdens uzsildīšana, gāzes plīts, u.c.);
2. daļēji labiekārtots dzīvoklis - dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar
šādiem pamatpakalpojumiem - krāsns apkuri, centralizētu ūdens apgādi
dzīvoklī, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā un
sadzīves atkritumu izvešanu.
3. dzīvoklis bez ērtībām - dzīvojamās telpas, kas nodrošinātas ar šādiem pamatpakalpojumiem - krāsns apkuri, ūdens apgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu ārpus dzīvokļa un sadzīves atkritumu izvešanu.
Lai noteiktu vienotu īres maksas aprēķina metodiku daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājās esošajām pašvaldības dzīvojamām telpām, ievērojot īri
regulējošos normatīvos aktus, atbilstoši likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
11.1 panta pirmo daļu, pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu
nosaka attiecīgās pašvaldības dome, tiek noteikta jauna īres maksa.
Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus un pamatojoties uz likumu
“Par dzīvojamo telpu īri” 11.1 panta pirmo daļu “..pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai
tās pilnvarota institūcija pašvaldības domes noteiktajā kārtībā”, 13.panta
otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu
“..pašvaldībai ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
b)apakšpunktu “..pašvaldības dome nosaka maksu par pašvaldības dzīvojamā vai nedzīvojamā fonda īri vai nomu”, LR Civillikuma 2120.
pantu “īres maksai jābūt patiesai atlīdzībai par lietas lietošanu, un tādēļ
to nedrīkst nolikt tikai izskata pēc”
Ilūkstes novada dome nolemj:
Noteikt šādu pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo dzīvojamo
telpu īres maksu, ko dzīvojamās telpas īrnieks maksā par dzīvojamās
telpas lietošanu:
Labiekārtotiem pašvaldības dzīvokļiem:
Ilūkstes pilsētā - 0,15 euro par 1 m2;
Subates pilsētā un Prodes pagastā - 0,10 euro par 1 m2;
Bebrenes pagastā - 0,10 euro par 1 m2;
Dvietes pagastā - 0,10 euro par 1 m2;
Eglaines pagastā - 0,10 euro par 1 m2;
Šēderes pagastā - 0,10 euro par 1 m2;
Pilskalnes pagastā - 0,10 euro par 1 m2;
Daļēji labiekārtotiem pašvaldības dzīvokļiem:
Ilūkstes pilsētā - 0,10 euro par 1 m2;
Subates pilsētā un Prodes pagastā - 0,07 euro par 1 m2;
Bebrenes pagastā - 0,07 euro par 1 m2;
Dvietes pagastā - 0,07 euro par 1 m2;
Eglaines pagastā - 0,07 euro par 1 m2;
Šēderes pagastā - 0,07 euro par 1 m2;

Pilskalnes pagastā - 0,07 euro par 1 m2;
Pašvaldības dzīvokļiem bez ērtībām:
Ilūkstes pilsētā - 0,07 euro par 1 m2;
Subates pilsētā un Prodes pagastā - 0,05 euro par 1 m2;
Bebrenes pagastā - 0,05 euro par 1 m2;
Dvietes pagastā - 0,05 euro par 1 m2;
Eglaines pagastā - 0,05 euro par 1 m2;
Šēderes pagastā - 0,05 euro par 1 m2;
Pilskalnes pagastā - 0,05 euro par 1 m2;
Pamatojoties uz iepriekš noteikto, Ilūkstes novada domes īpašumā un
valdījumā esošajām dzīvojamām telpām īres maksa tiks aprēķināta pēc
sekojošas formulas:
ĪM=Aps+Liet, kur:
ĪM - īres maksa par vienu dzīvojamās telpas lietderīgās kopējās platības kvadrātmetru euro mēnesī;
Aps - pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par
vienu dzīvojamās telpas lietderīgās kopējās platības kvadrātmetru);
Liet - īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas izmantošanu (euro mēnesī par vienu dzīvojamās telpas lietderīgās kopējās
platības kvadrātmetru).
Lēmums par jaunās īres maksas aprēķinu stājas spēkā 2018.gada
1.februārī.
Saskaņā ar Ilūkstes novada 2018.gada 31.janvāra domes sēdes lēmumu, izīrētajām dzīvojamām telpām jauno īres maksu piemēros no brīža,
kad beidzies likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktais brīdinājuma
termiņš – 6 mēneši, tas ir no 2018.gada 1.augustu. No jauna izīrētajām
dzīvojamām telpām noteiktā īres maksu piemēros no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Tas nozīmē, ka īrniekiem, kuriem ir noslēgts beztermiņa īres līgums
vai arī līguma darbības beigu termiņš ir vēlāks par 2018.gada 1.augustu,
līdz 2018.gada 1.augustam tika piemērota īres maksa, kas vienāda ar spēkā esošo pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu (sastāv no apsaimniekošanas maksas un uzkrājuma koīpašuma remontdarbiem), kas tiek
aprēķināta atbilstoši 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumiem
Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas
aprēķināšanas noteikumi”.
Sākot ar 2018.gada 1.maiju, dzīvokļu īrnieki tiek aicināti uz SIA “Ornaments” noslēgt jaunus īres līgumus.
Aleksandrs Vītols,
SIA “Ornaments” namu pārvaldnieks
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ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA AICINA
SKOLĒNUS PIEDALĪTIES KONKURSĀ
“MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2018”
Zemkopības ministrija (ZM) jau divpadsmito reizi izsludina par
tradīciju kļuvušo konkursu Latvijas skolu jaunatnei “Mūsu mazais
pārgājiens 2018”. Tajā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo
un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi
un mazpulki.
Konkursa “Mūsu mazais pārgājiens 2018” uzdevums ir veikt izpēti
par koka pārtapšanu enerģijā (siltumenerģijā/būvniecībā/mēbelēs/
amatniecībā) galaproduktu veidolā. Šī gada konkursa moto ir “Mežs un
enerģija”.
Lai piedalītos konkursā, jāveic literatūras un informācijas avotu izpēte
par koka pārtapšanu enerģijā Latvijā un pasaulē galaproduktu veidolā.
Tāpat jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā un jāsagatavo radošs
izpētes darbs – pārgājiena vai ekskursijas apraksts brīvā stāstījumā, esejas
vai citā literārā formā par interesantiem novērojumiem un atklājumiem,

papildinot aprakstu ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju
(zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).
Konkursa darbs jāiesniedz līdz šī gada 16. aprīļa pulksten 15.00
Zemkopības ministrijas Meža departamentā vai jānosūta pa pastu ar
norādi “Konkursam “MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2018”” (pasta
zīmogs 16.04.2018.), bet pieteikuma anketa jāaizpilda tīmekļvietnē ŠEIT.
Adrese: Zemkopības ministrija, Meža departaments, Republikas laukums
2, 1111. kab., Rīga, LV-1981, tālrunis 67027553.
Konkursam iesniegtos izpētes darbus komisija vērtēs trīs vecuma
grupās – 1.–4. klases, 5.–9. klases, 10.–12. klases un profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņu grupā, kā arī interešu izglītības pulciņu un mazpulku
grupā. Katrā konkursa grupā noteiks trīs uzvarētājus, kuriem segs kādas
izzinošas ekskursijas ceļa izdevumus. Konkursa uzvarētāju apbalvošanas
pasākums plānots 2018. gada 25. maijā Latvijas valsts mežu dabas parkā
Tērvetē.
Konkursa nolikums pieejams ZM tīmekļvietnē sadaļā “Meža nozare”.
Māra Mīkule, Meža departaments
Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļa

LĪDZ 1. MARTAM IR IESPĒJA PIETEIKTIES 2018./2019. MĀCĪBU GADA
VĪTOLU FONDA ADMINISTRĒTAJĀM
STIPENDIJĀM

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus
mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā,
gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda administrēto stipendiju
saņēmēju!
Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības
iestāžu beidzēji līdz 2018. gada 1. martam tiek aicināti pieteikties
Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2018./2019. mācību gadam, kas
paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.
Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt
7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: ir no
maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai audzina viens no vecākiem, ir no
daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.
Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro
mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju
vēlas piešķirt un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.
2017./2018. mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 643 jaunieši,
stipendijās izmaksāts vairāk nekā 1  080 000 eiro. Vītolu fonds administrē
vairāk kā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu
ziedojumus no Latvijas, Amerikas, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas,

Venecuēlas, Horvātijas, Vācijas un Zviedrijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir
saņēmuši vairāk nekā trīs tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas novadiem.
Daļa no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu:
“Ar izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”
Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2018. – 01.03.2018.
Vairāk informācijas www.vitolufonds.lv
Facebook: https://www.facebook.com/VitoluFonds/

ILŪKSTES NOVADĀ ŠOGAD PIEEJAMAS 25 „ĒNU DIENAS” VAKANCES
“Ēnu diena” ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement
karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās
profesijas pārstāvja darba ikdienu. “Ēnu dienas” mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem
izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.Arī šogad šajā
aktivitātē dalību ir ņēmusi Ilūkstes novada pašvaldība, Ilūkstes novadā
šogad ir iespējams “ēnot” Ilūkstes novada domē, Veselības centrā “Ilūkste”, novada bibliotēkās un citās iestādēs, kopskaitā novadā pieejamas 25 vakances.
“Ēnu diena” notiek 14.februārī un par to ar kādām atsauksmēm tā
tiks aizvadīta mūsu novadā lasiet marta numurā.
Madara Pavlovska, sabiedrisko attiecību speciāliste

PAŠVALDĪBA 50% APMĒRĀ SEGS
5.-9. KLAŠU SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS
IZDEVUMUS
Atbalstot Ilūkstes novada Sociālā dienesta ierosinājumu, novada dome
ir nolēmusi no 1. februāra 50% apmērā segt Ilūkstes novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 5.-9. klašu skolēnu ēdināšanas izdevumus. Līdz ar
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to minētās klašu grupas skolēnu vecāki par savu bērnu ēdināšanu turpmāk maksās par pusi mazāk. Pilnā apmērā ēdināšanas maksu turpinās
maksāt 10.-12. klašu skolēnu vecāki (izņemot novada audžuģimeņu, kā arī
trūcīgo ģimeņu bērnu vecākus, kuriem vispārējās izglītības iestādēs tiek
piemērots ēdināšanas maksas atvieglojums 50% apmērā).
   Plašāku informāciju par citiem atbalsta pasākumiem un sociālajiem
pabalstiem ģimenēm ar bērniem var iegūt, vēršoties Ilūkstes novada Sociālajā dienestā (tālr.: 65463398, 26687721).

E S

IEGRIEŽAM LATVIJAS SIMTGADES
SVINĪBU RATU ILŪKSTES NOVADĀ!

E S M U

L AT V I JA

2020. gads – Brīvība. Latvija ir atbrīvota, apgūst parlamentārisma pieredzi, 1920. gadā ievēl Satversmes sapulci un pirmo Valsts prezidentu;
2021. gads – Augšana. 1921. gadā Latvijas Republika pastāv gan de
iure, gan de facto un tiek uzņemta tālaika lielākajā politiskajā organizācijā
– Tautu savienībā.
Pašu radīts un pašu radāms stāsts
Svinību sagatavošanas darbu noslēgumā mēs atskatāmies uz mūsu
pašu paveikto svētku norisē. Ko esam uzdāvinājuši Latvijai, ko veltām un
kādas paliekošas vērtības atstājam nākamajiem 100 gadiem. Tas ir svinību
laiks, kurā parādām savus izcilos cilvēkus, talantus, spējas, izceļam svarīgāko visās nozarēs – kultūrā, tautsaimniecībā, izglītībā un citur. Šie ir
pasākumi, kas mūs visus kopā saliedē, kas mums visiem liek justies labāk,
būt kopā.

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!”.
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.
Katram simtgades svinību gadam dots savs atslēgas vārds, atceroties
notikumus pirms 100 gadiem, kas bija nozīmīgi neatkarīgas valsts dibināšanai un pastāvēšanai:
2017. gads – Griba. 1917. gadā Latvijas valstsgriba, kas veidojusies
cauri gadsimtiem, iegūst konkrētas aprises;
2018. gads – Dzimšana. 1918. gads ir lielo pārmaiņu gads, kad uz bijušo
impēriju drupām Centrāleiropā un Austrumeiropā rodas jaunas valstis;

Latvijas Simtgades svētku gads Latvijā oficiāli tika atklāts 18. janvārī
ar daudzveidīgu kultūras pasākumu klāstu. Plānotās norises Simtgades
svinībām veidotas, lai stiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei, kā arī aizsāktu ilgtermiņa aktivitātes, īpašu uzmanību pievēršot
reģioniem, bērniem un jauniešiem. Piemēram, projekts „Latvijas skolas
soma”, Latvijas Nacionālā enciklopēdija, aicinājums radīt un veidot savu
tautas tērpu, kļūt par Simtgades burtnieku, jauni tūrisma maršruti visā
Latvijā, 16 jaunu latviešu autoru pilnmetrāžas filmu radīšana un nodošana skatītājiem.
Iegriežam svētku ratu Ilūkstes novadā!
     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 – Ilūkstē, 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!
     Ikviens ir aicināts jebkurā brīdī pievienot savu notikumu atvērtajam
simtgades pasākumu kalendāram digitālajā platformā lv100.lv.

2019. gads – Varonība. Latvijas Republika tiek dibināta Baltijas landesvēra un lielinieku karaspēka ielenkumā un 1919. gadā izcīna savas
Brīvības cīņas.

AICINĀM IESAISTĪTIES VALSTS
SIMTGADEI VELTĪTĀS AKCIJĀS
Arī mūsu novadā ir iegriezts Latvijas simtgades svinību rats, mūs aicinot radīt svētkus visiem kopā! Sākot no februāra ir iespēja iesaistīties ne
vien skaistos pasākumos, bet arī ņemt dalību daudzveidīgās akcijās.
Latvijas simtgades gadā un svinot novada 15 gadu jubileju, top Ilūkstes novada ģimeņu simtgades josta. Aicinām katru ģimeni ieaust arī
savu stāstu! “Es dzīvoju šeit” – apziņa, kas piešķir ļoti būtisku nozīmi ikkatram cilvēkam. Tā ir liela bagātība – mums ir sava valsts, savs novads,
savas mājas, kur mēs varam īstenot savas ieceres. Ticam - dzimtā vieta
spēcina mūsu ģimenes un katra cilvēka stāsts veido mūsu kopīgo ceļu,
tādēļ, vēstures audeklos ieaudīsim katrs savus dzīparus, kopā izlolojot
īpašu dāvanu novadam un valstij – Ilūkstes novada ģimeņu simtgades
jostu. Pieliksim katrs savu domu, roku un sirdi Latvijas svinēšanā! Lai
top! - ņemam 17x17 cm lielu linu auduma gabaliņu (izšūšanas laukums15x15 cm!) un izšujam savas ģimenes stāstu - vai tas ir izšūts
uzvārds, vai māju nosaukums, izpildījumā katras ģimenes radošā brīvība.
Gatavo gabaliņu līdz 2. jūlijam jānogādā Ilūkstes Bērnu un jauniešu
centrā, kur katram pašam būs iespēja to iešūt kopīgajā jostā (vai nogādā
ar pagastu pārvalžu starpniecību). Jostu turpināsim izšūt arī Ilūkstes
novada svētku dienā! (kontaktpersona – muzeja vadītāja Vanda Rimša,
e-pasts: ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018).
Veidojot izpratni par to, kas mums katram personīgi ir „latvisks”
un kas kopīgi visiem „etnogrāfijas kanons”, izzinot seno un atrodot tā
turpinājumu mūsdienās, cienot savas saknes un tai pašā laikā saprotot,
ka spēles prieks ir svarīgs, rodot ceļu katram pie sava tautastērpa, vērsim
vaļā savas pūra lādes, ļausimies iedvesmai un svētkos tērpsimies savos,
pašdarinātajos tautastērpos! Lai top! Akcijas “Uzvelc savu tautastērpu” ietvaros, aicinām stāstīt un rādīt savus tautastērpus, lai jau vasarā
mēs visi tiktos, kopā rotājoties svinīgajā gājienā, svinot Ilūkstes novada

Sandra Stašāne, Ilūkstes novada
Simtgades pasākumu koordinatore

svētkus. Stāstus un fotogrāfijas līdz 1.jūlijam aicinām sūtīt pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālistei Madarai Pavlovskai (e-pasts: mpavlovska@inbox.lv, tālr. 22465047).
No februāra līdz novembrim notiek akcija „100 baltie Goda cimdi
Latvijai”, kuras laikā aicinām skolēnus, vecākus, vecmāmiņas, novada
rokdarbnieces un seniorus adīt baltos Goda cimdus, kurus vienkopus
redzēsim svētku izstādē un dāvināsim labākajiem darba darītājiem,
novada daudzbērnu māmiņām un Ilūkstes Goda pilsoņiem. Goda cimdus
aicinām nodot Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejā „Sēļu istaba”
(kontaktpersona – muzeja vadītāja Vanda Rimša, e-pasts: ilukstesbjc@
inbox.lv, tālr.: 28384018).
Līdz novembrim Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejs „Sēļu
istaba” veido digitālo fotoalbumu „Ilūkstes novada vēsture 100 fotogrāfijās”. Sagaidot Latvijas simtgadi katru mēnesi no muzeja arhīva
tiks publicētas 10 fotogrāfijas par katriem 10. gadiem (no 1918. līdz
1928., no 1929. līdz. 1939. gadam utt.). Kopā – 100 fotogrāfijas! Aicinām
ikvienu novada iedzīvotāju pievienot savu fotogrāfiju un stāstu par
savas ģimenes, dzimtas, darba kolektīva vēsturē svarīgu notikumu laika
periodā no 1918. līdz 2018. gadam. Fotogrāfijas aicinām sūtīt muzeja
vadītājai Vandai Rimšai  (e-pasts: ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018).
Aicinām piedalīties fotostāstu konkursā „100 stāsti Ilūkstes novadam”, kas ikvienam ļaus radoši paraudzīties uz savu ikdienu novadā!
Konkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt saistītām ar Ilūkstes novadu, foto stāsta vēstījumam jāparāda savs stāsts dzīvojot, strādājot,
atpūšoties mūsu novadā. Fotogrāfijas (ne vairāk kā 5 no viena autora)
kopā ar to nosaukumiem un aprakstiem jāiesniedz elektroniski uz
e-pastu – 100stastiilukstesnovadam@inbox.lv līdz 2018.gada 22.jūnijam,
plkst. 12.00. Konkursa rezultātā tiks apbalvoti trīs labākie darbi un tiks
pasniegtas simpātiju balvas. 


Turpinājums 12.lpp
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KĀ VIENA SAIME

Ir pagājis gads, kopš dzimusī ideja realizējās un ne velti tapusī vieta
ieguvusi ne tikai cēlu un stipru, bet arī zīmīgu nosaukumu - “Mūsmājas
“Dižkoks”” un ja kādam vēl ir dzīvs stereotips, ka pansija ir pielīdzināma nabagmājai, tad ieejot šajās mājās Dvietē, šis priekšstats mainās. Jaunas, gaišas telpas, atbilstošs aprīkojums un kā atzīmē „Veselības centrs
„Ilūkste”” valdes locekle Zane Buceniece-Zīberga, viss iekārtots tā,
lai “Mūsmājas “Dižkoks”” būtu moderna, daudzfunkcionāla iestāde, kur
pavadīt ļaudīm vecumdienas. Te vienuviet tiek nodrošināti visi nepieciešamie pakalpojumi. Viņa uzsver, par lielu klientu skaitu šobrīd vēl būtu
pāragri runāt, jebkura šai līdzīga iestāde nekad nav bijusi uzreiz piepildīta, bet lēnām tas pieaug. Šobrīd pansijā strādā septiņi darbinieki un tas
nav mazsvarīgi, ir plānots, ka palielinoties klientu skaitam, palielināsies
arī darbinieku skaits, paredzot līdz pat divdesmit darba vietām.

saime, jo svētki tiek svinēti kopā, pirms tiem notiek gatavošānās, gluži kā
mājās. Tiek ieviestas un stiprinātas tradīcijas, kas saliedētu visu kolektīvu, nenodalot darbiniekus no klientiem. Ir tematiskās izstādes, izzinoši
pasākumi un tamlīdzīgas aktivitātes. Pansijā regulāri viesojās ciemiņi,
gan bērnudārza bērni, gan jaunieši ar saviem koncertiem un vienkārši
daloties kopā būšanas priekā. Kā arī brauc klientu draugi, radi. “Ciemiņi
kad atbrauc nāk uz virtuvi, kopā vāra tēju un pašas tantes jūt, ka viņas
uzņem ciemiņus, pacienā, jau pieņem, ka šeit ir viņu mājas,” stāsta brīvprātīgā darbiniece Iveta Plone, “tiekoties un parunājot ar klientu viesiem, viņi ļoti atzinīgi novērtē to, ka maksā ir iekļauti gan visi higiēnas
piederumi, medicīna, gan ārsta apmeklējumi ir par brīvu. Neradot situāciju, kad samaksā un vēl jādomā, kā papildus maksāt par citām lietām. Un
cilvēki brīnās, piemēram, kad nozīmēts ārsts fizioterapeits, kurš atbrauc
uz pansiju – un kā tas arī par brīvu? Jā! Arī māsiņa uz analīzēm atbrauc,
lai arī neesam medicīnas iestāde, tomēr tie pakalpojumi, kas iet no medicīnas puses un kas visiem tomēr ir sarežģīti un dārgi, tas šeit iemītniekiem
ir par brīvu. Varbūt liekas nieciņš, bet te arī frizieris atbrauc. Un cilvēciņi
mainās uz labu.” Par mīļu attieksmi stāsta arī Aija Plāne, pavāre un
Lilita Kolosovska, administratore. Aija apstiprina Zanes vārdus par to,
ka iestādē ir padomāts par katru sīkumu, lai būtu ērti ne tikai klientiem,
bet arī darbiniekiem, sakot: ”kad pirmo reizi ienācu bija ļoti patīkami, tas
pagalmiņš, gaišas telpas un virtuve tik skaista! Patīkami strādāt. Mums
ir iepriekš sagatavota ēdienkarte, turamies pēc plāna un darbs iet raiti!
Galvenais darīt ar prieku!” Savukārt Lilita, kā jaunākā darbiniece, novērtē jauno darba vietu, jo ar katru dienu gūst izaugsmi kā profesionālo, tā
personīgo, sakot, ka apkārt ir ļoti dažādi cilvēki, bet tas ikdienu padara
interesantāku!

Dvietiete Irēna Valpētere pansijā strādā kā aprūpētāja un uzsver, šo
darbu jau ir gaidījusi vairākus gadus, jo 2009.gadā iestājās bezdarbniekos.
Viņa stāsta, ka darba pamatā ir cilvēciskums, ne jau tas, ka kāds tiek
aprūpēts, bet tas, kā tas tiek izdarīts - ar uzmanību, mīļu vārdu. Katra
tantiņa jau ir iepazīta, katrs dzīvesstāsts izdzīvots. “Ar cilvēku ir jārunā,
jāpiedāvā palīdzība, nevis jāgaida, kad viņš pēc tās sauks. Galvenais, lai
klienti jūtās ērti. Sniedzam arī to drošības sajūtu. Katram ir arī kāda sava
kaprīze, tā kā parastā sadzīvē, bet kopēju valodu atrodam un ceram, ka
mūsu pulks pieaugs,” daloties pārdomās teic Irēna. Darbinieku kolektīvs
uzsver, ka lielu prieku rada kopīgie pasākumi, te visi dzīvojot kā viena

Darbinieku profesionalitāte un augstā pakalpojumu kvalitāte, nezaudējot siltā pavarda sajūtu, kā esot mājās - tas ir stāsts par pansiju “Mūsmājas “Dižkoks””. Kas ir dārgi un kas ir lēti uz to nav viennozīmīgas
atbildes, kāds teiks dzīvot šādā iestādē ir pārāk sālīti, tai pat laikā vai uz
to ir mērķtiecīgi iets, vai ir izvērtētas un apzinātas visas iespējas? Kad
mums vajag kaut ko būtisku sev vai ģimenei, tad mēs sēžam un štukojam,
kā mēs to dabūsim. Protams, daudz kas nav atkarīgs tikai vien no cilvēka.
Diemžēl šī brīža situācija ir skaudra - reālie izdevumi ir lielāki nekā cilvēki savā mūžā ir varējuši nopelnīt, pensionāram ir tik, cik ir un tas nav
samērojams ar tām reālajām izmaksām. Tas pats ir runājot par iestādes

“Mūsu seniori ir pelnījuši aiziet uz iestādi, kas nenozīmē, ka viņus “iegrūž” siltā kaktiņā, paēdis un viss, bet viņi
ir pelnījuši tādu labu dzīvi, jo viņi visu mūžu ir strādājuši.
Mēs tagad - šī paaudze, kas strādājam, dzīvojam patiesībā
uz tiem pamatiem, ko viņi ir radījuši […] Viņiem ir vajadzīgas šīs cienīgās vecumdienas, cilvēciski labi justies un
darīt tās lietas, kas viņiem interesē”
Vai varam viennozīmīgi atbildēt, kas ir dārgi un kas nē? Un pēc kā
mums vajadzētu tiekties arī valstiskā līmenī, uzzinām viesojoties Dvietē,
pansijā “Mūsmājas “Dižkoks””, kur tiekamies ar pansijas darbiniekiem
un ļaudīm, kuri šo vietu jau sāk just kā savas mājas.

Tiekoties ar pansijas kolektīvu (no kreisās: Zane Buceniece-Zīberga, Aija Plāne, Irēna Valpētere, Lilita Kolosovska)
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iestādi un nedomāt par to, vai viņam, piemēram, būs jāvāra pusdienas, vai
jāmazgā veļa, vai, ja es gribu uztaisu ēsts, vai arī man būs, kas to izdara.
Tā teikt, baudīt dzīvi, tā kā mēs redzam šos te sirmos ārzemniekus, kas
atbrauc pilniem autobusiem, kuri var atļauties aizbraukt ekskursijās, kuri
ikdienā ir aprūpēti un viņiem ne par ko galva nesāp, kā zāli nopļaut, vai
kā māju saremontēt, ne kā skursteni iztīrīt un vēl kaut ko. Viņi vienkārši
izbauda to, ka viņi visu mūžu ir strādājuši un dzīvot var, mums tā kā būtu
jāiet uz to visā valsts līmenī. Tā domāšana neiet līdzi tik ātri kā gribētos,
bet tāpēc saku, ir vajadzīgs tas izaicinājums, tāpēc mēs to iebakstīšanu
dabūjam desmit reižu vairāk, nekā tā iestāde, kas atvērsies vēlāk”.
Darbinieku teikto apstiprina arī sirmgalvji, kas dzīvo pansijā. Jā, te
satiekam arī kādu sāpi un skumju stāstu… bet tomēr visam pāri – šķiet
gandrīz sataustāma gaisma.

…mājas, kas lauž priekšstatus
uzturēšanu, lai būtu darbinieki un klienti justos ērti (piemēram, vai mēs
dzīvojam istabiņā viens, vai mēs dzīvojam pieci, vai higiēnas apkopšana ir
kad jūt, ka cilvēkam to vajag, vai pēc grafika pieejot divreiz dienā), un tas,
ka tā ir iestāde, kur tiek sniegts sociālais pakalpojums, tas automātiski
nenozīmē to, ka tas ir bezmaksas pakalpojums. Augsta kvalitāte prasa ieguldījumu. Tie visi ir izaicinājumi, kam jāiet cauri gan kopējā, gan katra
paša personiskajā līmenī, un nenoliedzami šāda veida iestādes atvēršana
un uzturēšana ir viens no šādiem izaicinājumiem. “Izaicinājums izveidot
iestādi, izaicinājums izveidot pakalpojumu – tā ir pansija, tas ir citādi nekā
iepriekšējās iestādes, ir izaicinājums lauzt mazliet cilvēku stereotipus un
domāšanu, ka aprūpes iestāde tiek uztverta kā nabagmāja,” stāsta Iveta
Plone, brīvprātīgā darbiniece,”bet mūsu seniori ir pelnījuši aiziet uz iestādi, kas nenozīmē, ka viņus “iegrūž” siltā kaktiņā, paēdis un viss, bet viņi
ir pelnījuši tādu labu dzīvi, jo viņi visu mūžu ir strādājuši. Mēs tagad - šī
paaudze, kas strādājam, dzīvojam patiesībā uz tiem pamatiem, ko viņi ir
radījuši, kopuši lopus, barojuši cilvēkus, cēluši šīs te ēkas, labojuši ceļus
un visu ko darījuši, un viņiem ir vajadzīgas šīs cienīgās vecumdienas, cilvēciski labi justies un darīt tās lietas, kas viņiem interesē, bet diemžēl liela
daļa nonāk iestādē tādā stadijā, kad viņi jau daudz ko nespēj, kad nestrādā
rociņas, kājiņas, kad varbūt ne vienmēr saprot, kas notiek un varbūt nevar
izbaudīt visu to, ko varētu dot šī iestāde. Un vēl jau arī ir tāda domāšana,
arī mūsu paaudzei, ka turēties savās mājās līdz pēdējam un ja nevar, tad
tikai uz iestādi. Jācer, ka ar laiku būs tāpat kā ārzemēs, ka cilvēki varēs
gan dziedāt, gan dejot, gan kustēties, bet viņiem darba gaitas būs beigušās
un viņi tad izvēlēsies baudīt savus darba augļus un dzīvot, samaksāt par

Tiek ieviestas un stiprinātas tradīcijas, kas saliedētu visu
kolektīvu, nenodalot darbiniekus no klientiem un svētki tiek svinēti kopā!
Aijas kundze: “Esmu no Siguldas. Vienkārši man bija operācija un
meita ataicināja uz Bebreni, par cik viņa šeit ir apprecējusies, tā es šeit
Bebrenē vairāk kā desmit gadus dzīvoju. Atnācu šeit uz pansionātu, jo
viena pati mājās paliku, znots strādāja, meita Rīgā strādā, mājās palieku
es viena, sāka veselība klibot. Izlēma, ka man būtu labāk pansionātā, te
viss uz vietas. Ja te vēl nāktu cilvēki, kas ir ne tikai jau guļoši, tad jau arī
pie galda vairāki būtu kopā, bet kopumā ļoti labi jūtos, darbinieki ideāli!”
Jadviga tikšanās dienā pansijā ir pavadījusi vēl tikai kā divas nedēļas: “Esmu dzimusi Raudas pagastā, tur mūsu visa ģimene bija. Visu laiku
strādāju, dzīvoju Rīgā, nu a pensijas laikā atbraucu uz Ilūksti un nodzīvoju
līdz šim laikam, kad jau vairs nevarēju sevi aprūpēt, mani ievietoja šeit.
Vēl, paldies Dievam, redzu, bet cik tas ilgi nav zināms. Te jau labi, apkalpošana teicama, visu pienes, apjautājas, ko grib, tā, ka teikt, ka kaut kas
slikti, tā nav.”
Valija no Pilskalnes pagasta: Labi te jūtos, bet mājās labāk. Viena pati
nevaru palikt mājās, viena pati neko nevaru izdarīt. Tikai ar palīdzību.
Meita brauc ciemos, nevar protams tik bieži[...] Te palīdz, palīdz, cilvēciņi
te ir ļoti labi, iejūtīgi, labsirdīgi.
Veronikas tante, kā viņu mīļi sauc darbinieki, ir no Naujenes puses,
stāsta: “Vispār šo vietu es zināju, arī no preses. Likās tāda patīkama šī
vide, par cik tās ziņas bija un bija jāizlemj, ko darīt un kur palikt, jo es
viena dzīvot, praktiski nevaru, 88 jau palika. Līdz šim jau daudz vēl centos
izdarīt pati, bet jau kādus 4,5 gadus kaimiņiene nāca palīdzēt. Nekad jau
nedomāju, ka tādā stāvoklī man būs jāpaliek vecumdienās. Man te kājas
un roka sāp, dzīvoklis 3.stāvā, ļoti grūti. Dēls man Rīgā, mazbērni lieli,
vispār četri, divi jau ar savām ģimenēm. Kaut kur jāpaliek bija, izlēmām,
ka šis ir labākais variants, dēls jau nespieda, bet teica, izvēlies, ko tu darīsi.
Dzīvoklis man Daugavpilī, bet praktiski ziemā tur ir auksti, šeit patiešām
pavisam cita atmosfēra, šeit ir ļoti labi apstākļi, personāls ir brīnišķīgs.”

Savās pārdomās dalās siguldiete Aija

Madara Pavlovska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

9

LV 1 0 0

„LATVIJAI 100” PLĀNOTIE PASĀKUMI
N.p.k.

Pasākums

Laiks

Vieta

2018.gada
janvāris novembris

Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrs

2018.gada
februāris - marts

Ilūkstes novada kultūras
centrs

JANVĀRIS
1.

“Ilūkstes novada vēsture 100 fotogrāfijās”
kopīga digitālā fotoalbuma veidošana
FEBRUĀRIS

1.

Latvijas Tautas Saimes grāmatas atvēršana Ilūkstes novadā

2.

Novadpētniecības izstāde “Ilūkstes novada simbolika”

2018.gada
februāris

Ilūkstes novada centrālā
Bibliotēka

3.

Novadpētniecības izstāde : “Bebrenes pagasta notikumu
hronoloģija “ Latvijai 100

2018.gada
februāris

Bebrene

4.

Novadpētniecības darbu konkurss skolēniem “Mēs savai Latvijai,
Sēlijai, novadam”

2018.gada
februāris-maijs

Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrs

5.

Akcija “100 baltie Goda cimdi Latvijai”, izstāde svētku laikā

2018.gada
februāris
-novembris

Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrs

6.

Akcija “Uzvelc savu tautastērpu”

2018.gada
februāris - jūlijs

Ilūkstes novada
sabiedrisko attiecību
nodaļa

7.

Foto stāstu konkurss “100 stāsti Ilūkstes novadam”

2018.gada
marts - jūlijs

Ilūkstes novada
jaunatnes lietas

2018.gada
marts - decembris

Ilūkstes novada iestādes

2018.gada marts

Eglaines pagasta
Kultūras nams

2018.gada
6.maijs –
13.augusts

Bebrenes, Grendzes un
Eglaines draudzes

2018.gada
marts - 2.jūlijs

Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrs

2018.gada
aprīlis

Ilūkstes novada centrāla
bibliotēka

MARTS
1.

Latvijas Simtgades filmu demonstrācija

2.

Ceļojošā izstāde “Sibīrijas bērni”

4.

Akcija “SIMTGADES SVĒTCEĻOJUMS. 100 DIENAS LŪGŠANĀ
PAR LATVIJU”

5.

Akcija “Ieaud savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā”
APRĪLIS

1.

Novadpētniecības izstāde “Ilūkstes novada kultūras bagātības”
MAIJS
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1.

Novadpētniecības izstāde “Mūsu novada sporta leģendas”
”/Latvijai 100/

2018.gada
maijs

Ilūkstes novada centrāla
bibliotēka

2.

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas
programmas
Ilūkstes klases audzēkņu plenērs ”Manā novadā”

2018.gada
28.maijs - 01.jūnijs

Ilūkstes Mūzikas un
mākslas skola

3.

“pieRaksti Latvijas nākotnei” Muzeju nakts pasākums – radošā
darbnīca

2018.gads
19.maijs

Eglaines Kultūras nams,
Vecā Stendera muzejs

4.

Baltā galdauta svētki Dziesmu koncerts” 100 dziesmotie mirkļi
brīvībai” Esi svētku līdzradītājs!

2018.gada
4.maijs

Ilūkstes novada kultūras
centrs

5.

Baltā galdauta svētki

2018.gada
4.maijs

Šēdere, Subate, Eglaine,
Bebrene

6.

Daugavas svētki „Likteņupes krastos”

2018.gada
4.maijs

Dvietes pagasts

7.

Ģimeņu skrējiens Subatē

2018.gada
5.maijs

Subate

8.

Deju festivāls „ Ceļā uz svētkiem”

2018.gada
30.maijs

Ilūkstes 1.vidusskola
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UN AKCIJAS ILŪKSTES NOVADĀ
N.p.k.

Pasākums

Laiks

Vieta

JŪNIJS
1.

Mākslas plenērs “Subates palete”

2018.gada
jūnijs

Subates pilsēta un
Prodes pagasts

2.

Vasaras radošā nometne bērniem “Ziņkārīgā vārna”, tēma – “No koka
uz koku”

2018.gada
jūnijs

Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrs

3.

Baznīcu nakts pasākums „Baltā gaisma LATVIJAI”

2018.gada
1. jūnijs

Eglaines pagasta Lašu
baznīca

4.

Saulgriežu nakts uguns sardze gar Latvijas robežu “Izgaismo
Latviju”

2018.gada
21. jūnijs

Rauda
Eglaine
Subate

2018.gada 10. 14.jūlijs

Ilūkstes Mūzikas un
mākslas skola

2018.gada
jūlijs

Ilūkstes novada kultūras
centrs

2018.gada
12.-14. jūlijs

Ilūkstes novads

2018.gada
jūlijs

Ilūkstes novada Sporta
skola

JŪLIJS
1.

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

2.

Izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar sauli”

3.

Ilūkstes novada svētki
Ilūkstes novadam 15!

4.

Ilūkstes novada ģimeņu Sporta svētki
AUGUSTS

1.

Vislatvijas Simtgades zaļumballe

2018.gada
11. augusts

Ilūkste, Subate un
pagasti

2.

Sēlijas novadu Jauniešu diena – “Dzimis Sēlijā”

2018.gada
18.augusts

Dvietes pagasts

3.

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

25.augusts

Eglaines pamatskola

4.

Ilūkstes novada 13.valomaratons veltīts Heronīma Lapkovska
piemiņai

2018.gada
11.augusts

Ilūkstes novada Sporta
skola

2018.gada
septembris

Jauniešu telpa

2018.gada
18. oktobris

Ilūkstes Mūzikas un
mākslas skola

2018.gada
30.oktobris -10.
novembris

Ilūkstes novada centrālā
bibliotēka

2018.gada
novembris

Bebrenes pagasta
bibliotēka

2018.gada
18.novembris

Ilūkstes novada centrāla
bibliotēka

SEPTEMBRIS
1.

Spēle- konkurss „Mēs mīlam tevi Latvija!”
OKTOBRIS

1.

III Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un
mākslas skolu
vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”

2.

Konkurss “Cik labi tu pazīsti savu novadu. Ilūkstes novadam
-15” Latvijas100.gadei veltīts pasākums
NOVEMBRIS

1.

Fotoizstāde: “Mūžība pieder ne lapai, bet kokam, ne atsevišķam
cilvēkam, bet tautai„ ( E. Virza) Kā savijas gadsimti Bebrenē –
Latvijai 100

2.

Izstāde „Mēs savas zemes brīvību un valsti sirdī nesam…”

3.

Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde ”Latvijas vēsture 100.
gados”

2018.gada
novembris

Ilūkstes novada centrāla
bibliotēka

4.

Valsts simtgades svētku mēnesis

2018. gada
novembris

Ilūkstes novads

2018. gada
novembris

Ilūkstes novada iestādes

5.

Gaismas akcija “Gaismas rakstos izrakstīti”

I L Ū K S T E S
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AICINĀM IESAISTĪTIES VALSTS
SIMTGADEI VELTĪTĀS AKCIJĀS
Turpinājums. Sākums 7.lpp
Romas katoļu baznīca aicina piedalīties akcijā „Simtgades svētceļojums. 100 dienas lūgšanā par Latviju”. 2018. gadā, gatavojoties atzīmēt Latvijas valsts 100 gadu jubileju, ir lieliska iespēja atcerēties to, kas ir
mūsu valstiskuma pamatā. Līdzās valsts simboliem – karogam, ģerbonim
– mēs esam izvēlējušies savas valsts himnu „Dievs, svētī Latviju”. Šie Baumaņu Kārļa vārdi tiek izdziedāti un izteikti lūgšanā ikvienā Latvijai nozīmīgā notikumā. Ar kopīgu lūgšanu mēs varam izlūgt to, lai Latvija ir svētīta un garīgi brīva zeme. Bebrenes, Grendzes un Eglaines draudžu prāvests
Arnis Maziļevskis kopā ar domubiedriem organizē Latvijas kā neatkarīgas
valsts izveides simtgadei veltītu ekumēnisku svētceļojumu apkārt Latvijai,
kas notiks no 6. maija līdz 13. augustam, sāksies un beigsies Aglonā. Svētceļojuma maršruts tiks veidots gar Latvijas robežu. Tā laikā ir plānotas
tradicionāli pieņemtās aktivitātes, bet tām papildus nesot 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. Aicināti
pieteikties tiek arī labas gribas cilvēki, kuri ir gatavi palīdzēt organizatoriskajos darbos. Plašāka informācija par „Simtgades svētceļojumu”: mājaslapā www.svetcelojums100.lv; Facebook vietnē, rakstot uz e-pastu: info@
svetcelojums100.lv vai zvanot uz tālr.: 28817452.
Kā arī, vienojoties visiem Latvijas iedzīvotājiem, top kopīga dāvana valstij - „Tautas Saimes grāmata”. Latvijas nu jau gandrīz 100 gadu ilgajā
vēstures nogrieznī vēl nav bijis grāmatas, kas būtu bijusi rakstīta tikai ar
roku, kuru rakstītu pati tauta, un kur ikvienam iedzīvotājam būtu bijusi
iespēja to darīt! Pēc Rīgas Aktīvo senioru alianses RASA iniciatīvas ir izveidota Latvijas valsts simtgadei veltīta „Tautas Saimes grāmata” – iedzīvotāju dāvana Latvijai, kas ceļo pa Latviju un kurā katram iedzīvotājam ir unikāla iespēja ļoti personiski uzrunāt valsti, uzticēt savus spožākos
mirkļus un savas emocijas, uzticēt Latvijai tās simtgadē savu piedzīvoto un

pārdzīvoto, paskatoties uz savu dzīvi Latvijas valsts 100 gadu pastāvēšanas
kontekstā. Katrs cilvēks, kas dzīvo Latvijā un jūtas piederīgs Latvijas valstij, neatkarīgi no savas etniskās vai reliģiskās piederības ir aicināts rakstīt
savu šī grāmatas daļu. Grāmatas iecere ir radīta, nevis vienkārši laimes
vēlējumu apkopojumu, bet iet daudz dziļāk – lai tiem, kas lasīs grāmatu,
pavērtos dažādu laikmetu ainas visu Latvijas 100 gadu garumā, lai atklātos
dažādi dzīves stāsti, kas kā liecības raksturotu gan cilvēku gaitas Latvijā, gan mūsu kopējo ceļu arī globālajā kontekstā. Jo tas viss kopā veido
mūsu tautas vēsturisko atmiņu, mūsu kopējās liecības par tautas noieto
ceļu! Grāmata jau ir sākusi savu ceļu pa Latviju un februārī tā tiks
nodota mūsu novadam, sīkāka informācija par datumiem un norisi – sekos.
2018. gadā visas grāmatas atkal atgriezīsies Rīgā, lai nonāktu Nacionālajā
bibliotēkā.
Madara Pavlovska, sabiedrisko attiecību speciāliste

NOTIKA PASĀKUMS CILVĒKIEM
AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
„MĒS LATVIJAS SIMTGADEI”
17. janvārī notika Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības
„Ildra” rīkotā Jaunā gada balle cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šīs tradicionālais pasākums, kas ik gadu vieno abus novadus, pulcējot ļaudis no
tālākiem un tuvākiem novadu pagastiem, šogad notika Latvijas simtgades
zīmē un tika ieskandināts Ilūkstē.
     Kopā priecājoties par sanākušo mirdzošajām acīm, ar siltiem vārdiem visus uzrunāja novadu sociālie darbinieki, Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” priekšsēdētāja Solveiga Grāvere, Latvijas Sarkanā
Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu nodaļas vadītāja Ērika Naglinska,
Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, atzīstot, ka šai Jaungada ballei piešķirta liela devīze – „Mēs Latvijas simtgadei”, kas apliecina, ka šogad esam
uzsākuši neparastu gadu un mēs ar šo ideju, ar domām par savu valsti, par
to, ka tikai mēs to varam darīt stiprāku, arī pavadīsim šo gadu.
     „Šis gads atšķirsies no visiem mūsu tautas vēsturē piedzīvotajiem, jo šis
maģiskais skaitlis ikvienam, pat vislielākajam pesimistam, raisīs pārdomas.
Šī lielā bagātība – mums ir sava valsts, mēs varam īstenot savas ieceres,
dzīvot šeit – piešķir ļoti būtisku nozīmi ikkatram cilvēkam. Lai šis gads, kas
saistās ar mūsu valsts lielo notikumu, būtu mierpilns un svētīgs,” vēlēja
Stefans Rāzna.
     Atbilstoši šī gada Jaungada pasākuma izvēlētajai tēmai bija tapuši dažādi
rokdarbi, kulinārijas gardumi, dzeja un stāsti, uzvedumi, kuru autori pasākuma gaitā tika sumināti trīs nominācijās – „Labākais gardums”, „Labākais priekšnesums” un „Žūrijas simpātija”. Pasākumam balles atmosfēru

SIMTGADES BĒRNI ILŪKSTES
NOVADĀ
Rosinot apjaust, cik svarīgs ir katrs cilvēks un katrs bērniņš, kas ienāk
mūsu ģimenēs, un svinot valsts simtgadi, šogad jo īpaši visā valstī tiek sumināti jaundzimušie – mūsu Latvijas simtgades bērni.
Katrs bērniņš svētī to vietu, tās mājas, kurās viņš ienāk, un dzimtā
vieta spēcina viņa gaitas. Arī mūsu – Ilūkstes novadā – esam sagaidījuši
pirmo Latvijas simtgades bērniņu. Sveicam Viktorijas un Alina Pave-
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Sanākušos uzrunāja un sveica Solveiga Grāvere, Ilūkstes un
Daugavpils novada invalīdu biedrības „Ildra” priekšsēdētāja
piešķīra grupa „Taktsmērs”.
     Pasākuma gaisīgā, mājīgā atmosfēra nenoliedzami vēlreiz atgādināja par
pašu svarīgāko – par vērtību, kas rodama cilvēku cieņpilnās savstarpējās
attiecībās. Nesatverams stiprinājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir
tuvinieku mīlestība un sociālo darbinieku sniegtais atbalsts, kopsolī ar pašvaldībām veicinot pozitīvu izmaiņu iedzīvošanos katra ikdienas solī.
Madara Pavlovska, sabiedrisko attiecību speciāliste

la Imbrea ģimeni ar dēliņa dzimšanu! Līdz ar dzimšanas apliecību
jaundzimušais un ģimene saņem īpašu Ilūkstes novadā siltām rokām izlolotu dāvanu komplektu, kurā ieausts gaišs dzīpars no mūsu novada stāsta,
atgādinot par dzimto vietu un vēstot – Tu esi gaidīts.
Līdz 9.februārim Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 6
Latvijas simtgades bērni.
Madara Pavlovska, sabiedrisko attiecību speciāliste

PA S Ā KU M I

TIEK PLĀNOTAS SACENSĪBAS
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ
Cerot uz ziemīgākiem laikapstākļiem, Ilūkstes novada Sporta skola plāno organizēt tradicionālās sacensības zemledus makšķerēšanā. Ja cerības attaisnosies,
tās norisināsies 24. februārī Sviļu ezerā pie atpūtas bāzes „Saliņas” Eglaines pagastā (pulcēšanās plkst. 7.00). Tuvojoties plānotajai sacensību
dienai, aktuālā informācija tiks publicēta mājaslapā un sociālajos tīklos.

SUBATĒ AICINA UZ BILJARDA
TURNĪRU UN BALLI

SPORTA CENTRS AICINA UZ
PELDĒŠANAS SACENSĪBĀM
„PIRMIE STARTI”

Jau otro gadu biedrības „Subatieši” bērnu un jauniešu spēļu telpā pulcējas
biljarda spēles cienītāji. Ikdienā biedrība piedāvā iespēju spēlēt šo spēli un
izkopt prasmes. Aicinām spēlētājus pieteikties biljarda turnīram, kas norisināsies 17. februārī plkst. 10.00. Sanākt kopā aicinām arī līdzjutējus, kuri
kādā brīdī var uzspēlēt arī citas galda spēles. Turnīra uzvarētājus un visus
dalībniekus sumināsim Sniegputeņa disko ritmu ballītes laikā Subates kultūras namā.Balles sākums plkst.21.00.

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā 17. februārī notiks šī
gada pirmās sacensības peldēšanā „Pirmie starti”. Dalībnieku reģistrācija – no plkst. 12.00 līdz 12.20, sacensību sākums – plkst. 13.00.
Sacensībās piedalīsies ne tikai mūsu skolas audzēkņi, bet arī ciemiņi
no Daugavpils un Lietuvas. Novēlam šajā sezonā sportistiem vēl nebijušus panākumus, rast spēku un motivāciju strādāt vēl neatlaidīgāk, lai
sasniegtu visaugstākos rezultātus!

KULTŪRAS PASĀKUMI FEBRUĀRĪ
Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

16.02

16.00

Animācijas filma “Džungļu patruļa”

Eglaines pagasta kultūras nams

17.02

20.00

Valentīndienas jautrību un deju vakars
Ieejas maksa: 1,00 EUR

Subates pilsētas kultūras nams

18.02

14.00

Dvietes amatierteātra viesizrāde
Daudzvārde “Precību gustā”

Šēderes pagasta kultūras nams

21.02

15.00

Animācijas filma “Džungļu patruļa”
Ieejas maksa: 1,00 EUR

Subates pilsētas kultūras nams

21.02

14.00

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Egalines pagasta kultūras nams
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TIEK NODROŠINĀTAS VALSTS
ATMAKSĀTĀS BEZMAKSAS
PSIHOLOGU KONSULTĀCIJAS

FEBRUĀRĪ AICINĀM UZ
TIKŠANOS PAR TŪRISMA
ATTĪSTĪBAS IESPĒJĀM SĒLIJĀ!

Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” informē, ka arī
2018. gadā bez maksas tiek nodrošināta psiholoģiskās palīdzības
sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm,
ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Atbilstoši Valsts politikai šajā programmā var iesaistīties arī
ģimenes, kuras vēlas kļūt par audžuģimeni, aizbildni, viesģimeni, un
adoptētāji, lai saņemtu psihologa Atzinumu.
Lai saņemtu profesionāla psihologa bezmaksas konsultāciju, ir nepieciešams bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldības bērnu tiesību
aizsardzības speciālista norīkojums. Psihologu konsultācijas ir pieejamas visā Latvijā (Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī, Dobelē,
Madonā, Gulbenē, Kandavā, Jēkabpilī un Daugavpilī) līdz šī gada decembrim un notiek gan latviešu, gan krievu valodā.

Projekta „Sēlijas Salas” darbības norisināsies mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 „Salās”, jau šobrīd tiek
organizētas „Dzīvo stāstu dienas” kurās tiek identificēts potenciāls sekmīga Sēlijas lauku tūrisma produkta izstrādei.

Vairāk informācijas var saņemt, sazinoties pa tālruni:
29833251 (Margita Kalniņa-Laksa)
vai e-pastu: margita-lk@inbox.lv.

21.feburārī, plkst. 17.00 SUBATES kultūras namā (kontaktinformācija - Gunta Okmane, t. 27150854);

SPORTA CENTRA BASEINĀ IR
IESPĒJA APGŪT EKSTRĒMĀS
LAIVOŠANAS PRASMES

Aktivitātes mērķis nav vien tehniska tūrisma produkta izstrāde,
bet ietver arī šo produktu iedzīvināšanu, nodrošinot gan seminārus un
darbnīcas par dažādām jomām kapacitātes spēcināšanai un iedrošināšanai, gan arī pastāvīgas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem. Projekta
īstenošanas komanda no trīs Lauku partnerībām aicina „Salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem pūra
un piedalīties „Dzīvo stāstu dienās” visās 17 „Salās”, lai veidotu skaistāku, interesantāku, gudrāku un atpazīstamāku Sēliju.
“Dzīvo stāstu dienas” Ilūkstes novadā notiks Subatē un Eglainē, aicinām iesaistīties un dalīties savos stāstos!

24.februārī, plkst. 10.00 EGLAINES kultūras namā (kontaktinformācija - Zanda Lisovska, t. 26600234).
Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.3. „Starpteritoriālā un
starpvalstu sadarbība”. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Lauku
partnerība „Sēlija””.

Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra baseinā notiek nodarbības laivošanā ar ”kajakiem”. Tās ir nelielas laivas, paredzētas nobraucieniem straujās upēs. Nodarbību laikā ir iespēja paaugstināt savu
meistarību, imitējot ekstremālās situācijas. Nodarbības notiek trešdienās, plkst.19.00.
Aktuālajai informācijai aicinām sekot sociālo tīklu vietnē facebook.
com Ilūkstes novada Sporta skolas sporta centra profilā.

VESELĪBAS CENTRĀ „ILŪKSTE” PIEŅEMS PEDIATRS NEONATOLOGS

19. februārī no plkst. 16.00 līdz 19.00 Veselības centrā „Ilūkste” 112.
kabinetā pieņems pediatre neonatoloģe Elita Grunda. Maksa par konsultāciju – EUR 10,00. Iepriekšēja pieteikšanās reģistratūrā vai, zvanot
uz tālr. 65462455.
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SPORTA CENTRS AICINA
UZPELDĒTAPMĀCĪBAS NODARBĪBĀM
Tev šķiet, ka tu vienīgais neproti peldēt? Neuztraucies un nebaidies,
mēģini pārvarēt savas bailes, – miljoniem cilvēku visā pasaulē, cieš no
bailēm no ūdens…
PIETIEK! Pietiek atņemt sev šo lielisko sajūtu, ka ūdens tevi tur, ka
tu peldi! Piepildi savu sapni un nāc mācīties peldēt! Teiksi, ka jau daudzi
cilvēki (radi, draugi, kaimiņi) tevi ir mācījuši peldēt un no tā nav bijis
nekādas jēgas!? Tad mēs tev atbildam, ka tikai profesionāla cilvēka pavadībā, izmantojot pareizu metodiku un individuālu pieeju, tu sasniegsi vēlamo rezultātu, tādēļ aicinām tevi uz peldētapmācības nodarbībām mūsu
peldbaseinā.
Tā kā kustības ir vienkāršas, iemācīties peldēt tiešām nav grūti. Ir tikai jāsaņemas, jāatnāk uz pirmo nodarbību un jāizrunājas ar treneri. Jau
pēc pāris nodarbībām jutīsi, ka bailes atkāpjas, tu sāc brīvi justies ūdenī
un peldēšana tev sniedz lielu prieku un gandarījumu. Iemācīties peldēt
var jebkurā vecumā.
Kā peldēšana ietekmēs tavu ķermeni?
Peldēšana uzlabo veselību, palīdz veidot un saglabāt labu figūru un
skaistumu. Peldot ir iespējams atbrīvoties no stresa, satraukuma un negatīvām domām, emocijām. Tie visi ir jau pietiekami labi argumenti, lai
sāktu mācīties peldēt.
Pareizi peldēt nozīmē, ka ķermenis ir atbrīvots un seja atrodas ūdenī
(paceļot galvu tikai ieelpas brīdī).
Pareiza peldēšana:

•
•
•
•
•
•
•
•

stiprina sirds muskulatūru, līdz ar to pozitīvi ietekmējot vispārējo labsajūtu un dzīves ilgumu;
veicina plaušu funkcijas, elpošanas ritms kļūst regulārs, stiprina
imunitāti;
noslogo dažādas muskuļu grupas, līdz ar to ķermenis attīstās
vienmērīgi;
uzlabo visu muskuļu apasiņošanu, veicina asinsriti,
palīdz novērst locītavu un stājas problēmas;
palīdz cīnīties ar muguras sāpēm un astmu;
ir ļoti piemērota grūtniecēm un cilvēkiem ar lieko svaru (peldot
kraulā 15 min., tiek sadedzinātas 83-143 kcal);
palīdz uzveikt stresu, kā arī atbrīvoties no negatīvām domam,
emocijām;

SPORTA CENTRĀ SLIDOTAVAS
APMEKLĒJUMAM IZSNIEDZ SLIDAS
Kā jau iepriekš tika ziņots, kopš janvāra vidus, Ilūkstē darbojās
slidotava, kuru ziemas baudītāji var apmeklēt ne tikai ar savām slidām,
bet turpmāk, vienas stundas slidotavas apmeklējumam Ilūkstes
novada Sporta skolas Sporta centrā tiks izsniegtas slidas bez
maksas (sieviešu daiļslidošanas slidas- izm. no 36 līdz 39 (5pāri), vīriešu
hokeja slidas- izm. no 36 līdz 45 (15 pāri)). Slidotava ir apgaismota un
atvērta darba dienās no plkst. 14.00 līdz 21.30 un brīvdienās no
plkst. 11.00 līdz 21.30.
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra darbinieki aktīvi turpina
darbu pie slidotavas aprīkošanas – ir sagatavotas ūdens padeves un
ledus izlīdzināšanas ierīces, pasūtīti hokeja vārti, arī slidotavas laukuma
apskaņošanas iekārta ir gatavībā. Sporta centra administrācija aicina būt
iejūtīgiem, ja reizēm slidotava būs slēgta, jo mainīgo laika apstākļu dēļ
ledus kārta ir jāatjauno.
Slidotava ir tapusi pašvaldībai realizējot projektu „Family Valley”
jeb „Ģimenes ieleja”  (Nr. LLI-228). Projektu „Ģimenes ieleja”
Ilūkstes novada pašvaldība realizē sadarbībā ar partneri no Lietuvas –
Kretingas rajona pašvaldības administrāciju. Tas tiek īstenots Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020. gadam „Interreg V-A” ietvaros.
Saite uz Programmas mājaslapu – www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājaslapu – www.europa.eu

Gaidām gan tos, kas vēlas iemācīties peldēt, gan tos, kas vēlas
uzlabot savu peldētprasmi vai iemācīties kādu no četriem sporta
peldēšanas veidiem. Nodarbības Ilūkstes novada Sporta skolas
Sporta centrā notiks pirmdienās plkst. 19.25. Lūdzam iepriekš
pieteikties, zvanot vai sūtot īsziņu trenerei Sņežanai Bonderei
uz tālr. 26355115.

GRIPAS EPIDĒMIJAS LAIKĀ SASLIMUŠAJAM JĀPALIEK MĀJĀS UN JĀSAZINĀS AR
SAVU ĢIMENES ĀRSTU
Ņemot vērā iedzīvotāju pastiprinātu vēršanos Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā saistībā ar augšējo elpceļu vīrusu saslimšanām,
kas norit bez sarežģījumiem (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus,
galvassāpes), atgādinām, ka dienesta funkcija nav nodrošināt medicīnisku
palīdzību šādās situācijās. Gripas un citu akūtu respiratoru vīrusu saslimšanas gadījumā pacientam jāpaliek mājās un jau pirmajā saslimšanas dienā jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, lai uzsāktu ārstēšanos.
NMP dienesta direktore Liene Cipule uzsver: “Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde neveic ārstēšanu gripas vai saaukstēšanās gadījumā. Mūsu uzdevums ir sniegt palīdzību veselībai un dzīvībai kritiskās
situācijās. Lielā daļā izsaukumu pacientiem ir bijusi vajadzīga ģimenes
ārsta konsultācija. Akūtas augšējo elpceļu vīrusu saslimšanas, tajā skaitā
gripa, 97% gadījumu ir ārstējamas ambulatori mājas apstākļos ģimenes
ārsta uzraudzībā. Ārstēšanās ir jāuzsāk savlaicīgi, lai izvairītos no komplikācijām, kas var būt bīstamas veselībai un dzīvībai”.
Lai mazinātu komplikāciju risku un nepieciešamību ārstēties slimnīcā,
nekavējoties telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, tiklīdz parādās slimības simptomi. Ar ārstu jāpārrunā turpmākā ārstēšanās un mājas aptieciņas saturs. Tāpat jau laikus jāparūpējas, lai mājās būtu ziemas vīrusu sezonai nepieciešamie medikamenti arī situācijām, ja saslimšanas simptomi
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sākas vēlu vakarā vai nakts stundās.
Atgādinām, ka gripas epidēmijas laikā valsts apmaksā ģimenes ārsta
mājas vizīti pie gripas slimnieka un pacienta iemaksa ir 2,85 eiro. Ja pacients vēršas NMP dienestā situācijās, kad nav apdraudēta veselība vai
dzīvība, tad dienestam ir tiesības izsaukumā nenosūtīt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi vai par šādu izsaukumu pacientam jāmaksā
40,14 eiro*.
Vakaros un brīvdienās, kad ģimenes ārsts nestrādā, akūtas saslimšanas gadījumā palīdzību sniedz dežūrārsti (t.sk. izraksta medikamentu
receptes, var lemt par mājas vizīti). Savukārt nakts stundās mediķa padomu var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001
(darbdienās no plkst.17.00-8.00, svētkos un brīvdienās visu diennakti).
Noskaidrot sev tuvākos dežūrārstus un veselības aprūpes iestādes
var Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/
kur-sanemt-medicinisko-palidzibu.
Aicinām iedzīvotājus gripas epidēmijas laikā būt atbildīgiem par savu
veselību un sazināties ar ģimenes ārstu jau saslimšanas pirmajā dienā, lai
laikus uzsāktu ārstēšanu un mazinātu riskus savai veselībai!
*saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 746 “Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”
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Ilze Bukša Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Komunikācijas nodaļas vadītāja

Tālr.: 67337008
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