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DOME
PAR DOMES SĒDĒM SEPTEMBRĪ
2020. gada 30. septembrī Ilūkstes novada domes sēdē Nr. 13 tika
izskatīti 30 jautājumi un pieņemti lēmumi.
1. Par valsts mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm un
iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
2. Par grozījumiem domes 23.01. 2020. lēmumā Nr.24 “Par Ilūkstes
novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju
apstiprināšanu 2020.gadam”.
3. Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94
“Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata
vienību un atalgojuma noteikšanu”.
4. Par finansiālu atbalstu ārkārtas situācijā.
5. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
6. Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai par Ilūkstes pilsētas
vēsturi.
7. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības
2020.gada budžetu”.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunlauciņi”, Pilskalnes pagastā
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundari”, Dvietes pagastā
atsavināšanu.
10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 34, Eglaines pagastā
atsavināšanu.
11. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Svente 4A”, Šēderes
pagastā nodošanu atsavināšanai.
12. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību “Bērziņi 219A”, Šēderes
pagastā nodošanu atsavināšanai.
13. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 36-17, Ilūkstē nodošanu
atsavināšanai.
14. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Ķiršu iela 1, Ilūkstē
nodošanu atsavināšanai.
15. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
16. Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra nolikuma apstiprināšanu.
17. Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītāja iecelšanu.
18. Par A.N. atbrīvošanu no Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles
pienākumu pildīšanas.
19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Uzvaras 2”,
Bebrenes pagastā un nosaukuma “Lejasivari” piešķiršanu.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ziedoņi”,
Dvietes pagastā un nosaukuma “Jaunziedoņi” piešķiršanu.
21. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Rozītes 1”,
Pilskalnes pagastā un nosaukumu “Rozīšu pļavas” un “Rozīšu lauki”
piešķiršanu.
22. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
23. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu
Pilskalnes pagastā.
24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu
Eglaines pagastā.
25. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
26. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu
Dvietes pagastā.
27. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
28. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu
Subatē.
29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības
daļai
nekustamajā īpašumā “Pagastmāja”, Dvietē.
30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem
Darba iela 4 un “Saurieši”, Subatē.

Īsumā par Ilūkstes novada domē pieņemtajiem lēmumiem
septembrī
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 29.septembra rīkojumu
Nr.574 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēm 2020.gadam”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem
Nr.447 (prot.Nr. 33, 37. &) “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
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darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta
05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 (prot.Nr. 33, 35.&) “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477
“Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta
05.07.2011. noteikumiem Nr.523 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības
iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un
profesionālās vidējās izglītības programmas”, Ilūkstes novada domes
apstiprinātiem 28.09.2017. noteikumiem “Kārtība, kādā tiek aprēķināta
un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai” Nr.
5/2017, ņemot vērā mērķdotācijas sadales Ilūkstes novada izglītības
iestādēm komisijas ieteikumus par IZM mērķdotācijas sadali un Finanšu
komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 4.F§), novada dome
nolēma apstiprināt LR IZM piešķirtās mērķdotācijas sadali Ilūkstes
novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi: 2020.gada mērķdotācijas
pamata un vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības programmām
4 mēnešiem (septembris - decembris) EUR 347444,00 sadalījumu pa
izglītības iestādēm saskaņā ar 30.09.2020. IZM mērķdotācijas sadales
komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2, 1.&); 2020.gada mērķdotācijas
interešu izglītības programmām 4 mēnešiem (septembris - decembris) EUR
18460,00 sadalījumu pa izglītības iestādēm saskaņā ar 30.09.2020. IZM
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2, 1.&); 2020.
gada dotācijas 5. – 6. gadīgo apmācībai 4 mēnešiem (septembris - decembris)
EUR 34148,00 sadalījumu pa izglītības iestādēm saskaņā ar 30.09.2020.
IZM mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2, 1.&);
2020.gada mērķdotācijas Raudas
internātpamatskolai 4 mēnešiem
(septembris - decembris) EUR 66256,00 sadalījumu saskaņā ar 30.09.2020.
IZM mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.2, 1.&).
Piemērot novada mācību jomu vadītājiem par papildus metodisko darbu
piemaksas sadalījumu 4 mēnešiem (septembris - decembris) saskaņā ar
30.09.2020. IZM mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.2 (protokols
Nr.2, 2.&). Paaugstināt no 01.09.2020. līdz 31.12.2020. izglītības iestāžu
vadītāju MK noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes par slodzi: Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei par 30%;
Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktorei par 30%. Uzdot izglītības iestāžu
vadītājiem: izlietot iedalīto mērķdotāciju paredzētajiem mērķiem, kā arī
paredzēt rezerves līdzekļus neparedzētiem gadījumiem pēc iestāžu vadītāju
ieskatiem un nepieciešamības, sastādot atbilstošas pedagogu tarifikācijas.
Saskaņot pedagogu tarifikācijas Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības
nodaļā un Finanšu nodaļā. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Izglītības
nodaļas vadītājai un Finanšu nodaļas finanšu plānotājai.

lll
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu
Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 9. punktu, ievērojot
izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos
izdevumus un izglītojamo skaita izmaiņas 2020.gada 1.septembrī, kā arī
ņemot vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 6.F§),
novada dome nolēma grozīt domes 2020.gada 23.janvāra lēmuma Nr.24
“Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu
tāmju apstiprināšanu 2020.gadam” 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī no 2020.gada 1.septembra: Ilūkstes
Raiņa vidusskola – EUR 101,76; Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” –
EUR 153,92; Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola – EUR
154,23; Raudas internātpamatskola – EUR 651,53.”

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.
Nr.10, 2.F§), novada dome nolēma ar 2020.gada 1.oktobri izdarīt
grozījumus Ilūkstes novada izglītības iestāžu amata vienību un atalgojuma
sarakstā (28.03.2019. domes lēmuma Nr.94 3.pielikums): Ilūkstes novada
pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Bebrenes pirmsskolas grupa palielināt amata vienību “pirmsskolas pedagoga palīgs”, profesijas kods

DOME
2359 05, par 0,2 slodzēm; izdarīt grozījumus 28.03.2019. domes lēmuma
Nr.94 3.pielikuma 8.punkta 8.2 apakšpunktā.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
27.punktu un ņemot vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.
Nr.10, 3.F§) par nepieciešamību piešķirt papildus finansējumu Raudas
internātpamatskolai saimniecisko izdevumu nodrošināšanai, Ilūkstes
pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” divu pirmsskolas grupu remontam
un kartupeļu mizojamās mašīnas iegādei, un pieteikuma sagatavošanai
Satversmes tiesai, novada dome nolēma piešķirt papildus finansējumu
EUR 14 212,00 no pašvaldības 2020.gada budžeta rezerves fonda: EUR
2 700,00 Raudas internātpamatskolai (“Raudas skola”, Rauda, Šēderes
pagasts, Ilūkstes novads) saimniecisko izdevumu nodrošināšanai; EUR 2
072,00 Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” divu pirmsskolas
grupu remontam un EUR 970,00 kartupeļu mizojamās mašīnas iegādei;
EUR 8 470,00 pieteikuma sagatavošanai Satversmes tiesai lietā par
administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā paredzēto Ilūkstes
novada apvienošanu ar Daugavpils novadu, kā Ilūkstes novada iedzīvotāju
interesēs un labas pārvaldības principiem neatbilstošu. Pamatojoties
uz augstāk minēto, veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.
gada budžetu”. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un ņemot
vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 15.F§) par
nepieciešamību izdot vēstures grāmatu par Ilūkstes pilsētas vēsturi ar
nosaukumu “ILŪKSTE – Augškurzemes metropole”, novada dome
nolēma atbalstīt vēstures grāmatas par Ilūkstes pilsētas vēsturi izdošanu
ar nosaukumu “ILŪKSTE – Augškurzemes metropole”. Sniegt finansiālu
atbalstu grāmatas izdošanai EUR 13 876,00: 2020.gadā EUR 3 390,00
apmērā no pārējiem projektu realizācijai paredzētiem finanšu līdzekļiem;
2021.gadā EUR 10 486,00. Ņemot vērā augstāk minēto, veikt atbilstošus
grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020
“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu” un paredzēt pie 2021.
gada budžeta sastādīšanas. Grāmatas izdošanai nozīmēt atbildīgo personu
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti A.P.. Kontroli
par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei L.B.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, kurā
noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē,
4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu
var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to
funkciju nodrošināšanai, 8.panta sesto un septīto daļu, kuros noteikts,
ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 9.panta
otro daļu, kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, nosaka dome, 10.panta pirmo un otro daļu,
13.pantu, kas nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām
nedēļām, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka
pašvaldības manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par
iespējami augstāku cenu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 28.09.2020.
atzinumu (prot.Nr.10, 7.F§) par to, ka nekustamais īpašums “Jaunlauciņi”,
Pilskalnes pagastā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un to
var atsavināt, novada dome nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo
īpašumu (zeme) “Jaunlauciņi”, Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 008
0429, turpmāk – Īpašums, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole
ar augšupejošu soli. Apstiprināt Īpašuma nosacīto cenu (pirmās izsoles
sākuma cenu) – EUR 330,00. Apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus.
Noteikt izsoles termiņu ne īsāku par 4 nedēļām no pirmā sludinājuma
publicēšanas dienas. Uzdot novada Nekustamo īpašumu uzraudzības
komisijai publicēt sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”,
Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā, laikrakstā „Latgales Laiks”,
organizēt izsoli un apstiprināt izsoles rezultātus. Lēmums stājas spēkā ar
tā pieņemšanas brīdi.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu, kā arī
ņemot vērā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 28.09.2020.
atzinumu (prot.Nr.10, 1.S§), novada dome nolēma apstiprināt Ilūkstes
novada pašvaldības iestādes “Ilūkstes kultūras un mākslas centrs”
nolikumu.

lll
		 Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 3.panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka nekustamo
mantu var atsavināt pārdodot par brīvu cenu, 4. panta pirmo daļu, kas
nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai,
4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta
sesto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot
sertificētu vērtētāju, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka
pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļa minētā persona, šajā gadījumā
pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants), Ministru kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.5. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 8.F§) par to,
ka nekustamais īpašums “Gundari”, Dvietes pagastā, nav nepieciešams
pašvaldības funkciju veikšanai un to var atsavināt, novada dome nolēma
atsavināt pārdodot par brīvu cenu pašvaldības nekustamo īpašumu
(zemi) “Gundari”, Dvietes pagastā, kadastra Nr.4454 002 0001, nomniecei
par nosacīto cenu EUR 7200,00, sakarā ar to, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tai pakļautajām institūcijām tām
noteikto funkciju nodrošināšanai. Noteikt, ka izdevumus EUR 134,57
par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu
sedz nomniece. Noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Gundari”,
Dvietes pagastā, pārdošanu pēc šī lēmumā minētās atsavināšanas summas
un minētās izdevumu summas saņemšanas pašvaldībā. Atsavināšanas
summu un izdevumu summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības (reģ.
Nr.90000078782) bankas norēķinu kontā. Pamatlīdzekļu pieņemšanas –
nodošanas komisijai izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu
“Gundari”, Dvietes pagastā, pēc šī lēmumā minētās atsavināšanas summas
un minētās izdevumu summas saņemšanas, pamatojoties uz dokumentu
pieņemšanas – nodošanas aktu. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas
paziņots adresātam. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam.

lll
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka nekustamo mantu var
atsavināt pārdodot par brīvu cenu, 4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka
pašvaldības mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama
attiecīgās pašvaldības iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta sesto daļu,
kuros noteikts, ka nosacīto cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu
vērtētāju, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka pārdot
publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst
šā likuma 4.panta ceturtajā daļa minētā persona, šajā gadījumā pārdošanas
cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants), Ministru kabineta 01.02.2011.
noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta”
11.5. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas
28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 9.F§) par to, ka nekustamais īpašums
Skolas iela 34, Eglaines pagastā, nav nepieciešams pašvaldības funkciju
veikšanai un to var atsavināt, novada dome nolēma atsavināt pārdodot
par brīvu cenu pašvaldības nekustamo īpašumu (zemi) Skolas iela 34,
Eglaine, Eglaines pag., kadastra Nr.4456 007 0180, ēku īpašniecei, par
nosacīto cenu EUR 2100,00, sakarā ar to, ka minētais nekustamais
īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tai pakļautajām institūcijām tām
noteikto funkciju nodrošināšanai. Noteikt, ka izdevumus EUR 125,57
par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu sedz
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ēku īpašniece. Noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma Skolas iela 34,
Eglaines pag., pārdošanu pēc šī lēmumā minētās atsavināšanas summas
un minētās izdevumu summas saņemšanas pašvaldībā . Atsavināšanas
summu un izdevumu summu ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības (reģ.
Nr.90000078782) bankas norēķinu kontā. ar norādi “pirkuma maksa par
nekustamo īpašumu Skolas iela 34, Eglaine.” Pamatlīdzekļu pieņemšanas
– nodošanas komisijai izslēgt no pašvaldības bilances nekustamo īpašumu
Skolas iela 34, Eglaine, pēc šī lēmumā minētās atsavināšanas summas
un minētās izdevumu summas saņemšanas, pamatojoties uz dokumentu
pieņemšanas – nodošanas aktu. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas
paziņots adresātam.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
pirmo daļu, kurā noteikts, ka publiskas personas mantas atsavināšanu var
ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai
tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai un 4.panta ceturtās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.5 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem
lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 11.F§) par to,
ka nekustamais īpašums “Svente 4A”, Šēderes pagastā, nav nepieciešams
pašvaldības funkciju veikšanai un to var atsavināt, novada dome nolēma
nodot atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu zemes vienību “Svente 4A”,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, kadastra apzīmējums 4490 009 0073,
0,11 ha kopplatībā, jo tā nav nepieciešama likumā noteikto pašvaldības
funkciju veikšanai. Pilnvarot ēku īpašnieci, pašvaldības vārdā veikt visas
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma “Svente
4A”, Šēderes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Noteikt, ka izdevumus par lēmumā noteikto darbību veikšanu sedz ēku
īpašniece. Uzdot novada Nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai pēc
nekustamā īpašuma “Svente 4A”, Šēderes pagastā, tiesību nostiprināšanas
zemesgrāmatā organizēt īpašuma atsavināšanas procesu, saskaņā ar LR
normatīvajos aktos noteikto.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17., 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.pantu,
Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 46., 47.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kartība” 5., 6., 17.7., 18., 30., 37.punktiem un 1.
un 2. pielikumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 3.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 13.F§), novada
dome nolēma pievienot pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai, kadastra
apzīmējums 4490 009 0169, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4490 009 0186 un pašvaldībai piekritīgai zemes zemes vienībai, kadastra
apzīmējums 4490 009 0185, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4490
009 0187 Šēderes pagastā, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve. Piešķirt nekustamajam
īpašumam nosaukumu “Bērziņi 219A”, Šēderes pagasts, kadastra Nr. 4490
009 0169. Likvidēt nekustamo īpašumu “Bērziņi-2 z.g.20A”, Šēderes
pagastā, kadastra Nr. 4490 009 0186. Pilnvarot M.A. pašvaldības vārdā
veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma
“Bērziņi 219A”, Šēderes pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda. Noteikt, ka izdevumus par lēmumā noteikto darbību veikšanu sedz
M.A. Uzdot Nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai pēc zemes īpašuma
tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā organizēt īpašuma atsavināšanas
procesu.

lll
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
4.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, 5.panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka atļauju atsavināt dod attiecīgās publiskās
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personas lēmējinstitūcija, 5.panta piekto daļu, kas nosaka, ka lēmumā
par atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids, Ministru Kabineta
01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas
personas manta” 11.5. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem lēmumu
par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai” un Ilūkstes
novada domes 25.11.2010. noteikumiem Nr.5/2010 “Kārtība, kādā atsavina
Ilūkstes novada pašvaldības nekustamos īpašumus”, kā arī ņemot vērā
Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 12.F§), novada
dome nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības 2-istabu dzīvokli Kastaņu
ielā 36-17, Ilūkstē, 43.3 kv.m. kopplatībā, dzīvojamās mājas, kadastra
apzīmējums 4407 001 0192 001, un zemes vienības, kadastra apzīmējums
4407 001 0192, 433/17375 domājamās daļas, pārdodot to īrniecei. Uzdot
Nekustamo īpašumu nodaļai ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu
kā atsevišķu īpašumu uz pašvaldības vārda. Uzdot novada Nekustamo
īpašumu uzraudzības komisijai organizēt atsavināšanas procesu, saskaņā
ar LR normatīvajos aktos noteikto.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17., 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.pantu,
Ministru kabineta 10.04.2012. noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta
reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu,
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
noteikšanas un maiņas kartība” 5., 6., 17.7., 18., 37.punktiem un 1. un
2. pielikumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
ceturtās daļas 8.punktu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 14.F§), novada
dome nolēma pievienot pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Ķiršu iela
1, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 4407 005 0236, daļu 170 kv.m. platībā no
pašvaldībai piekritīgas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4407 005 0234,
nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo
māju apbūve. Piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu Ķiršu iela 1,
Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 005 0236. Pilnvarot A.L., pašvaldības vārdā veikt
visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma Ķiršu
iela 1, Ilūkstē, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Noteikt,
ka izdevumus par lēmumā noteikto darbību veikšanu sedz A.L. Uzdot
Nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai pēc zemes īpašuma tiesību
nostiprināšanas zemesgrāmatā organizēt īpašuma atsavināšanas procesu.

lll
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
17.punktu, likuma “Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”
3.panta otro daļu, 4.panta pirmo daļu, kurā noteikts, ka publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai,
Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma
publiskas personas manta” 11.5 punktu, kas nosaka, ka pašvaldība pieņem
lēmumu par pašvaldības mantas nodošanu atsavināšanai, kā arī ņemot
vērā Finanšu komitejas 28.09.2020. atzinumu (prot.Nr.10, 10.F§), novada
dome nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu
1.maija iela 1, Subatē, Ilūkstes novads, kadastra Nr.4415 002 0110, kas
sastāv no vienas zemes vienības, kadastra apzīmējums 4415 002 0110 6562
kv.m. kopplatībā, ēkas kadastra apzīmējums 4415 002 0110 001 un palīgēkas,
kadastra apzīmējums 4415 002 0110 006, jo tas nav nepieciešams likumā
noteikto pašvaldības funkciju veikšanai, pārdodot to izsolē. Uzdot novada
Nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai organizēt lēmumā minētā
nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu, saskaņā ar LR normatīvajos
aktos noteikto. Apstiprināt atsavināšanai ierosināto pašvaldības
nekustamo īpašumu sarakstu. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai publicēt
pašvaldības mājas lapā atsavināšanai ierosināto pašvaldības nekustamo
īpašumu sarakstu.
Ilūkstes novada domē septembrī izskatītos jautājumus un pieņemtos
lēmumus apkopoja:
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Piļka

IZGL
”IT”IBAS NODA”LA
IZGLĪTĪBA
KARJERAS NEDĒĻA 2020
“Par ko kļūt? Kādu specialitāti izvēlēties?” Šie jautājumi nodarbina
katra jaunieša domas. Lai mūsu jauniešiem palīdzētu neapjukt plašajā profesiju piedāvājumu pasaulē un sajust savu aicinājumu, tiek organizēti dažādi pasākumi. Viens no šādiem pasākumiem ir “Karjeras nedēļa”.
Arī šogad no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa. Karjeras nedēļas sauklis bija “Klau! Sadzirdi savas iespējas!”. Karjeras nedēļas pasākumi bija orientēti uz to, lai
jaunieši vairāk uzzinātu par dažādām iespējām saņemt atbalstu karjeras
izglītībā.
Arī mūsu novada skolu skolēniem un viņu vecākiem bija iespēja aktīvi
ņemt dalību karjeras pasākumos.
1.- 6. klašu skolēni piedalījās Karjeras durvju parādē “Mūsu profesiju
durvis” un noformēja savas klases durvis.
7.- 9.klašu skolēni veica interviju “Uzzini!” un aptaujāja vairākus profesiju pārstāvjus – savus vecākus, radus, draugus, paziņas. Bija intervēti
dažādi profesiju pārstāvji, kuri dalījās savā pieredzē. Jaunieši uzzināja par
profesionāļu galvenajiem darba pienākumiem, profesijas plusiem un mīnusiem, kādām rakstura īpašībām, zināšanām, prasmēm ir jāpiemīt šo profesiju pārstāvjiem, kur ir apguvuši profesiju, kā arī saņēmuši padomus, ko
darīt, lai kļūtu par labu profesionāli.
9.- 12. klašu jauniešiem tika veikta elektroniskā aptauja par karjeras
izglītību, iespējām, atbalstu, par karjeras lēmuma pieņemšanu.
4. un 6. klašu skolēni izmēģināja jauno VIAA izveidoto profesiju spēli
”PARPROF”, ar kuras palīdzību varēja pilnveidot savas zināšanas par profesiju pasauli. Skolēni atzina, ka spēle ir pamācoša, izzinoša un interesanta.
28. oktobrī 10. – 12. klašu jaunieši piedalījās VIAA organizētajā interaktīvajā tiešsaistes diskusijā “Uzklausi, padomā un izlem pats!”, kurā ar savu

pieredzi dalījās “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs Artis Daugins,
RSU Karjeras centra karjeras konsultante Baiba Prauliņa, dziedātāja PATRISHA, ekstrēmā sporta biedrības “Rave team” dibinātājs Roberts Klēpis,
BMX braucējs un treneris. Diskusijas moderators radio personība, dīdžejs
Magnuss Eriņš. Diskusijas galvenās tēmas: Kā Tev savu karjeru veidot
mērķtiecīgi? Kuros cilvēkos ir vērts ieklausīties, domājot par savu karjeras
izvēli? Kā atpazīt savas stiprās/vājās puses? Kā savus talantus un rakstura
īpašības pielietot veiksmīgas karjeras izveidē? Kur meklēt palīdzību, kad ir
grūtības pieņemt karjeras lēmumu? Diskusijas laikā jaunieši varēja uzdot
jautājumus.
27. oktobrī notika tiešsaistes diskusija jauniešu vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”. Diskusijā piedalījās Ārsts psihoterapeits un personālatlases vadītājs Andris Jansons, Radio Star FM personība un divu meitu mamma Baiba Sipeniece-Gavare, Karjeras konsultante
Ilze Rūtenberga, Sociālais un organizāciju psihologs, personāla izpētes un
testēšanas firmas “CreaTest” vadītājs Reinis Lazda. Diskusijas moderators
TV diktors un žurnālists Edijs Bošs. Diskusijas apspriestās tēmas: Kā palīdzēt jaunietim izvēlēties savu karjeru un atpazīt stiprās/vājās puses? Cik
lielā mērā vecāki var ietekmēt savu bērnu karjeras izvēli? Kur meklēt palīdzību, kad ir grūtības pieņemt karjeras lēmumu? Kādi ir lielākie izaicinājumi, domājot par bērna karjeru un viņa nākotni?
Abas tiešsaistes diskusijas var noskatīties ierakstā VIAA mājas lapā.
Dzīve cilvēkam piedāvā ļoti daudz – ir tikai jāzina, ko tu gribi. To nevar
pateikt neviens, tas jāizlemj pašam, un jādara viss, lai izvēlēto realizētu. Un
tad atvērsies tās durvis, aiz kurām tu jutīsies laimīgs. Lai mūsu jauniešiem
izdodas atrast pareizo karjeras ceļu!
Ilūkstes novada pašvaldības pedagoģe
karjeras konsultante
Iveta Repkova
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IZGLĪTĪBA
Bērnus sajūsmināja Spēka avotiņš, savdabīgā septiņstumbru liepa,
zibens samīļotais ozols, augstās lapegles, Dubupīte ar savu tiltu, seno
sēļu pilskalns Melnais kalns, iespaidīgās gravas un Senču dižozols,
kura apkārtmērs pārsniedz 5 metrus.
Arī 3.klašu skolēni atpūtas vietā „Dubezers” ieturēja maltīti,
spēlēja spēles un no sirds izšūpojās lielajās šūpolēs.
Bērni ar sajūsmu atzina, ka pārgājiens bija ļoti aizraujošs un
piedzīvojumiem bagāts.
2. a un 2. b klases skolēni ar klases audzinātājām Sandru Davni
un Sarmīti Isodu 22.septembrī, dienā, kad iestājās astronomiskais rudens, devās mācību ekskursijā uz Bebreni, lai apskatītu Ilūkstes novada ievērojamākās vietas.

RUDENS – PĀRGĀJIENU
UN EKSKURSIJU LAIKS
Rudens Ilūkstes Raiņa vidusskolas sākumskolas skolēniem ir pārgājienu un ekskursiju laiks.
1.a un 1.b klases skolēni kopā ar savām audzinātājām Mairitu Rimoviču un Ingrīdu Siņuku saulainajās septembra dienās devās mācību
pārgājienā uz “Pilskalnes Siguldiņu”, kur viņus sagaidīja zinošais un
atraktīvais ezītis (Skaidrīte Azartstarpe) ar daudziem interesantiem
uzdevumiem. Atpūtas vietā ceļinieki baudīja gardu maltīti, spēlēja
spēles un šūpojās.
Oktobra sākumā uz “Pilskalnes Siguldiņu” devās 3.a un 3.b
klases kopā ar savām audzinātājām Lilitu Bērziņu un Inetu Galvāni.
Ceļotājus pie gleznainās ūdenskrātuves Tartaks sagaidīja gide Marija,
kura aicināja iet līdzi A. Brigaderes pasakai par Sprīdīti. Tā kā bērni
jau iepriekš skolā bija noskatījušies filmu par Sprīdīti, koka skulptūrās iemūžinātos pasakas varoņus nebija grūtības atpazīt.
Ceļojuma laikā tika izstaigāta Sprīdīša taka 1,6 km garumā.

Pirmais apskates objekts bija alpaku audzētava ar kuplo alpaku
saimi – “Alpaku sala”. Skolēniem bija iespēja apskatīt mazo alpacēnu
rotaļas. Saimnieki pastāstīja par viņu dzīvi - kas garšo, kas patīk, kā
aug. Savukārt “Dzīparu mājās” iepazinās, kā top siltā, ārstnieciskā alpaku dzija. Pēc tam sekoja iepazīšanās ar Bebrenes dzirnavām. Bērni
redzēja, kādas reāli izskatās dzirnavas, kā tās darbojas. Vēlāk bērni
izstaigāja grāfa Plātera- Zīberga pils parku. Kā pēdējais apskates objekts bija skaistā Dvietes paliene, kas pazīstama kā savvaļas govju
un zirgu mājvieta. Skolēni varēja uzkāpt skatu tornī un ar binokli apskatīt tuvāk dzīvniekus. Bebru muzejā apskatīja bebru izbāzeņus un
nogaršoja bebru konfektes, iepazina dažādus senus darbarīkus. Pļavā
nu gan varēja izvingrināt kājas! Pēc tam svaigā gaisā sekoja pikniksar gardām sviestmaizēm un dzērienu.
Arī 4.klašu skolēni ar klases audzinātājām Ingrīdu Silapēteri un
Līgu Baltrukeviču šajā rudenī izvēlējās apskatīt sava novada bagātības. Tāpēc 6.oktobra rītā arī devās uz Bebrenes pagastu, kur pirmā
pietura bija Alpaku sala. Tur ekskursantus sirsnīgi sagaidīja viesmīlīgā Zībārtu ģimene ar savu lielo bagātību - alpaku saimi.
Nākamā pietura bija Putnu sala. Tur Bebrenes pagasta pārvaldes
vadītāja Benita Štrausa skolēnus iepazīstināja ar seno laiku koka un
akmens darbarīkiem, stāstīja par Dvietes palienas un Sēlijas bagātībām. No skatu torņa tika vēroti savvaļas zirgi un govis.
Arī 4. klases ekskursijas noslēgumā jautri izklaidējās - sportoja uz
vietējiem Bebrenes trenažieriem - siena ruļļiem. Brauciens bija bagāts
ar pozitīvām emocijām un neaizmirstamiem iespaidiem!
Ilūkstes Raiņa vidusskolas (Ilūkste, Stadiona 1)
sākumskolas skolotājas

“LAPSU TŪRE” ILŪKSTĒ
Rudens sākumā biedrība “Dzīvnieku brīvība” aicināja piedalīties Latvijā vēl nebijušā akcijā “Lapsu tūre”. Akcijas galvenais
mērķis bija pievērst plašākas sabiedrības uzmanību kažokzvēru
audzēšanas problēmai Latvijā.
Tūrē pieteicās vairāk nekā 300 cilvēku no visdažādākajām
Latvijas vietām – gan lielām pilsētām, gan nelieliem ciematiem.
Starp tiem bijām arī mēs – Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.b klases
skolēni.
Tūres koordinatori izstrādāja maršrutu. Tā 13.oktobrī lapsiņa
Zuze ciemojās Ilūkstē. Kopā ar pirmklasniekiem Zuze zīmēja, izvēlējās grāmatas bibliotēkā, pēcpusdienā apskatīja Ilūkstes simbolu – zirgu, kā arī iepazina Ilūkstes tuvāko apkārtni – pasakaino
“Pilskalnes Siguldiņu”.
Lapsiņas Zuzes un viņas sargu ceļojumu var apskatīties internetā: https://youtu.be/18kTKam5IpI , https://ej.uz/LTgalerija!
Nebūsim malā stāvētāji! Visiem kopā mums izdosies!
1.b klases audzinātāja Ingrīda Siņuka
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IZGLĪTĪBA
PILSONISKĀS LĪDZDALĪBAS PROJEKTS
ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLĀ
Ilūkstes Raiņa vidusskolā ir noslēdzies projekts ‘’Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)’’, kuru organizēja Izglītības attīstības centrs.
Projekta mērķis – sniegt informāciju par pilsonisko līdzdalību un tās
veidiem, kā arī parādīt, ka savstarpējā starpkultūru komunikācija ir ļoti
svarīga.
Projektā tika iesaistītas 12 skolu komandas no visdažādākajām Latvijas skolām un pilsētām. Katrā komandā 5 cilvēki (izglītotāji, skolēni
un seniori), kuri sadarbojās savā starpā, realizējot katrs savu uzdevumu.
Mūsu skolas uzdevums – dzeramā ūdens kūleris Raiņa ielā 49.
Lai identificētu situāciju skolā, izmantojot sešu soļu metodiku, tika
noformulēta problēma – dzeramā ūdens kūleris Raiņa ielā 49.
Skolēni noskaidroja problēmā iesaistītās puses un izveidoja grafisko
organizatoru. Tika aptaujāti 5.-12.klašu skolēni. Apkopojot aptaujas rezultātus, 95% skolēnu atzina, ka skolā ir nepieciešams dzeramā ūdens
kūleris. Skolēni tikās ar skolas direktori Veltu Šternu un iesniedza savus
priekšlikumus ar lūgumu Raiņa ielā 49 iegādāties dzeramā ūdens kūleri.

Lai informētu gan skolēnus, gan skolotājus par aktualizēto problēmu, tika uzņemts 2 minūšu reklāmas rullītis. Reklāmas rullīša filmēšanā iesaistījās 5.a klases skolēni Ance Annija Jaseviča, Miķelis Vāsulis un
Jāzeps Čamāns. Video filmēja un montēja 12.b klases skolnieks Aleksejs
Formanickis. Projekta organizatori atzinīgi novērtēja gan video rullīša
‘’aktierus’’, gan montāžas operatoru, sakot, ka video ir korekti un eleganti izveidots.
Problēmas risināšanā aktīvi iesaistījās skolas jaunsargi un viņu vadītājs Kaspars Kancāns.
Projekts ir noslēdzies un ieguvumu noteikti ir daudz. Skolēni ir iemācījušies sagatavot konstruktīvus priekšlikumus atbildīgajām amatpersonām, kā risināma problēma. Iemācījušies izplānot, kā notiks atbildīgo
amatpersonu informēšana par sagatavoto priekšlikumu.
Sakām lielu paldies visiem skolēniem, kuri iesaistījās projekta realizēšanā, it īpaši jaunsargu vadītājam Kasparam Kancānam un skolas
jaunsargiem.
Skolas projekta komandas koordinatore Silvija Romaņenkova

VEIKSMĪGI NOSLĒDZIES PILSONISKĀS
LĪDZDALĪBAS PROJEKTS
Ilūkstes Raiņa vidusskolā ir noslēdzies projekts ‘’Izzini, dari,
ietekmē! (IzDarI)’’. Projektu organizēja Izglītības attīstības centrs. Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no
Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta mērķis ir sasniegts – Ilūkstes Raiņa vidusskolā, Raiņa ielā 49,
ir uzstādīts ūdens kūleris. Skolas projekta komanda saka lielu paldies
skolas direktorei Veltai Šternai par atbalstu.
Skolas projekta komandas koordinatore
Silvija Romaņenkova

Projekta dalībnieki: Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.a klases skolēni:
Ance Annija Jaseviča un Miķelis Vāsulis.
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NOTIKUMI
Bez aizraujošās ķirbju svēršanas bērni vēl minēja mīklas, kuru atminējumi meklējami dārzos un tīrumos, iepazina tautas ticējumus, kas saistīti ar
Miķeļdienu un laika vērojumiem rudenī un ļoti labprāt piedalījās konkursā
“Acumērs, kas nepieviļ”.
Pasākuma noslēgumā uzvarētāji saņēma Diplomus, bet pārējie dalībnieki - Pateicības, kā arī visiem tika pasniegtas dāvaniņas.
Paldies, visiem, kuri piedalījās pasākumā ar savu līdzi atnesto ķirbi,
kuri atbalstīja ķirbju audzēšanā un visiem tiem, kuri, esot kopā, radīja svētku sajūtu.
Valda Namiņa, veselības un fiziskās
aktivitātes jomas koordinatore

ĶIRBJU RAŽAS SVĒTKI
Laikā ap Miķeļdienu, jau ceturto gadu, Ilūkstes centrā, Vienības laukumā, notiek dārzu skaistuļu - ķirbju ražas svētki. Svētkos galvenais uzdevums ir noskaidrot, kurš no dalībnieku atvestajiem ķirbjiem ir vissmagākais? Protams, uzliekot uz svariem ķirbi, katrs dalībnieks arī precīzi uzzina
sava ķirbja masu. Svētkos visi dalībnieki varēja priecāties gan par daudzveidīgo ķirbju krāsu toņiem, kur tomēr dominēja oranžie toņi, gan par dažādajiem ķirbju izmēriem. Daži dalībnieki savus ķirbjus bija izdaiļojuši svētku
noskaņās, tādejādi īpaši iepriecinot skatītājus.
Šī gada ķirbju svēršanas sacensībās piedalījās 28 dalībnieki ar 29 ķirbjiem. Lai gan prieks bija par visiem dalībniekiem un pateicība par piedalīšanos jāsaka visiem, tomēr visiem gribējās uzzināt, cik smagi būs šajā vasarā
izaugušie ķirbji.
Apkopotie rezultāti parādīja, ka 2020.gadā 1.vietu ieguva Adrians Ivo
Šaršuns no Bebrenes ar ķirbi, kura masa bija 51,90 kg, 2.vietu ieguva Gabriela Miltiņa ar 35,75 kg ķirbi, kurš izaudzēts Dvietē, bet 3.vietu ieguva
Jāzeps Jankovskis ar 26,35 kg ķirbi, kurš izaudzēts Sventē. Vismazāko
ķirbi (0,55 kg) uz sacensībām bija atnesusi Emīlija Valpētere, kuras ķirbis
izaudzis Pilskalnes pagastā.

ŠĒDERES PAGASTĀ:
Šēderes Pakapines kapsētā tika atjaunoti
kapu vārti, kurus iesvētīja Subates Katoļu
draudzes prāvests Andrejs Skadiņš.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aija Piļka
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PROJEKTI

DVIETES ROMAS KATOĻU DRAUDZES MĀJAS
MANSARDA TELPU PIELĀGOŠANA SAKRĀLĀ
MANTOJUMA SAGLABĀŠANAI UN GARĪGĀS
PILNVEIDES NODARBĒM
Dvietes Romas katoļu draudzē īstenota iecere par atsevišķas publiski
pieejamas vietas izveidi projektā „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas
mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās
pilnveides nodarbēm”
Noslēgušies būvdarbi Dvietes Romas katoļu draudzes ELFLA lauku
attīstības programmas programmas 2014-2020 gadam apakšpasākuma
19.2 „ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros projektā „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas
mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās
pilnveides nodarbēm” (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000011).
Draudzes ēkas mansardā,
īstenojot vienkāršotas atjaunošanas
būvdarbus, pilnībā veikta grīdas nomaiņa, griestu, sienu nomaiņa,
siltināšana, elektroinstalācijas nomaiņa,
ugunsdrošības sistēmas
ierīkošana. Veikts kāpņu telpas un kāpņu remonts, nomainot kāpņu uz
mansardu pakāpienus, ierīkojot margas un nožogojumu, tādejādi radot
drošu pieeju līdz mansardam.
Projekta rezultātā, atjaunojot draudzes mājas mansardu, īstenota
iecere par atsevišķas publiski pieejamas vietas izveidi sakrālā mantojuma
saglabāšanai, ekspozīcijai un kristīgo aktivitāšu, tradīciju, ģimenisko
vērtību izkopšanas un garīgās pilnveides praktisko nodarbību organizēšanai.
Vienlaicīgi radīta pievienotā vērtība esošajam tūrisma piedāvājumam
Dvietē un Ilūkstes novadā, kā arī Sēlijā.
Projekta kopējās izmaksas EUR 49782,57, no kurām 90% sedz ELFLA,
10% līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.
Šobrīd draudze par saviem līdzekļiem ir uzsākusi darbu pie telpu
aprīkošanas ar nepieciešamo inventāru.
Dvietes Romas katoļu draudzes
valdes priekšsēdētāja Ināra Munce

ILŪKSTES NOVADĀ „ELEKTRONIKAS
ŠĶIRATLONA” 2. POSMĀ SAŠĶIROTI
10 000 KILOGRAMI ELEKTROIEKĀRTU
*Ilūkstes novadā noslēdzies „Latvijas Zaļā punkta” kopā ar partneriem
rīkotās Vislatvijas kampaņas „Elektronikas šķiratlons” 2. posms. Tā laikā
tika nodrošināta elektroiekārtu izvešana iedzīvotāju pieteiktajās adresēs.
Kopumā Ilūkstes novadā elektroiekārtu izvešanu bija pieteikta 54 adresēs,
kurās kopā pārstrādei nodotas 10 tonnas dažāda veida tehnikas.
“Latvijas Zaļā punkta” direktors Kaspars Zakulis: „Kampaņas sešu
mēnešu norises periodā redzam patiešām plašu iedzīvotāju iesaisti. Nodotie
elektronikas apjomi mums uzskatāmi parāda situācijas nopietnību – veca
elektrotehnika iedzīvotāju mājvietās tiek krāta pat vairākās paaudzēs.
Vienlaikus valsts nosaka, ka jau no nākamā gada nolietoto elektroniku būs
jāšķiro vēl vairāk. Ja šobrīd no tirgū novietotā tehnikas apjoma atpakaļ
jāsavāc 40,5 %, tad nākamgad būs jāsavāc jau 65 %. Tas ir visai liels lēciens tik
īsā laika posmā, tomēr ar to tiek aktualizēta problēma – nolietotā vai cilvēku
neizmantota elektronika apkārtējā vidē ir daudz un no tās ir jāatbrīvojas
atbildīgi, ko aicinām darīt arī „Elektronikas šķiratlonā””.
Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodošanas brīdī tika reģistrēts
izlozei par veikalu tīkla „top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā, Ilūkstes novadā
to ieguva Ārija. Savukārt lielāko iekārtu apjomu (~ 258 kg) Ilūkstes
novadā sašķiroja Iveta, kura iegūs „top!” dāvanu karti 30 EUR vērtībā. Ar
uzvarētājiem kampaņas rīkotāji sazināsies individuāli tuvākajā laikā.
Vislatvijas „Elektronikas šķiratlona” otrais posms vairāk nekā 20
Latvijas novados notiek no šā gada jūnija līdz novembrim, kad nolietotās
elektroiekārtas bezkontakta veidā var nodot mājsaimniecību un uzņēmumu
adresēs. Kampaņas organizētāji pateicas Ilūkstes novada iedzīvotājiem par

plašo atsaucību un dalību projektā, aicinot turpināt šķirot mājsaimniecībā
uzkrātos atkritumus un tādējādi rūpēties par tīru vidi novadā un zaļu Latviju
kopumā.
Vislatvijas „Elektronikas šķiratlonu” no šā gada aprīļa rīko Latvijas
Zaļais punkts sadarbībā ar SIA „Eco Baltia vide” un veikaliem „top!”.
20. maijā noslēdzies kampaņas pirmais posms, kurā iedzīvotāji nolietoto
elektroniku varēja nodot vairāk nekā 40 atkritumu šķirošanas laukumos
visā Latvijā. Kopumā 1. posmā tika sašķirotas 142,72 tonnas elektroiekārtu,
savukārt kopumā kampaņā pārstrādei jau nodotas vairāk nekā 300 tonnas
tehnikas.
Informāciju apkopoja:
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka
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PAZIŅOJUMI

VARAM INFORMĒ
PAR GAISA PIESĀRŅOJUMA AVOTIEM
UN TO MAZINĀŠANU
Rīga, 2020.gada 21.oktobrī – Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija (VARAM) īsteno iedzīvotāju informēšanas
kampaņu par gaisa piesārņojuma avotiem un to mazināšanu pilsētvidē ar mērķi izglītot iedzīvotājus par ilgtermiņa rīcībām valsts
un pašvaldību līmenī, kā arī par individuālām darbībām, lai piesārņojumu mazinātu.
Ar vides un veselības ekspertu tiešsaistes diskusiju 19.oktobrī tika atklāta informatīvā kampaņa “Zini videi kaitīgos gaisa piesārņojuma avotus!
Neradi tos pats!”. Diskusijā eksperti runāja par būtiskajiem gaisa piesārņojuma avotiem Latvijas pilsētvidē – apkuri un transportu, un to, kā pareizi
ekspluatējot krāsnis, iespējams mazināt gaisa piesārņojumu.
VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda
Ozola: “Ministrijas izstrādātā gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības plāna*
mērķis ir samazināt kopējo gaisa piesārņojumu Latvijā, it sevišķi smalko
putekļu jeb PM daļiņu piesārņojumu pilsētvidē. Lai to panāktu, gaisa piesārņojuma samazināšanas plānā ietvertas gan jaunas prasības, gan stigrāki kontroles mehānismi. Plānā būtiska loma ir atvēlēta pašvaldībām, lai
izstrādātu attiecīgajai pilsētai labākos risinājumus gaisa kvalitātes uzlabošanā. Savukārt iedzīvotājiem, kas dzīvo pilsētvidē un privātmājās ar individuālo apkuri, ir jāizprot, kā veidojas gaisa piesārņojums no nepareizi
ekspluatētas apkures iekārtas. Pareizi ekspluatējot un tīrot apkures iekārtas, uzstādot apkures filtrus, vai uzlabojot krāšņu kvalitāti, var būtiski mazināt gaisa piesārņojumu. Tāpat ministrija šobrīd strādā pie jaunas atbalsta
programmas – tuvāko divu gadu laika iedzīvotājiem tiks piedāvāts valsts līdzfinansējums apkures iekārtu nomaiņai uz moderniem apkures katliem.”
Gaisa kvalitātes mērījumi norāda – gaisa piesārņojums dažviet Latvijā
ir augsts un tas būtiski ietekmē iedzīvotāju veselību. Galvenie gaisa piesārņojuma PM2.5 smalko daļiņu avoti Latvijā ir mājsaimniecības un pakalpojumu sektors (mazie uzņēmumi, veikali u.c. pakalpojumu sniedzēji), kur
emisijas rodas no biomasas sadedzināšanas apkurei (59%), lielie enerģijas
ražotāji (13%) transports (5%). Savukārt pilsētvidē smalkās daļiņas vairāk
attiecināmas uz visa veida sadegšanas procesiem, t.sk. malkas un šķeldas
dedzināšana, transporta izplūdes gāzes u.c., bet rupjo daļiņu (PM10) emisijas visbiežāk saistītas ar riepu un asfalta seguma nodilumu, smilts un
augsnes daļiņām, būvniecības darbiem u.c. Piemēram, 2018. gadā lielākie
PM2.5 emisiju avoti bija ēku apkure ar malku un šķeldu (mazās sadedzināšanas iekārtas komerciālajā un sabiedriskajā sektorā un mājsaimniecībās),
kas radīja ap 60% no kopējām PM2.5 emisijām.
Ņemot vērā, ka rūpniecībā un uzņēmumos izmantotajām iekārtām ir
stingri nosacījumi un to darbība tiek regulēta, kopumā tie rada mazāku
piesārņojumu, kā mājsaimniecībās izmantotās iekārtas, kur šāda uzraudzība un prasību nav. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra
Monitoringa daļas vadītāja Iveta Indriksone diskusijā norādīja, ka aukstā
sezonā pie pazeminātas gaisa temperatūras, kad notiek intensīvāka apkure,
gaisā novērojams sēra dioksīda piesārņojuma pieaugums. To apliecina Rīgā,
Rēzeknē, Ventspilī un Liepājā izvietoto staciju mērījumu datu analīze par
pēdējiem 10 gadiem. Apkures eksperti savukārt norādīja, ka kurinot mājokli ar slapju malku un ļaujot tai gruzdēt, rodas emisijas, kuras ir kaitīgas
gan videi, gan attiecīgās mājas iedzīvotāju veselībai. Savukārt vislielākais
piesārņojums rodas, ja kā kurināmo izmanto sadzīves atkritumus, vecas
mēbeles, koksni saturošus būvgružus.
VARAM informatīvās kampaņas “Zini videi kaitīgos gaisa piesārņojuma
avotus! Neradi tos pats!” laikā tiks izgatavoti informatīvi materiālie iedzīvotājiem, lai skaidrotu gaisa piesārņojuma avotus un izglītotu par individuālām rīcībām kā piesārņojumu mazināt, piemēram, pareizi ekspluatējot apkures iekārtas. Tāpat kampaņas informatīvie materiāli skaidros, kā pareizi
izvēlēties jaunu apkures iekārtu un kas veido tās lietderības koeficientu jeb
izmaksas, ar kurām būs jārēķinās, izmantojot šādu iekārtu apkurei.

Ilūktes novada informatīvais izdevums
“Ilūkstes Novada Vēstis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste: Aija Piļka
E-pasts: aija.pilka@ilukste.lv
www.facebook.com/ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
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Ar elektrību neriskē

#elektroABC

PASARGĀ SEVI UN SAVU MĀJOKLI!
Īssavienojuma vai bojātas elektroierīces dēļ katru gadu izceļas vairāk nekā

1000 UGUNSGRĒKI
GALVENAIS UGUNSGRĒKU CĒLONIS –
VECI ELEKTRĪBAS VADI UN ELEKTROIEKĀRTAS
Galvenie cēloņi, kas izraisa aizdegšanos, ir novecojuši
vai bojāti elektrības vadi, kontaktligzdas vai
automātslēdži (sarunvalodā – “drošinātāji” vai “korķi”)

VEICOT REMONTU, PĀRBAUDI
UN ATJAUNO ELEKTROINSTALĀCIJU
Ja elektrības vadi ilgi nav mainīti, tad kosmētiskā remonta
laikā pārbaudi tos un, ja nepieciešams, obligāti nomaini. Pat, ja
bojājumi vai slikti vadu savienojumi nav acīmredzami, tas
nenozīmē, ka “ar elektrību viss ir kārtībā”.

KĀDĒĻ “IZSIT” DROŠINĀTĀJUS?
Elektroinstalācija ar laiku noveco – senākos laikos izbūvētās ir paredzētas
vien dažu elektroierīču lietošanai. Ja pie šāda elektrotīkla pieslēgsi
jaudīgas mūsdienu elektroiekārtas, var rasties pārslodze un sakarst vadi
– aizdegšanās un ugunsgrēks ir tikai laika jautājums.

PĀRBAUDI ELEKTROINSTALĀCIJU
VISMAZ REIZI 10 GADOS
Ugunsdrošības noteikumi paredz elektroinstalāciju savā īpašumā pārbaudīt
vismaz vienu reizi 10 gados. Darbu ar elektrību uztici tikai sertificētiem
speciālistiem. Meklē tos Latvijas Elektriķu brālībā: www.leb.lv vai
Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācijā www.bleea.lv,
vai jautā apsaimniekotājam!

NAMA ĪPAŠNIEKU VAI APSAIMNIEKOTĀJU
ATBILDĪBA IR PĀRBAUDĪT ELEKTROINSTALĀCIJU
Rūpes par drošu elektroinstalāciju gan dzīvokļos, gan kāpņu telpā ir arī
ēkas īpašnieka vai apsaimniekotāja uzdevums. Daudzviet elektrotīkls ir
novecojis un elektrības sadalnēs kāpņu telpās ir dažādu vadu mudžeklis.
Šādās vietās sakrājas putekļi, kas var veicināt vadu sakaršanu un
aizdegšanos.

KO DARĪT, JA PAZŪD ELEKTRĪBA?
Vispirms pārbaudi automātslēdžus (sarunvalodā – “drošinātājus” vai “korķus”)
Ja elektrība pazudusi dzīvokļu ēkā, sazinies ar savu mājas apsaimniekotāju.
Informāciju par reģistrētajiem elektrības atslēgumiem var aplūkot sadalestikls.lv Digitālajā kartē.
Savlaicīgi norādi kontaktinformāciju klientu portālā e-st.lv - tad 20 minūšu
laikā saņemsi informāciju par plānotajiem un avārijas atslēgumiem.

AS “SADALES TĪKLS” AICINA PĀRLIECINĀTIES PAR ĪPAŠUMA
IEKŠĒJĀ ELEKTROTĪKLA DROŠĪBU
Ik gadu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests dodas
dzēst vairāk nekā 1000 ugunsgrēku, kas dažādās dzīvojamās
un nedzīvojamās ēkās izcēlušies nedrošas elektroinstalācijas
vai bojātu elektroierīču dēļ. Tāpat katru gadu desmitiem
cilvēku cieš no elektrotraumām, kas saistītas gan ar nedrošām
elektroietaisēm (kontaktligzdas, vadi u.c.), gan ar bojātām
elektroiekārtām. Iestājoties gada aukstajam un tumšajam
periodam, palielinās elektroierīču lietošanas intensitāte
mājokļos, kā rezultātā var tikt pārslogots elektrotīkls, radot
traumu un nelaimes gadījumu riskus.
Lai iedzīvotājus informētu par nepieciešamību pārbaudīt
mājokļu elektroinstalāciju jeb iekšējos elektrotīklus savos
īpašumos, AS „Sadales tīkls” ir uzsācis informatīvu kampaņu
ar mērķi samazināt gan ugunsgrēku, gan elektrotraumu riskus.
Uzņēmums ir sagatavojis plakātu, kurā ietverts atgādinājums
pārbaudīt iekšējos elektrotīklus un padomi pareizai rīcībai
gadījumā, ja īpašumā pazūd elektrība.
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