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 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r .  1   2 0 1 9 . g a d a  6 . f e b r u ā r i s

D O M E S  Z I Ņ A S

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

PAR DOMES SĒDĒM DECEMBRĪ
2018.gada 10.decembrī dome ārkārtas sēdē izskatīja 3 darba kārtī-
bas jautājumus.
1. Par Viktorijas Kozlovskas iecelšanu par Ilūkstes novada Kultūras  un tū-
risma aģentūras direktori.
2. Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA “Daugavpils re-
ģionālā slimnīca” pamatkapitālā.
3. Par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizāci-
jas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā un projekta īstenošanai nepiecieša-
mā līdzfinansējuma nodrošināšanu.

2018.gada  20.decembrī   dome kārtējā sēdē izskatīja  29  darba kār-
tības jautājumus.

1. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta ap-
stiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.13/2018 „Ilūkstes novada terito-
rijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumi” izdošanu.
2. Par zvejas tiesību nomu Dvietes ezerā Dvietes pagastā. 
3. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā. 
4. Par valstij piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu Šēderes pagastā.
5.-6. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietes un Prodes pagastā.
7.    Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Šēde-
res pagastā.
8.-13. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu un 
neapbūvētās zemes iznomāšanu Šēderes, Eglaines, Prodes un Bebrenes  pa-
gastā.
14.  Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dzenīši” Pilskal-
nes pagastā un nosaukuma “Jaundzenīši” piešķiršanu.
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Dukāti” 
Eglaines pagastā.
16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai ne-
kustamajā īpašumā “Bebri 3” Bebrenes pagastā.
17. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienību da-
ļām “Katlu māja”, Bebrenē un Stendera iela 8, Eglainē.
18.  Par apbūves tiesības izsoli uz daļu no nekustamā īpašuma “Mežlīči”, 
Ilūkstē.
19. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.12/2018  “Kārtība, kādā 
tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Ilūkstes novadā”. 
20.Par grozījumiem 02.06.2017. domes lēmumā Nr. 235 “Par Dvietes sociālo 
pakalpojumu centra iznomāšanu SIA “Veselības centrs “Ilūkste””.
21. Par grozījumiem 29.12.2010. domes lēmumā Nr.408 “Par medicīniskā ap-
rīkojuma nomu SIA “Veselības centrs “Ilūkste “”.
22.Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA “Ornaments” bilancē un pamatkapitāla 
palielināšanu. 
23.Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu  at-
bilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam Ilūkstes novada administratī-
vajā teritorijā.
24.Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada 5.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budže-
tu”. 
25.Par pašvaldības nekustamā īpašuma Baznīcas iela 34A, Subatē atsavinā-
šanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
26.Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglī-
tības iestādēs.
27. Par darba samaksu pašvaldības darbiniekiem 2019.gadā.
28. Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības 
funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem.
29. Par sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru.

Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem

Par Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras direktori uz pieciem ga-
diem  iecēla Viktoriju Kozlovsku. Publisko aģentūru likums nosaka , ka paš-
valdības aģentūras direktoru amatā apstiprina pašvaldības dome uz pieciem 
gadiem. 

***
Nolēma palielināt pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu 6000 eiro  ap-
mērā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitālā no pašvaldības re-
zerves fonda budžeta pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. Ilūkstes 
novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA ”Daugavpils reģionālā slimnī-
ca” (reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, 

LV-5417) un uz 01.01.2018. tai pieder 2,30 % jeb 180 074 eiro. 

***
Nolēma iesniegt otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Ilūkstes novadā” un apstiprināja  šī projekta īstenošanai nepieciešamo ko-
pējo finansējumu 417 290,00 EUR, kur 354 696,50 EUR no projekta kopē-
jām attiecināmajām izmaksām sastāda Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums un 62 593,50 EUR nacionālais publiskais finansējums, ko sa-
stāda pašvaldības finansējums un valsts budžeta finansējums. Projekta ap-
stiprināšanas gadījumā nolēma  nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu un 
priekšfinansējumu 417 290,00 EUR apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
***
Apstiprināja Ilūkstes novada teritorijas plānojumu un Vides pārskatu 2019.-
2030.gadam, kā arī izdeva saistošos noteikumus  par Ilūkstes novada teri-
torijas plānojuma grafisko daļu, teritorijas izmantošanu un apbūvi. Minētie 
dokumenti ir skatāmi pašvaldības mājaslapā  sadaļā “pašvaldība /attīstības 
plānošanas dokumenti”.  
***
Pamatojoties uz   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas at-
zinumu precizēja   pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12/2018 „Kārtība, 
kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo 
alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā”. Noteikumi stāsies spēkā 
pēc atzinuma saņemšanas un to publicēšanas ”Ilūkstes  Novada Vēstīs”.

***
Izskatīja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību 
organizācija” priekšlikumu par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksā atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam. No 2019.gada 
1.janvāra tiek paaugstināta Dabas resursu nodokļa likme par atkritumu vie-
nas tonnas apglabāšanu no 35 eiro  uz 43 eiro. Šasjā sakarā dome nolēma ar 
2019.gada 1. janvāri  noteikt  atkritumu apsaimniekošanas maksu Ilūkstes 
novadā atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam 13 euro un 93 centi 
par vienu kubikmetru bez PVN.

***
Nolēma turpināt sadarboties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, noslēdzot 
Sadarbības līgumu ar mērķi nodrošināt Ilūkstes novada iedzīvotājiem iespēju 
saņemt ar bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa saistītus Nodarbinātī-
bas valsts aģentūras pakalpojumus Ilūkstē, Brīvības ielā 13 laika periodā no 
2019.gada 2.janvāra līdz 28.februārim katru ceturtdienu no plkst. 9:00 līdz 
plkst. 16:30.

***
Ar 2019.gada 1.janvāri noteica ēdināšanas pakalpojumu maksu Ilūkstes Rai-
ņa vidusskolā:  brokastis EUR 0,50; pusdienas EUR 0,90; vakariņas EUR 
0,64 un Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolā:  pusdienas  
EUR 0,90 un launags – EUR 0,30.

***
Nolēma, ka ar  2019.gada 1.janvāri  darba samaksa domes deputātam par 
deputāta pienākumu pildīšanu būs 6  eiro 95 centi par vienu stundu bet ne 
vairāk kā 16 stundas mēnesī (neieskaitot ārkārtas komitejas un domes sē-
des). Domes priekšsēdētāja vietniekam, kas neieņem algotu amatu domē, par 
domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu domes priekšsēdētāja uzdevumā 
6 eiro 95 centi, bet ne vairāk kā 56 stundas mēnesi, bet pildot domes priekš-
sēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saņem atlīdzību 90% apmērā 
no priekšsēdētāja mēnešalgas. Citu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai 
izveidoto komisiju un darba grupu priekšsēdētājiem un locekļiem – 6 eiro 95 
centi par vienu stundu, ar nosacījumu, ka šo noteikto darba samaksu nepie-
mēro tiem komisiju un darba grupu priekšsēdētājiem un locekļiem, kas ir 
pašvaldības algoti darbinieki un komisiju vai darba grupu priekšsēdētāja vai 
locekļa pienākumus pilda sava algotā darba laikā. Novada domes revidentam  
noteica darba samaksu 6 eiro 95 centi par vienu stundu.
Ar 2019.gada 1. janvāri nolēma  samazināt  atalgojumu 20% apmērā paš-
valdības darbiniekiem, kuriem noteiktā amata algas likme mēnesī izteikta 
procentuāli un kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, savstarpēji vieno-
joties ar darbiniekiem par nepilna darba laika noteikšanu proporcionāli algas 
samazinājumam, izņemot darbiniekus ar noteikto nepilno darba laiku (līdz 
12 h (ieskaitot) nedēļā).

***
Nolēma 2019. gadā piešķirt SIA ”Veselības centrs Ilūkste” atvieglojumu 90% 
apmērā nekustamā īpašuma nodoklim, zemes nomai un nedzīvojamo telpu 
nomas maksai, kā arī noteica  nomas maksu par  veselības centram nodoto 
aprīkojumu  288,57 eiro mēnesī bez PVN. 

***
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu (zemi 0,35 ha platībā )  
„Bizenīši“, Subatē, kadastra Nr.4415 001 0035, nosakot atsavināšanas veidu 
– mutiska izsole ar augšupejošu soli un  izsoles objekta  nosacīto cenu 2675 
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eiro, kā arī nolēma atdalīt daļu no pašvaldībai piekritīgas zemes vienības, 
kadastra apzīmējums 4415 002 0223, 1200 kv. m. platībā (īpašuma kadastra 
Nr.4415 002 0223) un  piešķirt jaunizveidotajam īpašumam nosaukumu 
„Smilšu iela 26“, Subate. Minētie  atsavināmie īpašumi nav nepieciešams 
likumā noteikto pašvaldības funkciju veikšanai.

***
Nolēma nodot  SIA ”Ornaments” pašvaldībai piederošos pamatlīdzekļus bi-
lances atlikušajā vērtībā tā  palielinot uzņēmuma pamatkapitālu ar mantis-
ko ieguldījumu  14 726,84 eiro apmērā , pretī saņemot attiecīgu SIA “Or-
naments“ kapitāla daļu skaitu. Tiek nodota:  Zemes zem ēkām Pilskalne 7 
bilances vērtība EUR 4307.00; Darbnīca Pilskalnes ielā 7A, uzcelšanas gads 
1925, gada nolietojuma likme 2.5%, bilances vērtība EUR 1794.00, nolieto-
jums EUR 14.96, atlikusī vērtība EUR 1779.04; Darbnīca Pilskalnes ielā 7A, 
uzcelšanas gads 1925, gada nolietojuma likme 2.5%, bilances vērtība EUR 
1121.00, nolietojums EUR 9.36, atlikusī vērtība EUR 1111.64; Garāža Pils-

kalnes ielā 7A, uzcelšanas gads 1970, gada nolietojuma likme 3.33%, bilances 
vērtība EUR 571.00, nolietojums EUR 6.36, atlikusī vērtība EUR 564.64; Vei-
kals Pilskalnes ielā 7A, uzcelšanas gads 1973, gada nolietojuma likme 1.82%, 
bilances vērtība EUR 7007.00, nolietojums EUR 42.48, atlikusī vērtība EUR 
6964.52.

***
Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un pagarināja 10 zemes nomas līgumus un no-
lēma  noslēgt  3 jaunus  nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu.  
                       
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas 
lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”
                                                                                                                                    

Kancelejas nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova

D O M E S  Z I Ņ A S

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Ilūkstē
2018.gada 20.decembrī   Nr.13/2018
                                                                                                                    
Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo 
daļu un 25.pantu un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 
“Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
91.punktu.
1.  Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas Ilūkstes novada 
teritorijas plānojuma 2019.-2030.gadam saistošās daļas - grafiskā daļa un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pielikumā).

2.  Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus, funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem noteikumiem un 
aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām 
teritorijām un objektiem, saskaņā ar Ilūkstes novada teritorijas plānojumu.
3.  Saistošie noteikumi Nr.13/2018 darbojas visā Ilūkstes novada teritorijā.
4.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par 
saistošo noteikumu pieņemšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 
Vēstnesis”.
5.  Ar šo pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2018 īstenošanas dienu zaudē 
spēku Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19/2009 “Par 
Ilūkstes novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” 
(Ilūkstes novada domes 30.09.2009. lēmums Nr.434 “Par Ilūkstes novada 
teritoriālo vienību teritorijas plānojumu apstiprināšanu“, protokola Nr. 16., 
3.&).

PAR DOMES SĒDĒM JANVĀRĪ 
                                                           

2019.gada 31. janvāra kārtējā  domes sēdē izskatīja 33 darba 
kārtības jautājumus :

1. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un 
priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 2.kārta”.
2. Par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” un “Latgales 
reģiona attīstības aģentūras (LRAA)”.
3. Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes 
vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.
4. Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā.
5. Par pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi.
6. Par grozījumu 2018.gada 5.februāra Ilūkstes novada domes lēmuma Nr. 49 
„Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību 
un atalgojuma noteikšanu” 9.pielikumā.
7. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Ilūkstes novada Kultūras 
un tūrisma aģentūra”.
8. Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada 
izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
9. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles Valdas Namiņas un Anitas 
Naļivaiko  atkārtotu ievēlēšanu.
10. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.- 2026.gadam izstrādes 
uzsākšanu.
11. Par atļauju J.M. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta 
teritorijā ar murdu.
12. Par atļauju R.M. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta 
teritorijā ar murdu.
13. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu Ilūkstes pilsētā.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
„Birņi” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Mežabirņi” piešķiršanu.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
„Stirnas” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Jaunbuki” piešķiršanu.
16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Subatē, 
Ilūkstē un Šēderes pagastā.
17. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu 
“Lauri” Pilskalnes pagastā.
18. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
19. Par neizpirktās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
20. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā.
21. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes 
pagastā.
22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.
23. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes 
pagastā.

24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes 
pagastā.
25. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.
26. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
27. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā.
28. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines 
pagastā.
29. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
30. Par zemes nomu Liepu ielā 26, Eglainē.
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Baltmuiža 2A, Eglaines pagastā 
nodošanu atsavināšanai.
32. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Bebrenē ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā.
33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Oši” 
Dvietes pagastā.

Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem
Nolēma lūgt  Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi pieņemt lēmumu atļaut ņemt 2019.gadā aizņēmumu Valsts kasē uz 
izdevīgākiem noteikumiem, ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” apstiprinātajam projektam Nr.18-03-A00702-00098 “Ilūkstes 
novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 2.kārta”   273 486 eiro 
apmērā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. 

***
Nolēma piešķirt  Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūrai  dotāciju 30 
000 eiro apmērā darba procesa nodrošināšanai 2019.gada pirmajā ceturksnī . 

***
Noteica  Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā kursu 
maksu vienam izglītojamajam 600 eiro apmērā  tālākizglītības programmas 
„Veterinārmedicīna“ (kods 30T 640 01), specialitātē -mākslīgās apsēklošanas 
tehniķis .

***
Nolēma ar 2019.gada 1.janvāri izdarīt grozījumus 05.02.2018. domes 
lēmuma Nr.49 9.pielikumā „Ilūkstes novada Sociālā dienesta amatu vienību 
un amatalgu saraksts”, izsakot 1.7. punktu šādā redakcijā:   “aprūpētājs”, 
profesijas kods 532202, algas likme stundā 3,5 eiro.

***
Apstiprināja mērķdotācijas sadali novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2019.gada 8 mēnešiem (janvāris – augusts) šādi: pamata un 
vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības programmām 672192 eiro, 
interešu izglītības programmām 37388 eiro, 5. – 6. gadīgo apmācībai 54216 
eiro, Raudas  internātpamatskolai  206600 eiro.   
 Turpinājums 4.lpp 
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 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

SAISTOŠIE NOTEIKUMI ILŪKSTĒ
2018.gada 29.novembrī                                                                                                                                      Nr.12/2018

                                                                                                                     
APSTIPRINĀTI  ar Ilūkstes novada domes

29.11.2018. lēmumu Nr.378  (protokols Nr.13, 13.§)
              PRECIZĒTI  ar Ilūkstes novada domes  

20.12.2018. lēmumu Nr.413
(protokols Nr.15, 19.§)

„Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, 
starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

Ilūkstes novadā”
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība iz-
sniedz atļauju mazajai alkoholisko dzērienu darītavai (turpmāk- ražotājs) 
pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko 
dzērienu ražošanai Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. 
2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā (turpmāk- atļau-
ja) pieņem Ilūkstes novada dome.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība
3. Lai saņemtu atļauju, ražotājam Ilūkstes novada pašvaldības Vienotajā 
valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz pieteikums, 
kuru parakstījusi ražotāja atbildīgā amatpersona un kurā norāda:
3.1. ražotāja nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs;
3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments , apjoms vai absolūtā 
alkohola daudzums;
3.3. ražošanas vieta (adrese).
4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
4.1. ražotāja reģistrācijas apliecība;
4.2. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
4.3. telpu plāns un citi ražošanas vietu raksturojoši dokumenti, ja tādi ir 
ražotāja rīcībā un tiem var būt nozīme lēmuma pieņemšanai par atļaujas 
izsniegšanu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
5. Atļauju izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 ga-
diem.
6. Atļauja netiek izsniegta, ja:
6.1. ražotājs nav iesniedzis visus noteikumu 4.punktā minētos dokumentus;
6.2. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbil-
stoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un 
neatbilst tās izmantošanas mērķim;
6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
   6.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, 
policijas ēkās un teritorijā un ne tuvāk kā 300 (trīs simti) metri no šīm ēkām 
vai to teritorijās;
   6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
   6.4.3. daudzdzīvokļu mājā;
6.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabied-
risko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

IV. Atļaujas anulēšana
7. Ilūkstes novada dome ar motivētu lēmumu ir tiesīga atcelt izsniegto at-

ļauju šādos gadījumos:
7.1. ražotājs atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmanto-
šanas mērķim;
7.3. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norādītajā vietā;
7.4. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud 
sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
8. Lēmumu par atļaujas anulēšanu Ilūkstes novada dome pieņem viena mē-
neša laikā no 7. punktā minēto apstākļu konstatēšanas un par to rakstveidā 
nekavējoties paziņo atļaujas saņēmējam.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada  29.novembra saistošajiem noteiku-
miem  Nr.12/2018

 „ Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starppro-
duktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Ilūkstes novadā” 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācijai

1. Projekta satura 
izklāsts

Tiesiskais regulējums - Alkoholisko dzērienu apri-
tes likuma 8.panta otrā daļa, 3.panta 13 daļa nosa-
ka, ka  vietējā  pašvaldība, ja tai ir nepieciešams iz-
dod atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās 
pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteiku-
mus, kuros nosaka kārtību, kādā ražotājs ir tiesīgs 
saņemt minēto atļauju.

2. Projekta ne-
pieciešamības pama-
tojums

Saistošie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā 
Ilūkstes novada pašvaldība ražotājam izsniedz at-
ļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu, starp-
produktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un 
dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem 
augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alko-
holiskos dzērienus.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašval-
dības teritorijā

Saistošie noteikumi ļauj ražotājam saņemt atļauju 
vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārē-
jo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi veikt 
saimniecisko darbību.

5. Informācijas par 
plānoto projekta ie-
tekmi uz administra-
tīvajām procedūrām

Ražotājs par saistošo noteikumu piemērošanu var 
griezties Ilūkstes novada pašvaldībā.

6.Konsultācijas ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekta izstrādē netika veik-
tas konsultācijas ar privātpersonām. Saistošo notei-
kumu projekts ievietots Ilūkstes novada pašvaldī-
bas mājas lapā www.ilukste.lv 

PAR DOMES SĒDĒM JANVĀRĪ Sākums 3.lpp
Kā arī nolēma paaugstināt izglītības iestāžu vadītāju noteiktās zemākās 
mēneša darba algas likmes par slodzi Bebrenes vispārizglītojošās un 
profesionālās vidusskolas direktorei  un Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
direktorei par 30%.   

***
Apstiprināja  pašvaldības 2018.gada pamatbudžeta izpildi - ieņēmumu 
daļā 9 455 557eiro (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 137 607 
eiro;  ieņēmumi 7 990 374 eiro; aizņēmums 327 576 eiro un izdevumu daļā  
9 455 557 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums perioda beigās 1 015 536 
eiro;  izdevumi 7 801 587eiro ; aizņēmumu atmaksa 620 434 eiro, izdevumi 
par kapitāla daļu un par ieguldījumu radniecīgajās kapitālsabiedrībās 
pārvērtēšanu 18 000 eiro).
Apstiprināja pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta izpildi  ieņēmumu daļā 
623 647 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 262 542 eiro, 
ieņēmumi 361 105 eiro), izdevumu daļā 623 647 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu 
atlikums perioda beigās 260 078 eiro ,izdevumi 363 569 eiro). 
  Apstiprināja pašvaldības 2018.gada ziedojumus un dāvinājumus ieņēmumu 

daļā  14 951 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 118 eiro;  
ieņēmumi 14 833 eiro), izdevumu daļā  14 951eiro (t.sk. budžeta līdzekļu 
atlikums perioda beigās 13 333 eiro, izdevumi 1 618 eiro).  
Apstiprināja  pašvaldības aizņēmuma parādu uz 2019.gada 1.janvāri 2 518 
768 eiro apmērā un pašvaldības galvojumus uz 2019.gada 1.janvāri 493 050 
eiro  apmērā. 

***
  Atbalstīja lūgumu un piešķīra vienreizēju pabalstu 1000 eiro apmērā 
novadā dzīvojošai personai,  kas gada sākumā cieta  ugunsgrēkā. 

***
 Apstiprināja Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.- 2026.gadam 
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu. Par šīs programmas izstrādes 
vadītāju iecēla pašvaldības  izpilddirektora p.i. Reini Līci.

***
Atkārtoti uz 5 gadiem par Ilūkstes novada bāriņtiesas loceklēm ievēlēja  
Valdu Namiņu un   Anitu Naļivaiko.

Kancelejas nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova
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AIZVADĪTAIS GADS ILŪKSTES NOVADA 
DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā 2018. gadā reģistrēti 40 simt-
gades bērniņi (19 zēni un 21 meitene). Doti skanīgi un stipri  vārdi kā 
Teodors, Edvards, Kristaps, Leonards, Viktorija, Alise. Izvēlēti arī mazāk 
dzirdēti vārdiņi: Ermīns, Tomila, Adele. Pirmie bērni dzimuši 12 māmi-
ņām, otrie – 18 māmiņām, trešie – 5, ceturtie – 3, piektais – 1 un astotais – 
1 māmiņai. Jaunākajai  māmiņai bija 19 gadi, bet uzņēmīgākajai – 41 gads.

Kāzas cilvēka mūžā ir īpaši svētki. Pagājušajā gadā novada dzimtsa-
rakstu nodaļā tika reģistrētas 22 laulības, no tām 5 laulības noslēgtas no-
vada Romas katoļu draudzēs. 

Lai laulību ceremonija būtu īpaši svinīga un neaizmirstama, pāri gre-
dzenus mīt bija izvēlējušies ne tikai, kā tradicionāli ierasts,   novada kul-

tūras centra telpās.  Bebrenes muiža kāziniekus piesaistīja ar savu šarmu 
un īpašo noskaņu, savukārt viesu māja “Saliņas”  – ar lauku klusumu un 
harmoniju ar dabu.   Viens pāris “jā” vārdu teica pašā torņa virsotnē –  vie-
su namā   “ Pie Torņa”.

Diemžēl atzīmes par laulības šķiršanu izdarītas 11  laulību reģistros.
Skumjā statistika  pagājušajā gadā pārsniedza priecīgo –  miruši 119 

novada iedzīvotāji. Visvairāk aizgājēju slimojuši ar sirds un asinsvadu sli-
mībām, kam seko onkoloģiskās saslimšanas.

Nupat sācies  jaunais 2019. gads, varam tajā  rakstīt jaunus prieka 
mirkļus.  Un arī pirmais ieraksts Ilūkstes novada dzimtsarakstu reģistros 
nesa priecīgu vēsti – 7.janvārī piedzima pirmais bērniņš – Dominiks!

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Sanita Plone

D O M E S  Z I Ņ A S

KOPŠ 21. JANVĀRA ILŪKSTES NOVADA  
PAŠVALDĪBĀ  DARBU IR UZSĀKUSI
JAUNA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 
SPECIĀLISTE  - ZANDA LISOVSKA

Zanda ir absolvējusi  Eglaines pamatskolu un Ilūkstes 1.vidusskolu. 
2013.gadā Daugavpils Universitātē ieguva Dabaszinātņu bakalaura  grādu  
Vides zinātnē, vēlāk iegūts  profesionālais maģistrs Vides plānošanā un  
Dabas aizsardzības speciālista kvalifikācija.

Paralēli mācībām un studijām, aktīva sabiedriskā dzīve Zandai pavēra 
plašus pašrealizācijas ceļus, kas ir kā PVN sasniegtajiem mērķiem. Studiju 
prakse ārzemēs un brīvprātīgais darbs ļāva gan iepazīt jaunus cilvēkus, 
gan citu nozaru darbu specifiku, gan arī gūt plašāku redzējumu par pa-
saulē notiekošo. 

Zanda Ilūkstes novadā iepriekš veikusi Eglaines kultūras nama vadī-
tājas pienākumus. Viņai  interesē novadpētniecība, īpaši, iepazīstot laika 
liecības Vecā Stendera muzejā un sabiedrības atmiņu labirintos.  Daloties 
pārdomās Zanda saka: “Cilvēks darbībā nekad nav garlaicīgs, skumjš vai 
vientuļš. Būtībā līdzdarbošanās apkārt notiekošajos procesos, manuprāt, 
ne tikai cilvēku padara dzīvu un pilnvērtīgu, bet arī vidi, kurā dzīvojam. 

Apzinoties to, ka laiks ir neat-
kārtojams, ir lietderīgāk turē-
ties pie kādas atziņas - darot 
lietas, kas tev patīk, tu laiku 
nezaudē - tu to iegūsti. Un kā-
dēļ gan patīkamās lietas nedarīt 
savās mājās - Ilūkstes novadā? 
Ir visas iespējas! Tādēļ cenšos 
savu laiku radīt pilnvērtīgāku, 
pieņemot  jaunus izaicinājumus, 
izglītošanās iespējas, piedaloties 
dažādās aktivitātēs,  un arī  at-
vēlot brīvo laiku radošiem va-
ļaspriekiem. Tikai paša varā ir 
lielais spēks savas mājas pamest 
nebūtībā vai tomēr kopt un sau-
dzēt? Cienu tos cilvēkus, kuri ir 
mērķtiecīgi, ar stipru gribasspē-
ku, kuri ir atvērti un ar degsmi 
īsteno idejas tieši savās mājās, iedvesmojot arī citus. Priecājos, ka tādu cil-
vēku mūsu novadā netrūkst, jo spēcīgas personības ir pamats pilnvērtīgai 
sabiedrības izaugsmei un labākai rītdienai.”

SIA „ORNAMENTS” AICINA UZ SADARBĪBU 
KOMUNĀLO MAKSĀJUMU PARĀDNIEKUS

SIA „Ornaments” aicina ikvienu komunālo maksājumu parādnieku 
izmantot iespēju izvairīties no soda procentu nomaksas pienākuma, no-
slēdzot vienošanos par pakāpenisku parāda atmaksu, kā arī atgādina, ka 
soda procentu neaprēķināšanu (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu do-
kumentu) ir tiesīgas pieprasīt:

• personas ar invaliditāti (1., 2., 3. grupa), kā arī bērna invalīda 
vecāki;

• daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem);
• vientuļās mātes (tēvi), kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni;
• bērni bāreņi;
• vientuļi pensionāri;
• bezdarbnieki;
• trūcīgas (maznodrošinātas) personas vai ģimenes.

Ar spēkā esošo komunālo pakalpojumu norēķinu kārtību var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv 

SIA „ORNAMENTS” administrācija

IEDZĪVOTĀJI TIEK AICINĀTI PIEDALĪTIES 
JAUNĀ NACIONĀLĀ ATTĪSTĪBAS PLĀNA 
IZSTRĀDĒ

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir uzsācis diskusiju par valsts 
attīstības prioritātēm un Latvijas nākotni pēc 2021. gada un aicina iesais-
tīties un izteikt viedokli par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam 
(NAP2027) idejiskā „kodola” un prioritāšu piedāvājumu PKC mājaslapā 
www.pkc.gov.lv.

Projekts paredz virsmērķa – Stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pie-
augums ikvienam iedzīvotājam – sasniegšanai noteikt šādas prioritātes:

• Tautas ataudze un dzīvildze;
• Zināšanas un prasmes;
• Materiālā labklājība;
• Dzīves vide;
• Kultūra, sports, atpūta;
• Valstiskums un pilsoniskā apziņa.
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PAR 2018.GADĀ PAVEIKTO
2018.gads aiz sevis ir atstājis daudz gan Latvijas, gan Ilūkstes nova-

dā vēsturē ierakstāmu stāstu! Šo gadu aizvadījām Latvijas valsts simtga-
des svētku zīmē, piepildot to ar vērienīgiem notikumiem, daudzveidīgiem 
pasākumiem un jaunām tradīcijām. Tas bija īpašs arī tāpēc, ka ar saukli 
„Laimīgi esam Sēļzemes krastā!” krāšņi nosvinējām Ilūkstes novada izvei-
došanas 15.gadadienu!

Atskatoties uz 2018.gadu, vairāki īpaši nozīmīgi un vēsturiski noti-
kumi norisinājās tieši kultūras un izglītības jomā. Gads bija piepildīts ar 
dažādiem Latvijas simtgadei veltītiem pasākumiem un akcijām, un vienā 
no tiem – jau gada iesākumā - Ilūkstes novads saņēma „Tautas Saimes grā-
matu”, kas veltīta Latvijas valsts simtgadei un tapa kā iedzīvotāju dāvana, 
kas ceļo pa Latviju un kurā katram iedzīvotājam bija unikāla iespēja ļoti 
personiski uzrunāt valsti un uzticēt Latvijai tās simtgadē savu piedzīvoto 
un pārdzīvoto, paskatoties uz savu dzīvi Latvijas valsts 100 gadu pastāvē-
šanas kontekstā. Mūsu novada ļaudīm bija gods atklāt Zemgales grāmatu 
un būt pirmajiem, kas tās baltajās lapās raksta savus vēstījumus un novē-
lējumus Latvijai.

Lai saglabātu visas novada skolas, 2018.gada pavasarī spērām svarīgu 
soli. Četras novada skolas – Ilūksts 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola, Eglaines pamatskola un Subates pamatskola tika apvienotas, 
topot par Ilūkstes Raiņa vidusskolu ar četrām mācību procesa īstenošanas 
vietām. 

Vasarā novada iedzīvotāji un viesi tika priecēti ar piesātinātu novada 
svētku programmu! Svētku laikā Ilūkstes novada simbols, kas cēli rotā 
mūsu novada ģērboni, beidzot tapa aplūkojams un “pataustāms” arī klā-
tienē – Ilūkstes pilsētas skvērā tika atklāta tēlnieka Ivo Folkmaņa veidotā 
zirga skulptūra.

Arī rudens bija ražīgs darba periods. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, 
Ilūkstes estrādes teritorijā uzsākām Simtgades parka veidošanu, atstājot 
to kā dāvanu nākamajām paaudzēm. Savukārt 2018. gada Lāčplēša diena 
Ilūkstē iesakņosies ar zīmīgu un vēsturisku notikumu – Lāčplēša Kara or-
deņa kavalieru piemiņas stēlu atklāšanu. Brīvības cīņu varoņu apzināša-
nas uzdevums ir paveikts ne tikai Ilūkstes novada, bet arī visa kādreizējā 
Ilūkstes apriņķa mērogā un kalpo kā vēstures liecība par novada sākotnējo 
teritoriju un tajā dzīvojušo ļaužu piederību šai zemei.

Drosmīgs solis tika veikts arī novada kultūras un tūrisma dzīvē. 
Ilūkstes novada Kultūras centrs tika reorganizēts, pārtopot par Ilūkstes 
novada Kultūras un tūrisma aģentūru. Ilūkstes novada Kultūras un tū-
risma aģentūras izveidošanas mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vēr-

tību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai. Aģentūras 
izveidošanas rezultātā tiek apvienotas kultūras un tūrisma jomas, lai efek-
tīvāk izmantotu pašvaldības finanšu resursus un nodrošinātu kompaktu 
un vienlaikus plaši aptverošu šīs iestādes darbu. Mūsdienās kultūra un 
tūrisms ir cieši saistītas jomas gan pasākumu satura un formāta ziņā, gan 
tajā apstāklī, ka tūrists savā ceļojuma maršrutā līdztekus tūrisma objektu 
apskatei nereti vēlas iekļaut arī vietējās kultūras pasākuma apmeklējumu. 
Jaunākās tendences rāda, ka aizvien biežāk priekšroka tiek dota  starp-
disciplināriem pasākumiem, tādā veidā nodrošinot daudz interesantāku 
pasākumu piedāvājumu.

Gada izskaņā mūsu novadam bija īpašs pagodinājums uzņemt pie sevis 
Latvijas Nacionālās enciklopēdijas radošo komandu, kur kopīgi atklājām 
Latvijas simtgadei veltītās Nacionālās enciklopēdijas elektronisko versiju. 
Enciklopēdijas mērķis ir kļūt par nozīmīgāko informācijas resursu latvie-
šu valodā.

2018.gadā notika intensīvs darbs pie investīciju un jaunu uzņēmumu 
piesaistes novadam. Ļoti ceram, ka šogad šie pūliņi rezultēsies, un pieaugs 
uzņēmēju aktivitāte novadā.

Tāpat ik dienu gan Ilūkstē, gan visā novadā turpinājās dažādi teritorijas 
labiekārtošanas darbi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu un pieejamu vidi. 
Ilūkstes pilsētas centrā tika pabeigti Ilūkstes Romas katoļu baznīcas žoga 
atjaunošanas darbi. Pilsētā tika atjaunoti vairāki ielu posmi- tika veikta 
Strēlnieku ielas posma pārbūve un stāvlaukuma izbūve, Patversmes ielas 
posma un Brīvības ielas posma segumu atjaunošana. Tika noasfaltēta arī 
1.šķērsiela, tādējādi nodrošinot ērtāku piekļuvi Ilūkstes Veselības centram 
un Bērnu un jauniešu centram. Rudenī tika uzsākti arī Jēkabpils ielas pos-
ma atjaunošanas darbi, šobrīd tie ir apturēti, tomēr pavasarī, atsākoties 
būvdarbu sezonai, tiks pabeigti. Novadā noslēdzās trīs pašvaldības ceļu 
pārbūve Pilskalnes un Dvietes pagastos, un plānots, ka arī šogad tiks pār-
būvēti vēl vismaz trīs ceļu posmi.

Varam pamatoti lepoties par aizvadītajā gadā piedzīvoto, daudz ir bi-
jis gandarījuma mirkļu. Ļoti priecē arī novadnieku aktīvā līdzdarbošanās, 
esam pateicīgi jums- novada iedzīvotāji-  par atvērtību, atsaucību un ietei-
kumiem, jo tikai kopā mēs veidojam mūsu novadu! 

Lai arī 2019.gads visiem nes daudz patīkamu pārsteigumu, un darbi 
sokas!

Ilūkstes novada pašvaldības Izpilddirektora vietniece
Ieva Strode

PAŠVALDĪBAS KASEI ILŪKSTĒ
MAINĪTS DARBA LAIKS

Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, no 1. februāra pašvaldības kase Brīvības 
ielā 7, Ilūkstē ir slēgta piektdienās (iepriekš – trešdienās). Pārējās 
pašvaldības kasēs palikušas spēkā iepriekš izsludinātās izmaiņas. 
Atvainojamies, ja jaunā kārtība ir sagādājusi neērtības, un atgādinām, 
ka maksājumus var veikt arī jebkurā pasta nodaļā, bankā vai attālināti, 
izmantojot internetbanku.
Pašvaldības norēķinu konti:
AS „Swedbank” – LV53HABA0551026255702 (bankas kods: HABALV22);
AS „SEB banka” – LV05UNLA0005011130034 (bankas kods: UNLALV2X);
AS „Luminor Banka” – LV68RIKO0002013187612 (bankas kods: 
RIKOLV2X).
Veicot pārskaitījumu, lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi!

KASES DARBA LAIKS ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKĀ
Pirmdienās: 8.00–16.30
Otrdienās: 8.00–17.30
Trešdienās: 8.00–16.30
Ceturtdienās: 8.00–15.30
Piektdienās: SLĒGTA Pusdienu pārtraukums 12.00–12.30

 
BEBRENES PAGASTA 
PĀRVALDĒ
DVIETES PAGASTA PĀRVALDĒ
PILSKALNES PAGASTA 
PĀRVALDĒ
SUBATES PILSĒTAS UN 
PRODES PAGASTA PĀRVALDĒ
Pirmdienās: 8.00–16.30
Otrdienās: 8.00–16.30
Trešdienās: 8.00–16.30
Ceturtdienās: 8.00–16.30
Piektdienās: SLĒGTA. Pusdienu 
pārtraukums 12.00–12.30
 
EGLAINES PAGASTA PĀRVALDĒ
ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDĒ
Pirmdienās: 8.00–16.30
Otrdienās: 8.00–12.00
Trešdienās: 8.00–16.30
Ceturtdienās: 8.00–16.30
Piektdienās: 8.00–12.00. Pusdienu pārtraukums 12.00–12.30

MAINĪTS NODARBINĀTĪBAS VALSTS 
AĢENTŪRAS DAUGAVPILS FILIĀLES 
DARBA LAIKS ILŪKSTĒ

No 2. janvāra līdz 28. februārim Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) Daugavpils filiāles speciālisti nodrošinās klientu pieņemšanu un 
apkalpošanu Brīvības ielā 13, Ilūkstē tikai ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 16.30. Pārējās darbdienās NVA pakalpojumus klātienē varēs saņemt 
Varšavas ielā 18, Daugavpilī (tālr.: 65434561, 25685858).

Lielu daļu NVA pakalpojumu iespējams pieteikt arī elektroniski. 
Informāciju par tiem var iegūt NVA mājaslapā, bet konsultatīvu palīdzību 
to pieteikšanā var saņemt Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 1. stāvā).

Ja plāno pieteikt e-pakalpojumus, identitātes apliecināšanai 
nepieciešami vai nu internetbankas piekļuves rīki: lietotāja numurs, kodu 
karte, kodu kalkulators vai viedttālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni 
(lielākajai daļai pieprasītāko pakalpojumu), vai arī personas apliecība 
(eID), kurā aktīvs autentifikācijas sertifikāts.
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PAZIŅOJUMS PAR ILŪKSTES NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU 
UN SAISTOŠO NOTEIKUMU IZDOŠANU

Ilūkstes novada dome informē, ka  2018. gada 
20. decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 395 
„Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–
2030. gadam un Vides pārskata projekta apstipri-
nāšanu” un par saistošo noteikumu Nr. 13/2018 
„Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. 
gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi” izdošanu.

Ar Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 
materiāliem var iepazīties Ilūkstes novada pašvaldības adminis-
tratīvajā ēkā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā (pašvaldības 
darba laikā), pašvaldības interneta vietnē www.ilukste.lv un valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Kā plānošanas dokumentā integrēti vides apsvērumi
Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019.–2030. gadam (turpmāk – te-

ritorijas plānojums) ir vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā definēti nosacījumi turpmākai Ilūkstes novada teritorijas 
izmantošanai un apbūves veidošanai, publiskās, transporta un maģistrālo 
inženiertīklu un objektu infrastruktūras attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei, 
apmežošanai u. c. būtiski nosacījumi attiecībā uz pašvaldības teritorijas iz-
mantošanu.

Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves notei-
kumus (turpmāk – TIAN), funkcionālo zonējumu, teritorijas ar īpašiem no-
teikumiem un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām 
apgrūtinātajām teritorijām un objektiem.

Lai izvērtētu sagaidāmo ietekmi uz vidi saistībā ar teritorijas plānojuma 
īstenošanu, tika izstrādāts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums (turp-
māk – vides pārskats). Vides pārskatā papildu uzmanība tika pievērsta tam, 
kā plānošanas dokumenta izstrādes mērķi tiek sabalansēti ar vides un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma – ūdeņu, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības, 
Natura 2000 teritoriju un citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, kultūras 
pieminekļu, gaisa kvalitātes, iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes u. c. – aizsar-
dzību, saglabāšanu un kvalitātes paaugstināšanu.

Teritorijas plānojumā, lai samazinātu plānoto darbību ietekmi uz dabas, 
kultūrvēsturiskā mantojuma un iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, paredzēti 
dažādi pasākumi, kas gan tieši, gan netieši mazinās iespējamo negatīvo ie-
tekmi uz Ilūkstes novada teritorijas vides kvalitāti.  Paredzēta vesela virkne 
dažādu pasākumu – aizsargjoslas un būvlaides, nosacījumi derīgo izrakteņu 
ieguvei, apmežošanai, ražošanas teritorijām, blīvas dzīvojamās apbūves teri-
torijām, nodrošinājumam ar inženierkomunikācijām u. c., kas gan tieši, gan 
netieši samazinās antropogēno slodzi uz vidi.

Pozitīvi vērtējams, ka teritorijas plānojumā paredzēta blīvi apdzīvoto 
vietu (Ilūkstes un Subates pilsētas, ciemu) robežu samazināšana. Grafiska-
jā daļā noteikta aizsargājamajā Subates pilsētas vēsturiskā centra teritorija 
(TIN1), pašvaldības nozīmes aizsargājamās dabas un kultūrvēsturiskās teri-
torijas (TIN4), ainaviski vērtīgās teritorijas (TIN5), vērtīgās lauksaimniecī-
bā izmantojamās zemes (TIN6), degradētas teritorijas (TIN8). TIAN iekļauti 
nosacījumi to izmantošanai. TIAN noteikti arī detalizēti noteikumi derīgo 
izrakteņu ieguvei, ieguves vietu ekspluatācijai un rekultivācijai, apmežoša-
nai, alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanai u. c.

Kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie atzinumi, sabiedriskās 
apspriešanas rezultāti

Teritorijas plānojums un vides pārskats tika izstrādāts vienlaicīgi, tāde-
jādi jau izstrādes laikā plānošanas dokumentā pēc iespējas tika ietverti vides 
pārskata priekšlikumi un ieteikumi.

Sagatavojot teritorijas plānojumu, izvērtēti un ņemti vērā vai arī norai-
dīti (atbilstoši teritorijas plānojuma darba uzdevumam, vietējās pašvaldības 
plānošanas dokumenta kompetencei, izstrādes darba grupu un pašvaldības 
lēmumiem,  teritorijas plānojuma redakcijas 1.0 un 2.0 publiskās apsprieša-
nas rezultātiem) kompetento institūciju nosacījumi un atzinumi, izstrādes 
darba grupu priekšlikumi un Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – 
VPVB) rekomendācijas.

Sabiedrības informēšanai par teritorijas plānojuma un vides pārskata 
izstrādi notika publiskā apspriešana saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas publiskās apspriešanas laikā 
tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme 2018. gada 18. jūnijā un 
atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas sanāksme 2018. gada 7. jūlijā. Kopā 
tika saņemts 21 atzinums, t. sk. 18 institūciju  un 3 kaimiņu pašvaldību. 
Atzinumi saņemti no VVD Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas 
aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas,  Veselības in-
spekcijas Latgales kontroles nodaļas, VAS „Latvijas dzelzceļš”, VAS „Lat-
vijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas, Valsts meža dienesta Dienvidlatgales 
virsmežniecības, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Nacionālā 

kultūras mantojuma pārvaldes, AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales 
reģiona, AS „Latvenergo”, AS „Augstsprieguma tīkls”, AS „Sadales tīkls”, 
AS „Gaso” Gāzapgādes departamenta, SIA „Lattelecom”, VSIA „Latvijas 
Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas  centrs”, Latgales plānošanas reģiona, 
SIA „Ornaments”, Daugavpils novada domes, Aknīstes novada pašvaldības 
un Jēkabpils novada pašvaldības. Būtiskākos ieteikumus un rekomendāci-
jas papildinājumiem un precizējumiem teritorijas plānojuma pilnveidošanai 
sniedza VVD Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības pār-
valdes Latgales reģionālā administrācija, Nacionālā kultūras mantojuma 
pārvalde un AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales reģions.

Visi saņemtie atzinumi tika izskatīti un izvērtēti pēc būtības teritori-
jas plānojuma izstrādes darba grupās un izskatīšanas sanāksmē, pieņemot 
lēmumus par to iekļaušanu, daļēju iekļaušanu vai neiekļaušanu teritorijas 
plānojuma pilnveidotajā redakcijā. Plānošanas dokuments un vides pārskata 
projekts tika precizēts un papildināts atbilstoši institūciju atzinumiem un 
darba grupās nolemtajam, un sagatavota teritorijas plānojuma pilnveidotā 
redakcija (2.0).

Fizisko un juridisko personu priekšlikumi netika saņemti. Būtiskus 
priekšlikumus dabas un apstādījumu teritoriju (DA) paplašināšanai, papil-
dus iekļaujamajām pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskajām un dabas teri-
torijām un objektiem  (vēsturisko māju pamati, mozaīkveida ainaviski vēr-
tīgās teritorijas, dižkoki u. c.), sniedza teritorijas plānojuma izstrādes darba 
grupa. Priekšlikumi tika iestrādāti teritorijas plānojuma 2.0 redakcijā.

Savukārt teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas (2.0) publiskās 
apspriešanas laikā tika organizēta publiskās apspriešanas sanāksme (2018. 
gada 24. oktobrī) un atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas darba grupas 
sanāksme (2018. gada 10. decembrī). Kopā tika saņemti 16 atzinumi, t. sk. 
14 institūciju un 2 kaimiņu pašvaldību. Atzinumi saņemti no VVD Daugav-
pils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģio-
nālās administrācijas,  Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļas, VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” Daugavpils nodaļas, Valsts meža dienesta Dienvidlatga-
les virsmežniecības, Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras, Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvaldes, AS „Latvijas Valsts meži” Dienvidlatgales 
reģiona, AS „Latvenergo”, AS „Gaso” Gāzapgādes departamenta, SIA „Lat-
telecom”, VSIA „Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas  centrs”, Latga-
les plānošanas reģiona, SIA „Ornaments”, Vides pārraudzības valsts biroja 
(VPVB), Aknīstes novada pašvaldības un Jēkabpils novada pašvaldības.

No institūcijām ir saņemti pozitīvi atzinumi vai atzinumi ar nebūtiskiem 
vai tehniskas dabas precizējumiem par teritorijas plānojuma 2.0. redakcijas 
risinājumiem un Vides pārskata projektu.

Fizisko un juridisko personu priekšlikumi netika saņemti.
Par Vides pārskata projektu atzinumus sniedza trīs kompetentās insti-

tūcijas – Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģiona administrācija, VVD 
Daugavpils reģionālo vides pārvalde un Veselības inspekcijas Latgales kon-
troles nodaļa. Atbilstoši atzinumos norādītajam Vides pārskata informācija 
tika precizēta un papildināta. VPVB konstatēja, ka Vides pārskats sagata-
vots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma varian-
tiem izraudzīts pieņemtais variants

Teritorijas plānojuma risinājumiem netika piedāvāts alternatīvais vari-
ants. Tomēr teritorijas plānojuma izstrādes laikā tika apspriesti un analizēti 
dažādi risinājumi – attīstības scenāriji jeb alternatīvas.

Kā nozīmīga attīstības alternatīva tika apskatīta Ilūkstes un Subates pil-
sētu un ciemu teritoriju robežu pārskatīšana. Rezultātā teritorijas plānoju-
mā pilsētu un ciemu teritoriju robežas būtiski tika samazinātas. Alternatīva 
būtu bijusi pilsētu un ciemu teritoriju robežās saglabāt ar tām funkcionāli 
nesaistītās teritorijas, perifērijā esošās lauksaimniecības zemes  un mežu te-
ritorijas.

Teritorijas plānojumā identificētas Sēlijas kultūrvēsturiskajam reģionam 
raksturīgās ainaviskās, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Ilūkstes nova-
da teritorijā noteiktas un attēlotas vairāk nekā 50 kultūrvēsturiskas ainavas 
ar ainavisku skatu perspektīvām, 16 pašvaldības nozīmes aizsargājamās kul-
tūrvēsturiskās un dabas teritorijas un vairāk nekā 140 pašvaldības nozīmes 
kultūrvēsturiskie un dabas objekti, 240 vietējas nozīmes dižkoki un vairāk 
kā 90 vēsturisko mājvietu un citu nozīmīgu ēku pamati. Valsts nozīmes pil-
sētbūvniecības pieminekļa Subates pilsētas vēsturiskā centra aizsargājamās 
apbūves teritorijā noteikti īpaši noteikumi teritorijas izmantošanai un ap-
būves veidošanai. Arhitektūras pieminekļa Subates luterāņu baznīcas teri-
torijā noteikta apakšzona Publiskās apbūves teritorija (P1) ar specifiskiem 
apbūves noteikumiem. Alternatīva bija šīs nozīmīgās teritorijas un objektus 
nenoteikt un neizvirzīt prasības to saglabāšanai un aizsardzībai, jaunas ap-
būves veidošanai vai esošās pārbūvei.

Kā nozīmīga alternatīva minama arī iespēja teritorijas plānojumā neno-
teikt vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorijas (lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes ar vērtību 35 balles un augstāk, kur vienlaidus lauksaimnie-
cības zemju platība ir 10 ha un lielāka). Ja vietējas nozīmes lauksaimniecības 
teritorijas netiktu noteiktas, netiktu nodrošināta novadam nozīmīgo vērtīgo 
vienlaidus lauksaimniecības zemju Turpinājums 8.lpp 
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Sākums 7.lpp

nogabalu saglabāšana un to turpmāka izmantošana lauksaimnieciskai dar-
bībai un vērtīgās lauksaimniecības zemes būtu pakļautas potenciālam apme-
žošanas riskam.

Vides pārskatā tika secināts, ka plānošanas dokumenta īstenošana, ja 
tiks ievērotas vides aizsardzības normatīvu, atbildīgo institūciju un pašval-
dības izvirzītās prasības, neatstās sliktāku ietekmi uz vides kvalitāti, kā ir 
pašlaik. Tā īstenošana neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamajām da-
bas teritorijām, tajā skaitā Natura 2000 teritorijām, kā arī netiek paredzētas 
pārrobežu ietekmes.  Teritorijas plānojuma risinājumi nav pretrunā ar dabas 
aizsardzības normatīviem un tā mērķi atbilst starptautiskajiem un nacionā-
lajiem vides un dabas aizsardzības mērķiem.

Ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas mo-
nitoringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas 
termiņus

Lai konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamo negatīvo tie-
šo vai netiešo ietekmi uz vidi, tiks veikts plānošanas dokumenta īstenošanas 
monitorings. Monitorings tiks veikts, izmantojot valsts vides monitoringa un 
citus pieejamos datus, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par Ilūkstes 
novada teritoriju. Veicot monitoringu, tiks pievērsta uzmanība Vides pārska-
tā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām nozarēm, lai veidojot statisti-
ku ilgākā laika periodā, varētu novērtēt piesārņojuma izmaiņas un progno-
zēt tā iespējamo attīstību.

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa ziņojums tiks izstrādāts 
vismaz divreiz plānošanas periodā – 2020. gadā un 2024. gadā un iesniegts 
Vides pārraudzības valsts birojā.

ATBALSTS PENSIONĀRIEM UN PERSONĀM 
AR INVALIDITĀTI ILŪKSTES NOVADĀ

Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka arī šogad pensionāriem un personām 
ar invaliditāti ir  pieejamas dažāda veida  pabalstu formas.
1) Veselības aprūpē
	 apmaksa par trīs stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 

30 euro gadā (ārstējoties jebkurā slimnīcā Latvijā);
	 onkoloģisku saslimšanu gadījumos apmaksa par desmit stacionārā 

pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 72 euro gadā;
	 ja ienākumi nepārsniedz 228 euro mēnesī, apmaksa 25% apmērā no 

izdevumiem par ārstēšanos stacionārā vai dienas stacionārā, bet ne 
vairāk kā 72 euro gadā;

	 ja saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsts veselības 
aprūpei 72 euro gadā.

Pabalsta veselības aprūpei saņemšanai personai ir jāiesniedz sociālajā 
dienestā iesniegums un izdevumus apliecinoši dokumenti ne vēlāk kā 12 
(divpadsmit) mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā brīža.
2) Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai paredzēts izdevumu 
apmaksai līdz 25% situācijās, ja ārstēšanās izdevumi viena mēneša laika 
periodā pārsniedz mēneša ienākumu apmēru, šādos gadījumos:
	 onkoloģiskās saslimšanas;

	 endoprotezēšana;
	 acu operācijas;
	 medicīnas ierīču (piem., sarežģītu briļļu, dzirdes aparātu u.tml.) 

iegāde.
3) Dzīvokļa pabalsts –pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām 
saskaņā ar LR Civillikumu nav apgādnieku, pensijas apmērs nepārsniedz 
230 euro mēnesī , deklarētajā dzīvesvietā dzīvo vieni paši, kurām nepieder 
nekustamais īpašums (mežs, zeme, ēkas) un kuri nav noslēguši nekustamā 
īpašuma nomas līgumu (par mežu, par zemi, par ēkām). 
4) Atlaide nekustamā īpašuma nodoklim
	 Personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti  -70% apmērā;
	 Pensionāriem, kuriem saskaņā ar likumu nav apgādnieku – līdz 70 

gadu vecumam 50 % apmērā un vecākiem par 70 gadiem 70 % apmērā.
5) 50% atlaide personām ar invaliditāti higiēnas pakalpojumu 
saņemšanai 5 vietās (Ilūkstē, Pašulienē, Šēderē, Bebrenē, Dvietē) -  
nodrošinātas veļas mazgāšanas un/vai mazgāšanās dušā/ vannā iespējas. 
Maksa dušā/vannā 1.00 euro, veļas mazgāšana 2.00 euro.

Neskaidrību gadījumā, acainam zvanīt pa tālr.: 65463318 (Sociālais 
dienests).

Ilūkstes novada pašvaldības 
Sociālais dienests

NOVADĀ NOTIEK ATBALSTA GRUPAS 
NODARBĪBAS AUDŽUĢIMENĒM, 
AIZBILDŅIEM UN VECĀKIEM
Jau ceturto gadu Ilūkstē regulāri vienu reizi mēnesī darbojas atbalsta grupa 
audžuģimenēm, aizbildņiem un vecākiem. Atbalsta grupas nodarbības ir 
vērstas uz ģimeņu ar bērniem izglītošanu un spēju un prasmju pilnveidi 
dažādos bērnu audzināšanas jautājumos: 
• spēju apzināties un kontrolēt savas emocijas attīstīšanu, 
• saskarsmes un sadarbības spēju attīstīšanu, 
• prasmju pozitīvi/konstruktīvi risināt konfliktus attīstīšanu, 

• spēju objektīvi izvērtēt dažādas dzīves situācijas un izvēlēties situācijas 
uzlabošanai labākos risinājumus pilnveidi un attīstīšanu, 

• spēju un prasmju pozitīvi audzināt savus bērnus attīstīšanu, 

Nodarbībās tiek apspriestas tēmas par bērnu vecumposma īpatnībām, 
grūtībām audzinot bērnus, tajā skaitā ar īpašām vajadzībām, ar uzvedības 
traucējumiem, traumām. Tiek diskutēts par to, kā vecākiem, audzinot 
bērnus, parūpēties par sevi.
Ja  ir interese par šīm tēmām, aicinām apmeklēt atbalsta grupu zvanot 
sociālajai darbiniecei ģimenēm ar bērniem pa telefonu 65463320.

Sociālā dienesta vadītāja
Ingūna Svarāne

ARĪ ŠOGAD TIEK NODROŠINĀTA 
PĀRTIKAS UN PAMATA MATERIĀLĀS 
PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA
Atbalsta komplektus var saņemt persona vai ģimene, kas saņēmusi 
pašvaldības Sociālā dienesta izdotu izziņu, kas apliecina, ka persona vai 
ģimene:
• atbilst trūcīgas personas/ģimenes statusam;
• nonākusi krīzes situācijā;
• atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 

242 EUR/pers.)

Aicinām vērsties pagastu pārvaldēs, Ilūkstē - “LSK Daugavpils–Ilūkstes 
novadu komitejā” Kastaņu ielā 38.

25. FEBRUĀRĪ VESELĪBAS CENTRĀ „ILŪKSTE” PIEŅEMS TEHNISKAIS ORTOPĒDS
25.februārī Veselības centrā „Ilūkste” (Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā) pieņems tehniskais ortopēds. Visiem interesentiem ir iespēja 

pārbaudīt savu stāju un veikt pēdu diagnostiku ar LED podoskopu.
Pieraksts uz konsultāciju un sīkāka informācija, zvanot uz tālr. 65462455, mob. 25761511 vai vēršoties reģistratūrā.

Maksa par konsultāciju: bērniem – 5,00 eiro, pieaugušajiem – 10,00 eiro.
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA IR 
IESAISTĪJUSIES EIROPAS SOCIĀLĀ 
FONDA PROJEKTA „DEINSTITUCIONA-
LIZĀCIJAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANA 
LATGALES REĢIONĀ” ĪSTENOŠANĀ

Kopš 2016.gada 15.aprīļa Ilūkstes novada pašvaldība, kā sadarbības part-
neris Latgales plānošanas reģionam, ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 
īstenošanā. 

Deinsitucionalizācija ir process, kad  institucionālās aprūpes vi-
etā tiek veidoti un piedāvāti daudzveidīgi sabiedrībā balstīti sociā-
lie  pakalpojumi, lai cilvēks, kas līdz šim dzīvojis sociālās aprūpes 
iestādē vai varētu tur nonākt nākotnē, nepaliktu bez vajadzīgā at-
balsta un nepieciešamajiem pakalpojumiem. Jāuzsver, ka attiecībā uz 
personām, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs,  sagatavot dzīvei sabie-
drībā paredzēts tikai tās personas, kuras, saskaņā ar novērtēšanas komisijas 
atzinumiem, būs spējīgas uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes 
iestādēm.

Mērķa grupas šajā projektā ir:
•	 pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli 

var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta sma-
ga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);

•	 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem 
valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūciju pakalpojumus; 

•	 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un 

kuri dzīvo ģimenēs;
•	 ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam 

(ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.

Ilūkstes novadā izvērtētas individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta 
plāni 6 bērniem  ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta inva-
liditāte un kuri dzīvo ģimenēs  un 29 personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem, t.sk., 15 personas, kurām risks nonākt ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijās un 14 personas, kuras uzturās SIA Veselības centrs „Ilūkste” 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās. 

Līdz šim ir nodrošināts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atelpas 
brīža pakalpojums, audiologopēda pakalpojums, fizioterapeita individuālo 
nodarbību pakalpojums. Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem nodrošinātas fizioterapeita konsultācijas.

Izvērtēto personu individuālo vajadzību un nepieciešamo pakalpojumu 
klāsts Ilūkstes novada pašvaldībā ir plašāks par šobrīd pieejamo. Visne-
pieciešamākie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi ir grupu dzīvokļa pa-
kalpojumi (26 mūsu novada personām), specializēto darbnīcu pakalpojumi 
(18 personām). Abiem minētajiem pakalpojumiem nav pieejama infrastruk-
tūra, tā ir jāizveido. 

ES fondu projekta ietvaros paredzēta telpu renovācija un iekārtošana 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šos darbus plānots īstenot 2019.gadā. 
Kopējais plānotais finansējums sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu in-
frastruktūras sakārtošanai ir EUR 417 290 (ERAF finansējums 85% un na-
cionālais līdzfinansējums 15%).

Pašvaldībai piederošā ēkā Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē tiks izvietots 
dienas aprūpes centrs „Fēnikss” un specializētās darbnīcas, kuras 
veicinās nodarbinātības prasmju apguvi cilvēkiem ar garīga rakstu-
ra traucējumiem. 

Grupu dzīvokļus plānots izvietot dzīvojamā daudzdzīvokļu mājā 6 (sešos) 
labiekārtotos dzīvokļos Šēderes pagasta Pašulienes ciematā. Šajos dzīvokļos 
cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem dzīvos pastāvīgi, vienlaikus saņemot 
nepieciešamo atbalstu dažādās dzīves situācijās. 

Sociālā dienesta vadītāja
Ingūna Svarāne

N O D E R Ī G I

PAPLAŠINĀTS ES PĀRTIKAS UN 
MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS ATBALSTA 
SAŅĒMĒJU LOKS

Pēc Labklājības ministrijas (LM) ierosinājuma ir papildināti nosacījumi 
Eiropas Savienības finansēto pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mā-
cību piederumu saņemšanai, un tagad to saņēmēju loks varēs būt plašāks.

To paredz 2018.gada 18. decembrī, valdībā apstiprinātie Ministru kabi-
neta grozījumi noteikumos „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. 
gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”.

Grozījumi paredz, ka no 2019. gada janvāra Eiropas Atbalsta fonda at-
balstu papildus varēs saņemt arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, 
kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242 eiro, līdzšinējo 188 eiro vie-
tā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas personas vai ģimenes ienākumu 
līmenis noteikts mazāks par 242 eiro, Fonda vistrūcīgākajām personām 
atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes.

Tāpat grozījumi nosaka iespēju turpmāk visām pilngadīgajām perso-
nām saņemt ne tikai Fonda līdzfinansētās pārtikas, bet arī higiēnas un 

saimniecības preces, ko līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 
gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu vecumam varēs iz-
vēlēties vienu no Fonda higiēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 
līdz 9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.

Tāpat kā līdz šim, pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības 
sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa. Līdztekus jau līdz šim nodro-
šinātajiem Fonda sociālās iekļaušanas papildpasākumiem, turpmāk tiks 
nodrošināti arī socializēšanās pasākumi.

Šobrīd 28 partnerorganizācijas (nevalstiskās organizācijas, reliģiskas 
organizācijas un pašvaldības, pašvaldību iestādes) visā Latvijā nodroši-
na Fonda atbalsta paku izdali 460 vietās un izsniedz gatavas maltītes 23 
zupas virtuvēs. 2018. gada pirmajos trijos ceturkšņos Fonda līdzfinansēto 
pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu atbalstu sa-
ņēma 60,3 tūkstoši vistrūcīgāko cilvēku, saņemot kopumā 234 tūkstošus 
pārtikas paku un 243 tūkstošus gatavās maltītes zupas virtuvēs. Papildus 
ģimenes ar bērniem saņēmušas 31 tūkstoti higiēnas un saimniecības preču 
paku, trīs tūkstošus pārtikas maziem bērniem paku, trīs tūkstošus higiē-
nas preču maziem bērniem paku, kā arī astoņus tūkstošus mācību piede-
rumu paku.

Labklājības ministrija

APSTIPRINĀTS PROJEKTS NR. LLI-341 
“SOCIAL INCLUSION OF ELDERLY PEOPLE” 
JEB „SENIORU SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA ”

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešiem Latvijas un Lietuvas part-
neriem (Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas 
dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Utenas 
rajona pašvaldības administrācija un Moletu rajona pašvaldības adminis-
trācija) Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. 

gadam ietvaros īstenos projektu  “Social Inclusion of Elderly People” jeb 
„Senioru sociālā iekļaušana”, akronīms “Aging in comfort”. Projekta part-
nera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR 
13 097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80.

Projekta ietvaros Ilūkstes novadā sociālo pakalpojumu 
uzlabošanai tiks iegādāts inventārs - nepieciešamais aprīkojums 
aprūpes mājās nodrošināšanai, kā arī speciālisti piedalīsies teorētiskajās 
apmācībās, pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas aktivitātēs.

Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā
Dace Stalidzāne

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, 
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu 
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu
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NO BEBRENES LĪDZ BRISBENAI!

2018.gada izskaņā, tieši pirms Ziemassvētkiem,  Bebrenē  piedzīvojām 
pasaules mēroga notikumu, 18.decembrī Bebrenes muižā tika atklāta Na-
cionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne “www.enciklopedija.lv”. Vietnes 
atvēršanai Bebrene tika izvēlēta, lai simboliski demonstrētu enciklopēdi-
jas pieejamību ikvienam interesentam visā pasaulē un vienlaikus aktuali-
zētu kultūrvēsturisko Sēlijas novadu. Pasākumu bija iespējams vērot tieš-
raidē internetā un televīzijā.

Drukas versijā enciklopēdija iznāca neilgi pirms Latvijas simtgades svi-
nībām - 18.oktobrī. Grāmatas pirmā tirāža, kas bija 3000 eksemplāri jau 
ir izpārdota un gaidāma jau ir nākamā. Kopumā ir plānots izdot 11000 
enciklopēdiju, kas Latvijas mērogiem ir milzīgs skaits. Savukārt elektronis-
kā versija ir universāls un drošticams informācijas resurss latviešu valodā 
tiešsaistē, izmantojams bez maksas. 

Atklāšanas pasākumā Bebrenē piedalījās gan enciklopēdijas autoru ko-
lektīvs, gan ārzemju enciklopēdiju pārstāvji no septiņām valstīm, kuri at-
zina, ka tas ir liels notikums ne vien Latvijas mērogā, bet kopumā enciklo-
pēdiju vidē, jo katru dienu elektroniskās enciklopēdijas netiek atvērtas, un 
interesanti, ka, piemēram, Norvēģijā skolēni eksāmenos drīkst izmantot 
savas valsts enciklopēdiju pilnīgi brīvi.  Arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) pārstāvji uzsver: “Enciklopēdijas saturs ir paredzēts visplašākajai 
auditorijai, taču paredzam, ka “www.enciklopedija.lv” būs īpaši noderīgs 
resurss skolēniem un studentiem. Šķirkļus iespējams izdrukāt, tiek pie-
dāvāta iespēja automātiski ģenerēt atsauces. Elektroniskā enciklopēdija ir 
pielāgota lietošanai arī mobilajā vidē dažādās ierīcēs”.

Pasākuma laikā klātesošie un tiešraides skatītāji tika iepazīstināti ar 
Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes būtību, saturu, veidotā-
jiem, šķirkļu tapšanas procesu, kā arī izmantošanas iespējām globālā mē-
rogā. Kā stāsta enciklopēdijas radošā komanda, vietnes tapošanas laikā 
radies neformālais sauklis “no Bebrenes līdz Brisbenai”, kas atspoguļo 
elektroniskās enciklopēdijas būtību- tā ir ne tikai drošs informācijas avots, 
bet arī visiem un visur pieejama. Pasākuma gaitā tas tika apstiprināts jo   
“skyp” sarunā enciklopēdijas komanda sazinājās gan ar studentiem Jelga-
vā, Kultūras ministri Daci Melbārdi Rīgā, gan ar kundzi Brisbenā,Austrā-
lijā un uzzināja, kādas atbildes viņi ir raduši elektroniskajā enciklopēdijā. 

Vietnes “www.enciklopedija.lv” saturs ir nepārtrauktā pilnveides pro-
cesā, aptverot visplašāko tēmu loku multimediālā veidā. Šobrīd elektronis-
kajā vietnē lasītājiem jau pieejami vairāk nekā 700 šķirkļu un vairāk nekā 
600 dažāda veida ilustrāciju.

Šķirkļus papildina fotogrāfijas, tabulas, grafiki, kartes, audio un video 
ieraksti, hipersaites un norādes uz saistītiem resursiem, literatūras avotu 
saraksti. Šķirkļu tapšanā bijuši iesaistīti vairāki simti attiecīgo tēmu un 
jomu vadošie speciālistu, vairumā gadījumu – zinātnieki. Gandrīz visi dru-
kātajā sējumā “Latvija” publicētie raksti pēc pieskaņošanas interneta videi 
tiek iekļauti arī elektroniskās enciklopēdijas saturā. Plānots, ka nākamā 
gada laikā tiks radīti vairāk nekā simts enciklopēdijas rakstu.

Fakti par Nacionālās enciklopēdijas izveidi:
•	 2014. gadā LNB uzsākts Nacionālās enciklopēdijas projekts, kura 

mērķis bija radīt mūsdienīgu enciklopēdiju latviešu valodā.
•	 Projekts 2015. gadā pārtapa par Nacionālās enciklopēdijas redak-

ciju, kura izstrādāja ilgtermiņa vīziju par to, kādam jābūt mūsdienīgam 
lietpratēju radīta satura zināšanu resursam. Pakāpeniski enciklopēdi-
jas uzdevumu īstenošanā iesaistīts arvien lielāks speciālistu loks, kā arī 
veidota sadarbība ar dažādām Latvijas institūcijām.

•	 Nacionālās enciklopēdijas veidošanas sākumā bija skaidrs, ka vis-
aptverošas enciklopēdijas pamats var būt tikai elektroniskā vietne. Ņemot 
vērā, Latvijas valsts simtgades svinības un apsverot iespējas, redakcija pie-
ņēma lēmumu arī par īpaša, Latvijai veltīta drukātā sējuma sagatavošanu.

•	 Enciklopēdijas satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras mi-
nistres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu 
nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet 
ilustrāciju bloka veidošanu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju 
redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tiešo izveides procesu nodrošina redak-
cija, kurā strādā septiņi darbinieki. Nacionālās enciklopēdijas redakcija ir 
LNB autonoma sastāvdaļa.

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska
Papildus informācija un fotogrāfijas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Pasākumu bija iespējams vērot tiešraidē internetā un televīzijā

Enciklopēdijas komanda sazinājās gan ar studentiem Jelgavā, Kultūras 
ministri Daci Melbārdi Rīgā, gan ar kundzi Brisbenā, Austrālijā un uzzi-
nāja, kādas atbildes viņi ir raduši elektroniskajā enciklopēdijā

Bebrenē  piedzīvojām pasaules mēroga notikumu, 18.decembrī Be-
brenes muižā tika atklāta Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā vietne 
“www.enciklopedija.lv”!
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NOVADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪ-
VIEM PASNIEGTI VALSTS PREZIDENTA 
UN LATVIJAS NACIONĀLĀ KULTŪRAS 
CENTRA PATEICĪBAS RAKSTI

Skaists un neaizmirstams ir bijis Latvijas simtgades gads. Tik daudz ra-
doša spēka un izdomas kā aizvadītajā gadā vēl nekad neesam sev un pasau-
lei rādījuši. Katrs simtgades pasākums kļuvis par vērtību mūsu valsts un 
pasaules vēsturē. Mūsu zemei ir milzīgs spēks. Zemes spēku visapkārt nes 
simti augumu…

2018. gada izskaņā, 28. decembrī, Ilūkstes novada pašvaldība Ilūkstes 
novada kultūras centrā pulcēja novada amatiermākslas kolektīvus, lai teiktu 
paldies un lai aicinātu dalīties priekā – vienam par otru, par notikumiem, 
kas skāruši mūsu sirdis un svinētajiem svētkiem.  

Daudz gaismas un dziļa piepildījuma izjutām Latvijas simtgades Dzies-
mu un deju svētkos, kuros mūsu novadu pārstāvēja 8 amatiermākslas ko-
lektīvi – Šederes pagasta Lašu koris (vad. Maija Žigajeva), Bebrenes pagasta 
kultūras nama folkloras kopa „Ritam” (vad. Rita Kalvāne), Pilskalnes pa-
gasta  vidējās paaudzes deju kolektīvs (vad. Antonija Stalidzāne), Dvietes 
pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dviete” (vad. Anita 
Meikšāne), Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Ance” 
(vad. Anita Meikšāne), Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīvs „Ance” (vad. 
Dace Parša), Ilūkstes novada kultūras centra  jauniešu deju kolektīvs „La-
brīt” (vad. Antonija Stalidzāne) un senioru deju kolektīvs „Ozolzīles” (vad. 
Sandra Stašāne). Šie kolektīvi tika īpaši mīļi sumināti, pasniedzot Pateicī-
bas rakstus no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Latvijas Nacionālā 
kultūras centra. Savukārt vidējās paaudzes deju kolektīvs „Dviete” saņēma 
Pateicību no Latgales plānošanas reģiona.

„Paldies” – šķiet tāds mazs vārdiņš, bet tas ir  piepildīts ar visbaltāko 
gaismu… Ilūkstes novada pašvaldība saka lielu paldies visiem kolektīviem, 
ikkatram novadniekam par līdzdarbošanos, radīšanu, aizrautību! Jūs esat 
svētku radītāji! Paldies par jūsu gaismas svecēm, kuras lejat līdzcilvēkos!

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska

N O T I K U M I  K U L T Ū R Ā

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

BIEDRĪBA „SĒĻU KLUBS” 
SVIN 5 GADU JUBILEJU

19. janvārī Neretā tika atzīmēta „Sēļu kluba” 5. gadadiena. Šo pasākumu 
apmeklēja arī Ilūkstes novada pārstāves Vanda Gronska (P. Sukatnieka mā-
jas „Apsītes” vadītāja) un Vanda Rimša (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra 
seno lietu krātuves „Sēļu istaba” pārzine).

Biedrība „Sēļu klubs” dibināta 2014. gada 10. janvārī Aknīstē. Biedrības 
tapšanas idejas autori bija Viesītes muzeja „Sēlija” darbinieki un Sēlijas no-
vadu novadpētnieki. Kluba uzdevums ir apzināt un pētīt Sēlijas kultūrvēs-
turiskā reģiona vēsturi un kultūru, popularizēt Sēlijas seno dzīvesziņu, do-
kumentēt un popularizēt izcilu personību ieguldījumu un izglītot sabiedrību, 
nododot zināšanas un pieredzi pasākumu, programmu un informatīvā veidā.

Laikā, kad Viesītes novadam bija uzticēta 7. Sēlijas kongresa sagatavo-
šana, „Sēļu klubs” un muzejs „Sēlija” veica organizatorisko darbu. Tā bija 
lieliska iespēja iegūt domubiedrus un atbalstītājus, kas Sēlijas atdzimšanu 
uztver un saprot kā vēstures dotu iespēju savas identitātes un piederības 
noskaidrošanai un izprašanai.

„Sēļu kluba” kopsapulce bija domubiedru tikšanās, šoreiz klātienē. Kluba 
valdes priekšsēdētāja Ilma Svilāne savā uzrunā ne tikai atskaitījās par aiz-
vadīto gadu, bet arī dalījās iespaidos par kopā paveikto visu piecu sadarbības 
gadu laikā, šo tikšanos akcentējot kā pirmo piecu gadu pastāvēšanas jubileju. 
Katrs nedaudz iepazīstināja klātesošos ar savu darba jomu, tostarp arī jaunā 
kluba biedre – Kultūras veicināšanas biedrība no Jaunjelgavas. Sapulces da-
lībnieki tika informēti par gaidāmajiem pasākumiem Sēlijas novados: „Sēļu 
klubs” maijā aicina uz Latviešu folkloras krātuves Garamantas.lv izbrauku-
ma semināru Neretā, Paula Sukatnieka memoriālās mājas vadītāja Vanda 
Gronska – uz biedrības „Dvietes vīnogas” organizētajiem pasākumiem Dvie-

tē, savukārt Valdis Piekuss 
– uz tradicionālo Draudzes 
dienu Saukas pagasta baznīcā 
jūlija pēdējā sestdienā, kur pa-
redzēta arī tikšanās ar pazīs-
tamo žurnālistu un dzejnieku 
Andri Grīnbergu.

Pēc „Sēļu kluba” jaunās 
valdes (Ilmas Svilānes, Lidijas 
Ozoliņas un Vandas Gronskas) 
ievēlēšanas kopsapulces no-
slēgumā kluba biedriem bija 
iespēja iepazīties ar topošo 
muzeju, kas, veiksmīgi sadar-
bojoties ar Neretas novada 
pašvaldību, atradis piemēro-
tas telpas Jāņa Jaunsudrabiņa 
Neretas vidusskolas mazajā 
skoliņā. Sadarbību apliecināja 
arī sapulces „slepenais” viesis 
– atraktīvais Barons fon Hāns, 
Ērberģes muižas barona Vil-
helma fon Hāna (1792–1850) 
pēctecis.

Biedrības „Sēļu klubs”
valdes priekšsēdētāja Ilma Svilāne,

valdes locekle Vanda Gronska,
un kluba atbalstītāja Vanda Rimša

2018. gada izskaņā, 28. decembrī, svinīgā pasākumā novada amatier-
mākslas kolektīviem tika  pasniegti Valsts prezidenta un Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra Pateicības raksti. Rakstu saņem Bebrenes pagasta 
kultūras nama folkloras kopa „Ritam” (vad. Rita Kalvāne)

Biedrības “Sēļu klubs” jubilejas 
pasākumu apmeklēja arī Ilūkstes novada 
pārstāves Vanda Gronska (P. Sukatnie-
ka mājas „Apsītes” vadītāja) un Vanda 
Rimša (Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra 
seno lietu krātuves „Sēļu istaba” pārzine)

PAR ILŪKSTES NOVADA KULTŪRAS 
UN TŪRISMA AĢENTŪRAS DIREKTORI 
IECELTA VIKTORIJA KOZLOVSKA

Aizvadītā gada 10. decembra ārkārtas domes sēdē par Ilūkstes novada 
pašvaldības aģentūras „Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” 
direktori iecelta Viktorija Kozlovska.

Viktorija Kozlovska studējusi Daugavpils Universitātē (iegūts maģistra 
grāds vides plānošanā un maģistra grāds izglītības zinātnē), programmas 
„Erasmus” ietvaros studējusi Varšavas Lauksaimniecības universitātē. 
Viktorijas līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar pašvaldības funkci-
jām un pašvaldības iestāžu darbību.

Viktorija iet patstāvīgu pilnveidošanās ceļu. Profesionālās prasmes pil-
nveidojusi, strādājot Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā (projektu un 
mākslas projektu vadītāja), zinātkāres centrā  „Zinoo Daugavpils” (vadītā-
ja) un citur.

Ilūkstes novads Viktorijai nav svešs, jo 3 gadus viņa strādājusi novada 
pašvaldībā kā izglītības metodiķe jaunatnes lietās. Viņa ir arī aktīvi ie-
saistījusies dažādu projektu un pasākumu organizēšanā.

Viktorija uzsver: „Kultūras un tūrisma aģentūras izveide ir svarīgs un 
nepieciešams solis, lai attīstītu kultūras nozari un tūrismu pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā. Darbības virzienu un uzdevumu ir ļoti daudz.”

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska



12
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r .  1   2 0 1 9 . g a d a  6 . f e b r u ā r i s

N O T I K U M I  S A B I E D R Ī B Ā

DĀVĀJOT PRIEKU NOVADA SENIORIEM…
Visskaistākais un apbrīnojamākais stāsts ir cilvēka mūžs, tas ir stāsts, 

ko stāsta sastrādātās rokas un acis, kur vienuviet – prieks, izbrīns, arī 
bēdas un vilšanās, bet visam pāri mīlestība. 

Mīlestībā virmojošas sirdis pukst Ziemassvētku laikā, kad biežāk nekā 
citkārt gribam teikt un darīt labu, sniedzot kaut kripatiņu prieka saviem 
līdzcilvēkiem.

Lai kopā būtu, lai dalītos sirdssiltumā un sveiktu gada gaišākos svēt-
kus, Ilūkstes novada pašvaldības Sociālais dienests 2018.gada izskaņā or-
ganizēja pasākumu vecākās paaudzes (80 gadīgiem un vecākiem) senio-
riem. 

Pasākumā „Kripatiņa dvēselei” priecēja Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
audzēkņu priekšnesumi. Vijolspēle, saksofona skaņas, klavieru skanošie 
ritmi un bērnu dzidrās balsis uzbūra gaišu sajūtu, bet līksmību atnesa 
Ziemassvētku vecītis. Labie vārdi un smiekli sasildīja katru sirdi…

Ļaujot norimt ikdienas rūpēm un raizēm, vērsim sirsnības durvis un 
būsim kopā! 

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska
Pasākumā „Kripatiņa dvēselei” novada seniorus priecēja Ilūkstes Mūzi-
kas un mākslas audzēkņu priekšnesumi

SAKOT PALDIES AUDŽUĢIMENĒM… 2018.gada 14. decembrī  Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā  notika 
Ilūkstes novada un kaimiņu novadu  audžuģimeņu Ziemassvētku ieskan-
dināšanas pasākums. Tas bija arī noslēgums audžuģimeņu atbalsta se-
mināriem, kuri notika katru mēnesi visa gada garumā. Tas bija kā lielu 
lielais, paldies audžuģimenēm, par sirds siltumu un māju došanu kādam 
ārpus ģimenes aprūpē esošam bērnam. 

Pateicības un dāvanas no pašvaldības sarūpēja un pasniedza  Ilūkstes  
novada sociālais dienests un  Ilūkstes bāriņtiesa. Semināru organizētāja 
un arī atbalsta grupas  vadītāja Olga Glaudāne  komentē: ”Ka pasākumus, 
kuri veicina kopības sajūtu, rīkot ir interesanti – tie veicina  jaunu ģimeņu 
pievienošanos audžuģimeņu kustībai, kā arī attīsta vēlmi palīdzēt un mī-
lēt. Paldies, gada nogalē gribam teikt Ingūnai Svarānei, Tatjanai  Rusna-
kai- Vidavskai, Iritai Krapānei, Ivetai Skudrai un  visiem tiem cilvēkiem, 
kas atbalsta audžuģimenes:   šoferīšiem,skolotājiem, skolu direktoriem, 
baseina darbiniekiem, bibliotekāriem, mākslas un mūzikas  skolai,  dak-
teriem, priesterim… te varētu turpināt vēl un vēl! “ Paldies visiem saka 
Tatjanas Konovalovas, Irēnas Pučkas, Pētera Glaudāna, Armīna Glaudāna 
audžuģimenes Ilūkstes novadā.

Atver savu sirdi mīlestībai, un tu palīdzēsi kādam bērnam izaugt ģi-
menē!

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs direktore 
Vanda Rimša

Paldies novada audžuģimenēm - Tatjanas Konovalovas, Irēnas Pučkas, 
Pētera Glaudāna , Armīna Glaudāna ģimenēm!

NO LEĢENDAS LĪDZ ĪSTENĪBAI

Latvijas Sarkanā Krusta Ilūkstes novada komitejas aktīvākie brīv-
prātīgie, kā arī bijušie un esošie darbinieki 15.janvārī tikās tradicionālajā 
Pateicības pēcpusdienā, lai ieskandinātu Latvijas 101.gadskārtu. Sarkanā 
Krusta komitejas mērķis ir saglabājies cauri gadu simteņiem – no 1863.
gada, kad šveiciešu leģendārais uzņēmējs un sabiedriskais darbinieks Žans 
Anrī Dināns uzsāka Starptautiskā Sarkanā Krusta kustību,  līdz mūsdie-
nām, kad mēs – LSK darbinieki un brīvprātīgie ikdienā sniedzam palīdzī-
bu grūtībās nonākušiem cilvēkiem. 

Pasākums sākās ar izstādes apmeklējumu, kas veltīta LSK Daugav-
pils-Ilūkstes novadu komitejas darbībai. Tad no prezentācijas „Latvijas 
Sarkanajam Krustam-100” pasākuma dalībnieki uzzināja par Sarkanā 
Krusta komitejas kustību visā pasaulē un Latvijā.  Vēlāk LSK leģendārā 
personība Skaidrīte Davne dalījās atmiņās par savu un savu brīvprātīgo 
līdzgaitnieku pusgadsimta darbību un Sociālā dienesta vadītāja Ingūna 
Svarāne pateicās par atsaucību un sapratni visiem LSK entuziastiem.

Atmiņu kamols raisījās interesantās sarunās pie pašu sarūpēta gardu-
mu galda. Visi klātesošie rosināja Sarkanā Krusta veterāni Skaidrīti Davni 
rakstīt memuārus, lai nākamās paaudzes smeltos iedvesmu darbam  Sar-
kanajā Krustā.  Skanēja dziesmas un laba vēlējumi LSK Ilūkstes novada 
komitejas turpmākai darbībai.  

 Paldies par palīdzību Pateicības pēcpusdienas organizēšanā Ri-
tai Žagatai, Lorijai Kaminskai, Alvīnei Formanickai, Vandai Rimšai un 
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra darbiniekiem.

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore 
Ērika Naglinska 

  

Latvijas Sarkanā Krusta Ilūkstes novada komitejas aktīvākie brīvprā-
tīgie, kā arī bijušie un esošie darbinieki 15.janvārī tikās tradicionālajā 
Pateicības pēcpusdienā
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N O T I K U M I  S P O R T Ā

NOVADA JAUNIE PELDĒTĀJI ĻAUJ LEPOTIES 
AR AUGSTIEM PANĀKUMIEM

Aizvadītā gada  22. decembrī ar Ziemassvētku sacensībām Daugavpilī 
noslēdzās 2018. gada peldēšanas sezona. 23 peldētājiem no Ilūkstes nova-
da Sporta skolas konkurenci sagādāja sportisti no Rēzeknes un Daugavpils 
sporta skolām un klubiem.

Peldētāji sacentās 50 metru distancēs brīvajā stilā, brasā, tauriņstilā un 
peldēšanā uz muguras. 2009. g. dz. un jaunāki varēja piedalīties 2 disciplīnās, 
bet vecāki – 3. Vislielākais dalībnieku skaits vienā disciplīnā bija 33 sportisti.

Krišjānim Kalniņam (2010), Raivim Krauklim (2010) un Renātam Klau-
cānam (2006) šīs bija pirmās sacensības, taču viņi drosmīgi startēja savā dis-
tancē, cīnījās par labu rezultātu un ierindojās vērtējuma tabulas vidū.

Katrā grupā mūsu peldētāji kāpa uz pjedestāla pēc medaļas (11 zelta, 4 
sudraba un 6 bronzas). Kopumā tika izcīnīta 21 godalgotā vieta, bet vērā ņe-
mami ir arī „pirmā desmitnieka” rezultāti: piecas 4. vietas, četras 5. vietas, 
piecas 6. vietas, sešas 7. vietas, trīs 8. vietas, četras 9. vietas un viena 10. 
vieta.

Par katru mūsu audzēkni var teikt bezgala daudz pozitīvu vārdu – par 
attieksmi pret treniņnodarbībām un cīņassparu, atkal un atkal uzlabotajiem 
rezultātiem, bet šoreiz īpaši jāizceļ Arīna Rodionova (50 m br./st. – 32.41, II 
sporta kl.), Katrīna Ķīse (50 m br./st. – 32.15, II sporta kl. un 50 m distancē 
uz muguras – 36.76, II sporta kl.) un Dāniels Krapāns (50 m br./st. – 28.92, 
II sporta kl.).

Apsveicam ar III sporta klases normatīvu sasniegšanu Katrīnu Baltmani, 
Elīnu Gerasimovu, Dānielu Krapānu un Albertu Zeltiņu, ar IV sporta klases 
līmeņa sasniegšanu – Damiru Grigorjevu (2 godalgotās vietas), Vitāliju Ra-
dzeviču (3 zelta medaļas), Sabīni Vansoviču, Esteri Kusiņu, Viktoriju Dem-
bņaku, Reini Krasausku, Jāni Vorslovu un Valteru Vasiļevski. Ar labiem re-
zultātiem apsveicam Samantu Kusiņu (4. vieta), Alenu Smilginu (1 godalgotā 
vieta), Mariju Golubevu (2 godalgotās vietas) un Baibu Vēveri (3 godalgotās 
vietas).

Kā labākos šajās sacensībās var atzīmēt un apsveikt:

• Valteru Vasiļevski (2008) – IV sporta kl. 50 m br./st., rez. – 39.91;
• Albertu Zeltiņu (2006) – IV sporta kl. 50 m tauriņstilā, rez. – 47.87;
• Danielu Krapānu (2005) – III sporta kl. 50 m br./st., rez. – 32.78;
• Katrīnu Ķīsi (2002) – IV sporta kl. 50 m tauriņstilā, rez. – 47.06; 

sacensību medaļu kopvērtējumā 1. vieta;
• Arīnu Rodionovu (2008) – sacensību medaļu kopvērtējumā 2. vieta;
• Elīnu Gerasimovu (2006) – sacensību medaļu kopvērtējumā 3. vieta;
• Vitāliju Radzeviču (2009) – 50 m br./st., kraulā uz muguras, brasā 

Vitālijs ir apsteidzis visus vienaudžus un 50 m tauriņstilā uzrādījis 
2. rezultātu vienaudžu vidū.

Ilūkstes novada Sporta skolas peldēšanas trenere
Sņežana Bondere

ILŪKSTĒ AIZVADĪTAS BASKETBOLA “ZIEMAS-
SVĒTKU KAUSA” IZCĪŅAS SACENSĪBAS

2018.gada 29.decembrī Ilūkstes Raiņa vidusskolas sporta zālē notika 
Ilūkstes novada atklātais “Ziemassvētku kausa” basketbola turnīrs. Šajā 
reizē par “Ziemassvētku kausu” cīnījās 4 komandas no Ilūkstes un Dau-
gavpils novadiem.

Spraigā un interesantā cīņā 
1.vietu ieguva komanda “Pilskalne ” – Ilūkstes novads
2. vietā ierindojās komanda “Daugavpils” 
3. vietu ieguva komanda “Višķi” – Daugavpils novads

4.vietā ierindojās Ilūkstes Raiņa vidusskolas komanda
3 punktu metienu konkursā vinnēja Ivans Gļeba no Višķu ko-

mandas.
Liels paldies visiem sacensību dalībniekiem, kuri  šajos gaišajos svētkos 

uzturēja savu sportisko garu un deva iespēju līdzjutējiem jauki pavadīt lai-
ku. Pateicamies Ilūkstes Raiņa vidusskolas administrācijai par sadarbību 
sacensību organizēšanā.   Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par sniegto 
atbalstu.

Ilūkstes novada sporta skolas sporta metotiķis 
Vladimirs Žigajevs

Priecājamies par novada jauno peldētāju augstajiem sasniegumiem! 
Lai veiksmīgi nākamie starti!

ILŪKSTE – FUTBOLA GALVASPILSĒTA!
2018. gada 19.decembrī Rīgā notika Latvijas Futbola federācijas Lau-

reātu apbalvošanas vakars, kas kārtējo reizi apliecināja, ka Ilūkste ir futbo-
la galvaspilsēta. Ilūkstes Sporta skolas bijušie audzēkņi tika izvirzīti divās 
nominācijās.

Nominācijā “Latvijas labākais futbolists” tika izvirzīts Andris Vaņins, 
kurš kopumā par Latvijas labāko futbolistu tika atzīts 5 reizes, kas ir re-
kords. Savukārt nominācijā “Latvijas labākā futboliste” tika izvirzīta 
Sandra Voitāne.

Laureātu apbalvošanas pasākumā tika sumināts mūsu novadnieks Ju-
rijs Žigajevs, kurš šogad noslēdza savu  profesionālā  futbolista karjeru. Vi-
ņam tika pasniegta specbalva par īpašu ieguldījumu Latvijas futbolā. Savā 
pateicības runā Jurijs labus vārdus veltīja savai dzimtajai vietai – Ilūkstei.

Ilūkstes Sporta skolas kolektīvs un viss novads  lepojas ar futbolistu 
panākumiem!

Sporta skolas direktors 
Dzintars Pabērzs  

SUBATĒ IZSPĒLĒTS GALDA TENISA UN 
NOVUSA TURNĪRS

Decembra mēneša svētku laiks Subatē ir piepildīts ar dažādiem pasāku-
miem- svētku eglītes, deju sadancis. Pašā jaunā gada priekšvakarā- 2018.

gada 30.decembrī- Subates kultūras namā sanāca novusa un galda tenisa 
spēles cienītāji. 

Sportiskā un draudzīgā atmosfērā 15 vīri no Subates, Līvāniem, Gārse-
nes, Ilūkstes, Rīgas  un Mārupes, kā arī viena meitene no Gārsenes sacen-
tās spēlēs,  pavadīja laiku sarunās, iepazinās. Turnīra organizatori bija sa-
rūpējuši dalībniekiem un līdzjutējiem tējas un kafijas galdu ar gardumiem, 
kurā uzturoties varēja vērot spēļu gaitu.

Godalgotās vietas novusa spēles sacensībās ieguva: Pēteris Krievāns 
(Mārupe)- 3.vieta, Dāvis Krievāns (Mārupe)-2.vieta, Valērijs Osipovs (Lī-
vāni)-1.vieta. Rezultāti galda tenisa sacensībās: Pēteris Stalidzāns (Gār-
sene)-3.vieta, Rūdolfs Semjonovs (Subate)-2.vieta, Rihards Bondarenko 
(Subate)-1.vieta.

Visi sacensību dalībnieki ieguva balvas, kuras sarūpēja Ilūkstes novada 
pašvaldība un sponsori- Pēteris Krievāns un SIA „VA Motors”. Paldies par 
atbalstu Pēterim Stalidzānam no Gārsenes. Paldies  visiem par kopīgi radī-
to un veidoto sportisko un draudzīgo atmosfēru turnīrā.

Subates kultūras nama vadītāja 
Gunta Okmane 
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RĪGAS AKTĪVO SENIORU ALIANSE: 
PAR SENIORU UZVEDĪBU UZ CEĻA 
IR JĀRUNĀ

Rīgas Aktīvo senioru alianse (RASA) atbalsta Valsts policijas 
informatīvo drošības kampaņu, kas pirmo reizi Latvijā vērsta tieši 
gājēju senioru uzvedībai uz ceļa “Strauja sirds, bet kājas lēnas”. Aicinām 
seniorus kritiski paskatīties uz sevi no malas un aizdomāties par drošu 
pārvietošanos, neapdraudot sevi un citus satiksmes dalībniekus.

Septiņi vērtīgi padomi senioriem gājējiem drošākai dalībai 
ceļu satiksmē:

Lai ikdienā parūpētos par savu drošību uz ceļa, reizēm pietiek ar 
pavisam elementāru drošības pasākumu ievērošanu, par ko steigā mēdzam 
piemirst. Lūk, septiņi vērtīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) 
un Valsts policijas padomi* senioriem, kas noderēs ikvienam gājējam.
•	 Izvēlies drošu vietu ceļa šķērsošanai! 

Brauktuvi atļauts šķērsot pa gājēju pāreju vai krustojumos pie zaļās 
gaismas. Ja tuvumā pārejas un krustojuma nav, šķērso ceļu vietās, kur 
ir laba pārredzamība.

•	 Pa kreisi, pa labi, pa kreisi!
Pirms šķērso ceļu, pārliecinies par drošību, paskatoties pa kreisi, pa 
labi un vēlreiz pa kreisi.

•	 Pārliecinies, vai tev tiek dots ceļš!
Pirms gājēju pārejas šķērsošanas pārliecinies, vai transportlīdzekļa 
vadītājs tevi ir pamanījis un spēs nobremzēt.

•	 Ievēro virzienu!
Pa brauktuves malu vai ceļa nomali ej pretēji transportlīdzekļu 
braukšanas virzienam.

•	 Esi redzams!
Diennakts tumšajā laikā nēsā gaismu atstarojošu vesti vai apģērbu ar 
atstarojošiem elementiem. 

•	 Nekautrējies lūgt palīdzību!
Ja jūties nepārliecināts vai ir slikta pašsajūta – lūdz palīdzību 
līdzcilvēkiem. Viņi tev noteikti palīdzēs! 

•	 Izvēlies piemērotus apavus!
Labākai stabilitātei der atcerēties arī par laikapstākļiem atbilstošu 

apavu izvēli, pievēršot uzmanību to slīdamībai. 
“Drošas satiksmes pamatprincipi ir jāievēro ikvienam tās dalībniekam, 

jo to veidojam katrs atsevišķi un visi kopā. Par savu drošību vislabāk var 
parūpēties katrs pats, atceroties par vienkāršu noteikumu ievērošanu. 
To CSDD kopā ar Valsts policiju regulāri atgādina gan transportlīdzekļu 
vadītājiem, gan arī gājējiem. Ir vietas, kur droša ielas šķērsošana prasa 
papildu laiku, tomēr jāizvērtē, vai risks, pārkāpjot noteikumus un saīsinot 
ceļu, beigās neizrādās dzīvības vērtībā,” aicina CSDD Sabiedrisko attiecību 
daļas vadītājs Jānis Aizpors.

Valsts policijas veiktajā padziļinātajā pētījumā iezīmējas būtiskas 
atšķirības starp smagi cietušajiem gājējiem vecumā virs 60 gadiem 
un pārējiem satiksmes dalībniekiem. Proti, vairāk nekā trešdaļa jeb 
38% smagi cietušo gājēju ir vecumā virs 60 gadiem. Seniori ir vieni no 
neaizsargātākajām gājēju grupām satiksmē, tāpēc pirmo reizi Latvijā 
uzsākta informatīva drošības kampaņa gājējiem senioriem “Strauja sirds, 
bet kājas lēnas”.

Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds 
Krapsis norāda, ka pētījumā arī atklājas, ka katrs trešais gājējs seniors 
negadījumā ar smagām sekām cietis savas vainas dēļ. Iemesli – savu spēju 
pārvērtēšana un ceļu satiksmes noteikumu neievērošana. 

“Šīs kampaņas mērķis ir pievērst uzmanību tieši tiem gājējiem, kuri 
nezināšanas dēļ vai apzināti pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus – izvēlas 
riskēt dažus metrus no gājēju pārejas un citur pārliecībā, ka viņus visi redz 
un automašīnas piebremzēs. Tomēr svarīgi atcerēties, ka arī šoferis ir tikai 

cilvēks, kurš var nepamanīt un laikus nenoreaģēt. Vienlaicīgi turpinām 
uzrunāt arī autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus, atgādinot, 
ka, kopīgi ievērojot satiksmes noteikumus, negadījumu skaits būtiski 
samazinātos,” norāda N. Krapsis.

Pavisam kopā šogad līdz 21.janvārim ceļu satiksmes negadījumos 
iekļuvuši 56 gājēji, no tiem 14 personas ir vecumā virs 60 gadiem. Traumas 
guvuši 11 seniori, bet bojā gājis viens cilvēks. Tāpat jāatzīmē, ka šogad bojā 
gājis arī viens seniors velosipēdists.

Jāatzīmē, ka 14 negadījumos iesaistītajiem senioriem transportlīdzekļa 
vadītāja apliecība bija izsniegta tikai septiņiem. Tas norāda, ka, iespējams, 
adekvāti novērtēt savas uzvedības riskus un situāciju ir daudz grūtāk, ja 
nav bijusi iespēja pašam vadīt transportlīdzekli, proti, saprast redzamības 
aspektus un bremzēšanas ceļa garumu. 

Satiksmes drošības kampaņu “Strauja sirds, bet kājas lēnas” organizē 
Valsts policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju, Rīgas 
Austrumu klīniskā universitātes slimnīcu, Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestu, Jāņa Rozes grāmatnīcu, Rīgas Aktīvo senioru 
aliansi un Autotransporta direkciju. Kampaņa tiek finansēta no Latvijas 
Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja līdzekļiem.

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
Simona Grāvīte

“Strauja sirds, bet kājas lēnas,” – tā policisti nosaukuši kampaņu, 
kas domāta senioriem. Viņi ir viena no lielākajām gājēju riska grupām 
satiksmē. Jo bieži pārvērtē savas spējas un neievēro satiksmes noteikumus, 
šķērsojot ielu tur, kur tas nav atļauts. Pēc policijas datiem, tieši seniori 
salīdzinoši bieži cieš ceļu satiksmes negadījumos

N O D E R Ī G I

NOTIKS SEMINĀRS „SADARBĪBA AR 
DARBA DEVĒJIEM NODARBINĀTĪBAS 
VEICINĀŠANAI”

Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāle 2019.gada 26. feb-
ruārī no plkst. 11:00 līdz 14:00 Ilūkstes novada kultūras centrā, Brīvības 
ielā 12, Ilūkstē, rīko semināru „Sadarbība ar darba devējiem nodarbinātī-
bas veicināšanai”.

Seminārā būs iespēja uzzināt par aktualitātēm nodarbinātības jomā, 
NVA piedāvātajiem pakalpojumiem un pasākumiem.

Savukārt diskusiju blokā vēlamies dzirdēt Jūsu viedokli gan par paš-
reiz īstenotajiem, gan arī jaunajiem NVA pasākumiem! Pieteikties seminā-
ram un uzzināt vairāk var mājaslapā www.ilukste.lv. 

Nodarbinātības valsts aģentūras 
Daugavpils filiāles  

Nodarbinātības organizatore 
Svetlana Jerocka
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NOSLĒDZIES ILŪKSTES BRĪVDABAS 
SLIDOTAVAS PROJEKTS

Ir noslēdzies Ilūkstes brīvdabas slidotavas projekts Nr. LLI-228 “Fa-
mily Valley” jeb “Ģimenes ieleja”, kas tika īstenots, piesaistot Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus Interreg V-A Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam ietvaros.

Projektu “Ģimenes ieleja” Ilūkstes novada pašvaldība realizēja sadar-
bībā ar partneri no Lietuvas - Kretingas rajona pašvaldības administrāciju.

Projekta mērķis ir mazināt sociālo plaisu starp trūcīgo kopienām un 
citām kopienām, tādējādi uzlabojot dzīves apstākļus attālāku reģionu ko-
pienās.

   Ilūkstes novada pašvaldība projekta laikā:
1. Izveidoja slidošanas laukumu Ilūkstē;
2. Iegādājās ziemas slidošanas slidas;
3. Organizēja pasākumu „Ziemas diena ģimenēm”;
4. Piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos.
Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada paš-

valdībai sastāda 101 519,12 EUR, kur līdzfinansējumu 85% jeb 86 291,25 
EUR apmērā nodrošina ERAF.

Vairāk informācijas par projektu “Family Valley” jeb “Ģimenes ieleja” 
un projekta īstenotājiem: www.ilukste.lv

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu 
Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

Ilūkstes novada pašvaldības
Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā

Dace Stalidzāne

Aicinām ziemas priekus baudīt arī Ilūkstē, kur darbojas brīvdabas slidota-
va (atvērta darbdienās no plkst. 14.00 līdz 19.00 un brīvdienās no 
plkst. 11.00 līdz 19.00). Ziemas baudītāji to var apmeklēt gan ar savām 
slidām, gan arī izmantot iespēju vienu stundu bez maksas paņemt lieto-
šanā Sporta centra slidas. Sporta centra administrācija aicina būt sapro-
tošiem, ja reizēm slidotava būs slēgta, jo mainīgo laikapstākļu dēļ ledus 
kārta ir jāatjauno.

BAUDĪT ZIEMU AICINA
BEBRENES PAGASTS!

Dvietes senlejas informācijas centrs „Gulbji” Bebrenes pagasta Putnu 
salā piedāvā izbaudīt Sēlijas dabu un tradīcijas un aicina:

•	 baudīt ziemas „mieru” starp savvaļas zirgu un liellopu bariem;
•	 doties dažāda ilguma ziemas pārgājienos dabas parka „Dvietes 

paliene” plašumos;
•	 iepazīt dzīvnieku atstātās pēdas dabā;
•	 degustēt dažādas dabas tējas (un ne tikai tās);
•	 piedalīties vaska sveču gatavošanas darbnīcā, darboties „melnajā 

ķēķī”, sakult sviestu, pagatavot sieru, savārīt veselīgo auzu ķīseli, 
piedalīties „ķūķu” cepšanā un seno Sēlijas puses ēdienu gatavo-
šanā.

Tālrunis uzziņām un vizītes pieteikšanai (vēlams – savlaicīgai): 26109353.
Izbaudi ziemu “Alpaku salā”!
Sniegs un sals patīk arī alpakām. Bebrenes pagastā ir atrodama “Alpaku 
sala” – audzētava, kas piedāvā baudīt Latvijas gadalaikus kopā ar alpaku 
saimi. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Tālr. 29555547.
Aktīvās atpūtas cienītājiem ir iespēja slēpot „Zeltlapās”
Slēpošanas un skriešanas kluba „Bebra” slēpošanas bāzē Bebrenes pagas-
ta „Zeltlapās” ir sagatavots 2 km liels aplis slēpošanai brīvajā stilā. Bāzē 
ir pieejama inventāra noma – slēpes, zābaki, nūjas (4,00 eiro, Bebrenes 
pagasta iedzīvotājiem – 2,00 eiro). Jautājumos par trasi un inventāru var 
sazināties, zvanot uz tālr. 29470508 vai rakstot: bebra@bebra.lv.

Sniegs un sals patīk arī alpakām! Baudiet ziemu “Alpaku salā”!

Ja vēlies uzsākt vai paplašināt savu uzņēmējdarbību, 
LIAA Daugavpils biznesa inkubators aicina uz 

“Info dienu”!

“Info dienas” laikā uzņēmēji un biznesa ideju autori varēs tikties ar 
inkubatora pārstāvi un noskaidrot informāciju par konsultatīvo un fi-
nansiālo atbalstu biznesam.  Noskaidrojiet interesējošo informāciju jau 
laicīgi līdz jauno dalībnieku uzņemšanai inkubācijā š.g. martā.

“Info diena” notiks 21.februārī plkst.10:00 Ilūkstes novada domē 
(Brīvības ielā 7 ). No plkst.11.00  - individuālās konsultācijas.

IESPĒJA SLĒPOT ARĪ SUBATĒ
Biedrība „Subatieši”

aicina slēpot pa Subates pakalniem.

Tiek piedāvāts slēpošanas inventārs
(slēpes ar vai bez zābakiem, nūjas).

Vairāk informācijas, zvanot uz tālr. 27150854.
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”

Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv

www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447

Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.


