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SATVERSMES TIESAS LĒMUMS

SATVERSMES TIESAS LĒMUMS
Satversmes tiesa nospriedusi, ka apstrīdētās normas attiecībā 

uz Ilūkstes novadu par spēkā neesošām atzītas no 2022. gada 1. 
janvāra, tādējādi Saeimai attiecīgā likuma grozīšanai dots vairāk 
laika. 1. jūlijā darbu varēs sākt jaunā pašvaldība.

ST secināja, ka līdzšinējā Ilūkstes novadā nav reģionālās vai 
nacionālās nozīmes attīstības centra. “Ne Ilūkstes novada kā pat-
stāvīgas pašvaldības saglabāšana, nedz arī citi pašvaldības iero-
sinātie administratīvi teritoriālā iedalījuma risinājumi neatbilstu 
vismaz vienam no reformas pamatā esošajiem kritērijiem, proti,  

tam, ka novadā ir reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības cen-
trs,”  konstatējusi ST.

Vienlaikus ST nosprieda arī to, ka likumdevējs nav sniedzis ra-
cionālus apsvērumus tam, kāpēc, izveidojot jauno Augšdaugavas 
novadu bez reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centra, ir 
pieļauta atkāpšanās no reformas pamatā esošā kritērija un kā ar 
šādu risinājumu iespējams sasniegt reformas mērķi.

ST spriedums pieņemts š.g. 21. jūnijā, tas ir galīgs un 
nepārsūdzams, tas stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

Foto: Sarmīte Bogdanoviča
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ILŪKSTES  NOVADA DOME 

PAR DOMES SĒDĒM JŪNIJĀ
2021. gada 15. jūnijā Ilūkstes novada domes 
ārkārtas sēdē Nr. 10  tika izskatīti 29 jautājumi 
un pieņemti lēmumi.

1. Par finansiālu atbalstu Dvietes Romas katoļu un Ilūkstes 
vecticībnieku draudzēm. 

2. Par sporta laukuma ierīkošanu Raiņa ielā 49, Ilūkstes 
pilsētā. 

3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils iela 16, 
Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 

4. Par 11.07.2019. domes lēmuma Nr.188 “Par pašvaldības 
nekustamā īpašuma Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē nodošanu 
atsavināšanai” atcelšanu. 

5. Par SIA “Ilūkstes siltums” nomas maksas atvieglojumu 
piešķiršanu  un parāda atmaksas grafika apstiprināšanu.

6. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. 
7. Par saistošo noteikumu Nr.6-b/2021 “Grozījumi 

Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2021“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.
gada budžetu””. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma 
naudas piedziņu. 

9. Par izlīgumu Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes 
tiesu nama lietvedībā esošajā apvienotajā administratīvajā lietā 
Nr. A420251416. 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Svente 4A”, 
Šēderes pagastā atsavināšanu. 

11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laime 23”, Šēderes 
pagastā atsavināšanu. 

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērziņi 216”, 
Šēderes pagastā atsavināšanu. 

13.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērziņi 219A”, 
Šēderes pagastā atsavināšanu. 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu iela 38-37, 
Ilūkstē atsavināšanu. 

15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu 
pagarināšanu Šēderes un Eglaines pagastā. 

16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines 
pagastā. 

17. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu 
Šēderes pagastā. 

18. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā. 
19. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Tehniskais centrs” Bebrenes pagastā un nosaukumu “Sūnas”, 
“Lediņi”, “Viesīte”, “Rupsītis”, “Purvi” un “Apses” piešķiršanu. 

20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 
„Ābolnieki” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Kalna 
ābolnieki” piešķiršanu. 

21. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 
„Zīlītes” Dvietes pagastā un nosaukuma “Zīlīšu mežs” 
piešķiršanu. 

22. Par adreses “Puķītes” piešķiršanu Pilskalnes pagastā. 
23. Par adrešu maiņu Bebrenes pagastā. 

24. Par grozījumiem 29.03.2021. domes lēmumā Nr. 92 
„Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas atsavināšanu 
Zemnieku ielā 46, Ilūkstē un piekrišanu nodot atsavināšanai 
valstij“. 

25. Par grozījumiem 27.05.2021. domes lēmumā Nr. 202 
“Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zemnieku ielā 42, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā”.

26. Par grozījumiem 27.05.2021. domes lēmumā Nr.193 
„Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam 
īpašumam Raiņa iela 37, Ilūkstē“ . 

27. Par grozījumiem 29.04.2021. domes lēmumā Nr. 164 
“Par zvejas tiesību nomu Baltmuižas ezerā Prodes pagastā”. 

28. Par zvejas tiesību nomu Daugavā Dvietes un Pilskalnes 
pagastu teritorijā.

29. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības 
palielināšanu un jaunizveidoto transportbūvju iekļaušanu 
bilancē.

2021. gada 30. jūnijā Ilūkstes novada domes ārkārtas sēdē 
Nr. 11  tika izskatīti 22 jautājumi un pieņemti lēmumi.

1. Par reģionālas nozīmes attīstības centra statusu Ilūkstes 
pilsētai.

2. Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas nodošanu 
publiskai apspriešanai.

3. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada publiskā 
pārskata apstiprināšanu. 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Dāboliņi” Prodes pagastā. 

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 
īpašumam „Aizpurvi” Pilskalnes pagastā. 

6. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu 
pagarināšanu Šēderes un Eglaines pagastā. 

7. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu 
Eglaines un Bebrenes pagastā. 

8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Eglaines un Bebrenes 
pagastā.

9. Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10B-31, Ilūkstē 
nodošanu atsavināšanai. 

10. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 38-6, Ilūkstē 
nodošanu atsavināšanai. 

11. Par grozījumiem 27.05.2021. domes lēmumā Nr.205 
“Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta 
“Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” 
īstenošanai”. 

12. Par grozījumu domes 26.06.2018. lēmumā Nr. 231 „Par 
degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem 
transportlīdzekļiem”. 

13. Par papildus finansējuma piešķiršanu. 
14. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajai organizācijai.
15. Par iestādes “Ilūkstes pilsētas administrācija” nolikuma 

Nr.3/2021 apstiprināšanu. 
16. Par pašvaldības iestāžu darbinieku amata vienību un 

atalgojuma noteikšanu. 
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17. Par saistošo noteikumu Nr.7-b/2021 “Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.1-b/2021“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.
gada budžetu”” apstiprināšanu. 

18. Par īpašumu izslēgšanu no pašvaldības bilances.
19. Par Ievas Strodes iecelšanu par Ilūkstes pilsētas 

administrācijas vadītāju, u.c. jautājumi. 

Īsumā par Ilūkstes  novada  domē JŪNIJĀ 
pieņemtajiem lēmumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 
15.panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 27. punktu, novada dome nolēma finansiāli 
atbalstīt EUR 2 500,00 apmērā no pašvaldības 2021. 
gada budžeta rezerves fonda: Dvietes Romas katoļu 
draudzi EUR 1 500,00  draudzes mājas telpu remontam; 
Ilūkstes vecticībnieku draudzei EUR 1 000,00 zvana 
iegādei.

z

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 19. punktu un saskaņā ar  26.06.2018. 
domes lēmumu Nr. 228 “Par atļauju Ilūkstes 
1.vidusskolai pieņemt ziedojumu no biedrības “Mēs - 
Ilūkstes jauniešiem””, novada dome nolēma ierīkot 
sporta laukumu Raiņa ielā 49, Ilūkstes pilsētā, paredzot 
finansējumu EUR 26 000,00, tai skaitā biedrības “Mēs 
- Ilūkstes jauniešiem” ziedotos līdzekļus. Ņemot vērā 
augstāk minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”.

z

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu, 
novada dome nolēma piešķirt  ar 2021.gada 1.jūliju 
SIA “Ilūkstes siltums” nomas maksas  atvieglojumu 
80% apmērā par nekustamo īpašumu Jēkabpils ielā 16, 
Ilūkstē, kas sastāv no trīs ēkām, (kopējā platība – 1147,9 
m2.  Apstiprināt SIA “Ilūkstes siltums” nomas maksas 
parāda atmaksas grafiku, saskaņā ar pielikumu. 

z

           Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ilūkstes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030. gadam,  
Latviešu vēsturisko zemju likuma 4.panta pirmo daļu, 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 29. 
pantu, kas  nosaka, ka Ministru kabinets reizi četros 
gados sākot ar 2022. gadu līdz 1. maijam iesniedz 
Saeimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un 

administratīvo reģionu sociālekonomiskajā situācijā, 
pirmajā no ziņojumiem papildus iekļaujot izvērtējumu 
un pētījumos balstītu informāciju par potenciāliem 
reģionālas nozīmes attīstības centriem Ventspils, 
Rēzeknes, Augšdaugavas, Saulkrastu, Varakļānu, 
Dienvidkurzemes un Jelgavas novadā,  un ņemot vērā 
Satversmes tiesas 2021. gada 21. jūnijā pieņemto 
spriedumu lietā Nr. 2020-41-0106 “Par Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 
“Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri 
un teritoriālā iedalījuma vienības” 8.5., 8.7., 8.8., 8.16., 
8.17., 8.19., 8.20., 10.2., 10.6., 10.7., 10.8., 10.17., 10.18., 
10.21., 10.23., 11.2., 12.10., 12.13., 13.8., 13.9., 13.13., 
13.16., 13.20., 16.2., 16.5., 16.11., 16.14., 16.18., 16.19., 
16.20., 18.1., 18.8., 18.10., 19.18., 19.20., 23.1., 23.2., 
23.3., 23.4., 23.5., 23.6., 23.8., 23.12., 23.13., 23.14., 
23.15., 27.1., 27.3., 39.1., 39.8., 39.9., 39.12., 39.19., 
39.21., 39.22., 41.14., 41.15., 41.18., 41.22. un 41.23. 
apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 
1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. 
panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”, kurā 
Satversmes tiesa atzīst, ka Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās 
teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā 
iedalījuma vienības”  10.2., 10.6., 10.7., 10.8., 10.17., 
10.18., 10.21., 10.23 apakšpunktus par neatbilstošu 
Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101.pantam un 
spēkā neesošu no 2022.gada 1.janvāra, balsojot par 
lēmuma 1.punktu, novada dome nolēma vērsties pie 
Latvijas Valsts prezidenta, Latvijas Republikas Saeimas 
deputātiem un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas ar prasību piešķirt Ilūkstes 
pilsētai reģionālas nozīmes attīstības centra statusu. 
Novada dome nolēma saglabāt patstāvīgu Ilūkstes 
novada pašvaldību ar tajā ietilpstošo Ilūkstes pilsētu, 
Subates pilsētu, Bebrenes pagastu, Dvietes pagastu, 
Eglaines pagastu, Pilskalnes pagastu, Prodes pagastu, 
Šēderes pagastu, neiekļaujot tos Augšdaugavas novadā.

z

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 5.panta pirmās daļas 3. punktu, 12. panta 
pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma pārejas noteikumu 9. un 25.punktu, 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu 
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 3., 67., 68. punktu, Ministru 
kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 
“Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas 
procesā”, ņemot vērā, ka 2021. gada 1. jūlijā stāsies 
spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 
ceturtā daļa un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu 
Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 2.1 punkts, 16. punkts un 
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20.1 punkts, novada dome nolēma nodot Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavas novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 1.redakciju (pielikums) publiskajai 
apspriešanai un Latgales plānošanas reģionam atzinuma 
saņemšanai. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 
četras nedēļas no 13.jūlija līdz 10.augustam. Publiskās 
apspriešanas sanāksmi organizēt 19. jūlijā, atbilstoši 
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā un 
citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, par 
norises laiku un veidu izziņojot atsevišķi. Lēmumu 
par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas 
apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai 
piecu darbdienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot 
pašvaldības tīmekļa vietnē www.ilukste.lv. Paziņojumu 
par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas 
apstiprināšanu un nodošanu publiskai apspriešanai 
ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpils.
lv un publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā 
izdevumā.

z

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 2. punktu un Ministru kabineta 2010. 
gada 5. maija noteikumiem Nr. 413 “Noteikumi par 
gada publiskajiem pārskatiem”, novada dome nolēma 
apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 
publisko pārskatu. 

z

Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīciju 
projektu “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, 
Ilūkstes novadā”. Projekta rezultātā tiks veikta skolas 
ēkas pārbūve (kadastra apzīmējums 44070010149001) 
par daudzdzīvokļu māju (10 dzīvokļu ēka) un būvdarbu 
līguma summa sastādītu bez PVN EUR 377 111,19, 
PVN EUR 79 193,35 un kopējā būvdarbu līguma summa 
sastādītu EUR 456 304,54. Darbus plānots īstenot 2021.
gadā un 2022.gadā. Ņemot vērā to, ka Ilūkstes novada 
dome 29.04.2021. pieņēma lēmumu Nr. 169 (protokols 
Nr.7, 49.§)  “Par investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve 
Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” pieteikšanu 
valsts līdzfinansējuma saņemšanai un pašvaldības 
līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu” balstoties uz 
Ministru kabineta 13.04.2021. noteikumiem Nr.242 
“Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu 
pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas 
kārtība” un saskaņā ar Augšdaugavas  novadā 
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas  06.05.2021. 
lēmumu Nr. 1.7-1/34,  tika iesniegts 14.05.2021. 
pieteikums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā. Saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības 
iepirkuma Nr. INP 2021/12 rezultātiem līguma summa ir 

mazāka par  Ministru kabineta 13.04.2021. noteikumos 
Nr. 242  noteiktajiem 3.punkta 3.1.1. apakšpunkta 
nosacījumiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai 
pašvaldībām, līdz ar to Ilūkstes novada pašvaldība 
nevar īstenot investīciju projektu “Skolas ēkas pārbūve 
Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”. Pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, 10. 
punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par 
pašvaldības budžetiem” 22. pantu, Likuma par budžetu 
un finanšu vadību 41. panta piekto daļu un Ministru 
kabineta 21.02.2021. noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti 
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid - 19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, novada dome 
nolēma  ņemt pašvaldības investīciju projekta “Skolas 
ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”  
īstenošanai Valsts kasē aizņēmumu  EUR 387 858,86  
apmērā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 
gadiem. Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā”  īstenošanai EUR 68 445,68 
apmērā nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Paredzēt aizņēmuma izņemšanu 2021. gadā un 2022. 
gadā. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt no 
Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līdz 
ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Ilūkstes 
novada pašvaldības 29.04.2021. lēmums Nr. 169 “Par 
investīciju projekta “Skolas ēkas pārbūve Raiņa ielā 49, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā”. 

z

Imanta Ziedoņa muzeja fonds, reģistrācijas 
Nr.40008244217, juridiskā adrese: Sporta iela 2, Rīga, 
lūdz finansiālu atbalstu Paula Sukatnieka dokumentu 
apzināšanai un digitalizācijai. Ņemot vērā augstāk 
minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21. pantu, novada dome nolēma piešķirt finansējumu 
EUR 4 000,00 no pašvaldības 2021. gada budžeta 
rezerves fonda Imanta Ziedoņa muzeja fondam 
par Paula Sukatnieka dokumentu apzināšanu un 
digitalizāciju. Finansējumu ieskaitīt Imanta Ziedoņa 
muzeja fondam. Pamatojoties uz augstāk minēto 
veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021 “Par Ilūkstes 
novada pašvaldības 2021. gada budžetu”.

Vairāķ  par  Ilūkstes novada  domes lēmumiem 2021. 
gada  jūnijā lasiet interneta  vietnē www.ilukste.lv.

Informāciju sagatavoja:

Ilūkstes  novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aija Piļka
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ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA

STĀJAS SPĒKĀ
ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ 

REFORMA

Š.g. 1. jūlijā stājās spēkā jaunais Latvijas administratīvi terito-
riālais iedalījums, kas noslēdz otro pašvaldību reformu pēc valsts 
neatkarības atjaunošanas.

Reforma paredz, ka līdzšinējām 119 pašvaldībām beidzas pilnva-
ras un tās tiek nodotas jaunajām pašvaldībām, no kurām daudzas 
ir izveidotas, apvienojot kādreizējos novadus. Turpmāk Latvijā būs 
43 pašvaldības.

Reformas veidotāji paredzēja, ka Latvijā būs 42 pašvaldības, bet 
Satversmes tiesa atzina Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes 
novadam par neatbilstošu Satversmei, līdz ar to pašlaik Varakļānu 
novada pašvaldība turpinās darbu kā patstāvīga teritoriālā vienība.

Administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka Ādažu novads tiks 
apvienots ar Carnikavas novadu, veidojot jaunu Ādažu novadu.

Aizkraukles novadā tiks apvienots Aizkraukles, Kokneses, Nere-
tas, Pļaviņu un Skrīveru novads.

Augšdaugavas novadā apvienos Daugavpils un Ilūkstes novadu.
Jauno Balvu novadu veidos līdzšinējais Baltinavas novads, Bal-

vu novads, Rugāju novads un Viļakas novads.
Bauskas novadā apvienots Bauskas, Iecavas, Rundāles un Ve-

cumnieku novads.
Cēsu novadā apvienos Cēsu, Amatas, Līgatnes, Pārgaujas, Prie-

kuļu, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadu.
Dienvidkurzemes novadā iekļausies Aizputes, Durbes, Grobiņas, 

Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rucavas un Vaiņodes novads.
Jauno Dobeles novadu veidos Dobeles, Auces un Tērvetes novads.
Jēkabpils novadā apvienoti Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas 

un Viesītes novadi, kā arī Jēkabpils pilsēta.
Jelgavas novadā apvienos Jelgavas un Ozolnieku novadu.
Krāslavas novadā turpmāk tiks iekļauts Krāslavas un Dagdas 

novads.
Kuldīgas novadā pēc reformas iekļauts Kuldīgas, Alsungas un 

Skrundas novads.
Ķekavas novads tiek apvienots ar Baldones novadu un turpmāk 

sauksies par Ķekavas novadu.
Limbažu novadā apvienoti Limbažu, Alojas un Salacgrīvas no-

vadi.
Ludzas novadu veidos Ciblas, Krāslavas, Ludzas un Zilupes no-

vads.
Jauno Madonas novadu veidos Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 

Madonas novads.
Mārupes novads tiks apvienots ar Babītes novadu un turpmāk 

sauksies Mārupes novads.
Jauno Ogres novadu veidos Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvār-

des novads.
Preiļu novadā ietilps Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas no-

vads.
Rēzeknes novads tiks apvienots ar Viļānu novadu.
Ropažu novadā apvienos Ropažu, Garkalnes un Stopiņu novadu.
Saldus novadu apvienos ar Brocēnu novadu un jaunā pašvaldī-

bas sauksies Saldus novads.
Saulkrastu novadu apvienos ar Sējas novadu, saglabājot 

Saulkrastu novada nosaukumu.
Siguldas novadā apvienos Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un 

Mālpils novadu.

Smiltenes novadu veidos Smiltenes, Apes un Raunas novads.
Talsu novadā iekļaus četras pašvaldības – Dundagas, Mērsraga, 

Rojas un Talsu novadu.
Tukuma novadā apvienos Tukuma, Engures, Jaunpils un Kan-

davas novadu.
Savukārt Valmieras novadā darbosies līdzšinējās astoņas paš-

valdības – Valmieras pilsēta, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Maz-
salacas, Naukšēnu, Rūjienas un Strenču novads.

Teritoriālās pārmaiņas neskars Alūksnes, Gulbenes, Līvānu, 
Olaines, Salaspils, Valkas, Ventspils un Varakļānu novadu, kā arī 
septiņas valstspilsētas – Daugavpili, Jelgavu, Jūrmalu, Liepāju, Rē-
zekni, Rīgu un Ventspili.

Daudzu pašvaldību pārstāvji nebija apmierināti ar plānoto refor-
mu un vērsās Satversmes tiesā. Lielākoties prasības netika apmie-
rinātas, izņemot attiecībā uz Varakļānu novadu, Ilūkstes novadu un 
Ozolnieku novadu.

Varakļānu novadu bija nolemts pievienot Rēzeknes novadam, 
bet līdz ar Satversmes tiesas spriedumu, kas Varakļānu novada pie-
vienošanu Rēzeknes novadam atzina par neatbilstošu Satversmei, 
Rēzeknes novadā iekļauts tikai Viļānu novads. Pagaidām Rēzeknes 
un Varakļānu pašvaldības turpinās darbu kā patstāvīgas teritoriā-
lās vienības.

Līdz dienai, kad uz pirmo sēdi 1.oktobrī atsevišķi sanāks septem-
brī ievēlētā Varakļānu novada dome un Rēzeknes novada dome, Va-
rakļānu novada pašvaldībā un Rēzeknes novada pašvaldībā iecelta 
pagaidu administrācija.

Satversmes tiesa arī atzina par neatbilstošu Satversmei Ilūkstes 
novada pievienošanu Augšdaugavas novadam un Ozolnieku novada 
pievienošanu Jelgavas novadam. Taču tiesa ir devusi pārejas perio-
du sprieduma izpildei līdz nākamajam gadam, līdz ar to Ilūkstes 
novads pagaidām iekļauts Augšdaugavas novadā, bet Ozolnieku no-
vads – Jelgavas novadā.

Šīs administratīvi teritoriālās reformas mērķis, saskaņā ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāci-
ju, ir valsts un pašvaldību ekonomiskās izaugsmes un konkurētspē-
jas uzlabošana, racionāla budžeta līdzekļu izlietošana, reģionālās 
un nacionālās nozīmes attīstības centri ar to lauku teritorijām sais-
tīti vienotā administratīvā, ekonomiskā un saimnieciskā vienībā, 
efektīva novadu pilsētu un novadu pagastu pašpārvaldes darbība, 
pašvaldību kapacitātes un autonomijas stiprināšana, pievilcīga vide 
investīcijām un jaunu darba vietu radīšanai, emigrācijas samazi-
nāšana un pašvaldību patstāvības stiprināšana, lai tās spēj izpildīt 
pašvaldībām likumos uzdotās funkcijas.

Šodien plkst.10 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija rīkos tiešsaistes preses konferenci par Administratīvi teri-
toriālās reformas stāšanos spēkā.

Preses konferencē piedalīsies vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP) un ministrijas valsts 
sekretāra vietniece reģionālajos jautājumos Ilze Oša.

Ministrijas pārstāvji informēs par galvenajām izmaiņām, refor-
mai stājoties spēkā. Preses konferencē informēs arī par vietvaru 
turpmāko darbu un veicamajiem uzdevumiem, kā arī par ministri-
jas paveikto, palīdzot pašvaldībām gatavoties reformas ieviešanai.

Pirmā visaptverošā administratīvi teritoriālā reforma Latvijā 
noslēdzās 2009.gada 1.jūlijā, kad beidzās rajonu padomju pilnvaras. 
Tās galvenais mērķis bija izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas 
pašvaldības un nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotā-
jiem.

Avots: LETA

 JAUNAIS NOVADS

1. jūlijā Augšdaugavas novada domes jaunie 
deputāti sanāca uz pirmo domes sēdi, kurā notika 
domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1. vietnieka 
un divu neatbrīvoto vietnieku ievēlēšana.

Šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās 
Augšdaugavas novadā tika iesniegti pieci deputātu 
kandidātu saraksti, no kuriem tikai četri pārvarēja 
5% barjeru.

„Daugavpils novada partija” ieguva 7 vietas: Jānis 
Belkovskis, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, 
Aleksejs Mackevičs, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs 
Sibircevs un Regīna Tamane, “Latgales partija”  
ieguva  3 vietas - Vitālijs Aizbalts, Gunta Okmane 
un Dzintars Pabērzs, „Latvijas Zemnieku 
savienība” ieguva 3 vietas - Maigurs Krievāns, 
Reinis Līcis un Dainis Millers, sociāldemokrātiskā 
partija “Saskaņa” ieguva 2 vietas - Viktors 
Jasiņavičs un Deniss Sarafaņuks.

No līdzšinējā Daugavpils novada domes deputātu 
sastāva jaunajā domē pārvēlēti 6 deputāti, bet no 
līdzšinējā Ilūkstes novada – 3 deputāti.

Atklāti balsojot, par Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Arvīds 
Kucins (“Daugavpils novada partija”), par 
priekšsēdētāja 1. vietnieku ievēlēts Aivars 
Rasčevskis (“Daugavpils novada partija”), par 
priekšsēdētāja neatbrīvotajiem vietniekiem tika 
ievēlēti Vitālijs Aizbalts (“Latgales partijas”) un 
Maigurs Krievāns (“Latvijas Zemnieku 
savienība”).

Pirmajā jaunās pašvaldības sēdē tika apstiprināts 
Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums, 
jautājums par deputātu darba samaksu un 
amatpersonu mēnešalgām, jautājums par 
Augšdaugavas novada pašvaldības nolikuma 
grozījumu izstrādes darba grupas izveidošanu un 
citi jautājumi.

 Augšdaugavas  novada dome

NOTIKA JAUNIEVĒLĒTĀS 
AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

DOMES PIRMĀ SĒDE

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  3 .  2021.  gada jūni js  -  jūl i js  
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 JAUNAIS NOVADS

1. jūlijā Augšdaugavas novada domes jaunie 
deputāti sanāca uz pirmo domes sēdi, kurā notika 
domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1. vietnieka 
un divu neatbrīvoto vietnieku ievēlēšana.

Šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās 
Augšdaugavas novadā tika iesniegti pieci deputātu 
kandidātu saraksti, no kuriem tikai četri pārvarēja 
5% barjeru.

„Daugavpils novada partija” ieguva 7 vietas: Jānis 
Belkovskis, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, 
Aleksejs Mackevičs, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs 
Sibircevs un Regīna Tamane, “Latgales partija”  
ieguva  3 vietas - Vitālijs Aizbalts, Gunta Okmane 
un Dzintars Pabērzs, „Latvijas Zemnieku 
savienība” ieguva 3 vietas - Maigurs Krievāns, 
Reinis Līcis un Dainis Millers, sociāldemokrātiskā 
partija “Saskaņa” ieguva 2 vietas - Viktors 
Jasiņavičs un Deniss Sarafaņuks.

No līdzšinējā Daugavpils novada domes deputātu 
sastāva jaunajā domē pārvēlēti 6 deputāti, bet no 
līdzšinējā Ilūkstes novada – 3 deputāti.

Atklāti balsojot, par Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Arvīds 
Kucins (“Daugavpils novada partija”), par 
priekšsēdētāja 1. vietnieku ievēlēts Aivars 
Rasčevskis (“Daugavpils novada partija”), par 
priekšsēdētāja neatbrīvotajiem vietniekiem tika 
ievēlēti Vitālijs Aizbalts (“Latgales partijas”) un 
Maigurs Krievāns (“Latvijas Zemnieku 
savienība”).

Pirmajā jaunās pašvaldības sēdē tika apstiprināts 
Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums, 
jautājums par deputātu darba samaksu un 
amatpersonu mēnešalgām, jautājums par 
Augšdaugavas novada pašvaldības nolikuma 
grozījumu izstrādes darba grupas izveidošanu un 
citi jautājumi.

 Augšdaugavas  novada dome

NOTIKA JAUNIEVĒLĒTĀS 
AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

DOMES PIRMĀ SĒDE

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  3 .  2021.  gada jūni js  -  jūl i js  

AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOME

 JAUNAIS NOVADS

1. jūlijā Augšdaugavas novada domes jaunie 
deputāti sanāca uz pirmo domes sēdi, kurā notika 
domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 1. vietnieka 
un divu neatbrīvoto vietnieku ievēlēšana.

Šogad notikušajās pašvaldību vēlēšanās 
Augšdaugavas novadā tika iesniegti pieci deputātu 
kandidātu saraksti, no kuriem tikai četri pārvarēja 
5% barjeru.

„Daugavpils novada partija” ieguva 7 vietas: Jānis 
Belkovskis, Arvīds Kucins, Pāvils Kveders, 
Aleksejs Mackevičs, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs 
Sibircevs un Regīna Tamane, “Latgales partija”  
ieguva  3 vietas - Vitālijs Aizbalts, Gunta Okmane 
un Dzintars Pabērzs, „Latvijas Zemnieku 
savienība” ieguva 3 vietas - Maigurs Krievāns, 
Reinis Līcis un Dainis Millers, sociāldemokrātiskā 
partija “Saskaņa” ieguva 2 vietas - Viktors 
Jasiņavičs un Deniss Sarafaņuks.

No līdzšinējā Daugavpils novada domes deputātu 
sastāva jaunajā domē pārvēlēti 6 deputāti, bet no 
līdzšinējā Ilūkstes novada – 3 deputāti.

Atklāti balsojot, par Augšdaugavas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Arvīds 
Kucins (“Daugavpils novada partija”), par 
priekšsēdētāja 1. vietnieku ievēlēts Aivars 
Rasčevskis (“Daugavpils novada partija”), par 
priekšsēdētāja neatbrīvotajiem vietniekiem tika 
ievēlēti Vitālijs Aizbalts (“Latgales partijas”) un 
Maigurs Krievāns (“Latvijas Zemnieku 
savienība”).

Pirmajā jaunās pašvaldības sēdē tika apstiprināts 
Augšdaugavas novada pašvaldības nolikums, 
jautājums par deputātu darba samaksu un 
amatpersonu mēnešalgām, jautājums par 
Augšdaugavas novada pašvaldības nolikuma 
grozījumu izstrādes darba grupas izveidošanu un 
citi jautājumi.

 Augšdaugavas  novada dome

NOTIKA JAUNIEVĒLĒTĀS 
AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

DOMES PIRMĀ SĒDE

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  3 .  2021.  gada jūni js  -  jūl i js  

Augšdaugavas novada pašvaldība
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 JAUNAIS NOVADS

8. jūlija Augšdaugavas novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē tika apstiprinātas domes pastāvīgās 
komitejas: finanšu komiteja 9 locekļu sastāvā, 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 7 
locekļu sastāvā, sociālo un veselības jautājumu 
komiteja 7 locekļu sastāvā, tautsaimniecības komiteja 
9 locekļu sastāvā un attīstības komiteja 9 locekļu 
sastāvā.

Finanšu komitejā darbosies Arvīds Kucins 
(“Daugavpils novada partija”), Aivars Rasčevskis 
(„Daugavpils novada partija”), Aleksandrs Sibircevs 
(„Daugavpils novada partija”), Regīna Tamane 
(„Daugavpils novada partija”), Vitālijs Aizbalts 
(LATGALES PARTIJA), Dzintars Pabērzs 
(LATGALES PARTIJA), Maigurs Krievāns 

Jānis Belkovskis
“Daugavpils novada 

partija”

Aivars Rasčevskis
“Daugavpils novada 

partija”,
domes priekšsēdētāja

1. vietnieks 

Arvīds Kucins 
“Daugavpils novada 

partija”,
domes priekšsēdētājs

Pāvils Kveders
“Daugavpils novada 

partija”

Regīna Tamane
“Daugavpils novada 

partija”,

Dzintars Pabērzs
“Latgeles partija”

Dainis Millers 
“Latvijas Zemnieku 

savienība”

Viktors Jasiņavičs
“Saskaņa” 

sociāldemokrātiksā 
partija 

Deniss Sarafaņuks
“Saskaņa” 

sociāldemokrātiksā 
partija 

Maigurs Krievāns 
“Latvijas Zemnieku 

savienība”,
domes priekšsēdētāja 

vietnieks

Reinis Līcis 
“Latvijas Zemnieku 

savienība”

Vitālijs Aizbalts 
“Latgales partija”,

domes priekšsēdētaja 
vietnieks

Gunta Okmane
“Latgeles partija”

Aleksejs Mackevičs
“Daugavpils novada 

partija”

Aleksandrs Sibircevs
“Daugavpils novada 

partija”

(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Reinis 
Līcis (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa sociāldemokrātiskā 
partija). Finanšu komitejas priekšsēdētājs – Arvīds 
Kucins.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 
darbosies Jānis Belkovskis („Daugavpils novada 
partija”), Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils 
novada partija”), Regīna Tamane („Daugavpils 
novada partija”), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Dzintars Pabērzs (LATGALES 
PARTIJA), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Viktors Jasiņavičs 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēs Jānis Belkovskis.

Sociālo un veselības jautājumu komitejā darbosies 
Aleksejs Mackevičs (“Daugavpils novada partija”), 
Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada 
partija”), Regīna Tamane („Daugavpils novada 
partija”), Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA), 
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Deniss Sarafaņuks 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Aleksejs Mackevičs.

Tautsaimniecības komitejā darbosies Jānis 
Belkovskis („Daugavpils novada partija”), 
Pāvils Kveders („Daugavpils novada partija”), 
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada 
partija”), Aivars Rasčevskis („Daugavpils 
novada partija”), Vitālijs Aizbalts (LATGALES 
PARTIJA), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Maigurs Krievāns (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Dainis Millers 
(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija). Par 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēts Maigurs Krievāns.

Attīstības komitejā darbosies Arvīds Kucins 
(„Daugavpils novada partija”), Jānis Belkovskis 
(„Daugavpils novada partija”), Pāvils Kveders 
(„Daugavpils novada partija”), Aleksejs 
Mackevičs („Daugavpils novada partija”), 
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA), 
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA), 
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Reinis Līcis (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Viktors 
Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija). Par Attīstības komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Vitālijs Aizbalts.

IZVEIDOTAS AUGŠDAUGAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS DOMES PASTĀVĪGĀS 

KOMITEJAS

ILŪKSTES NOVADA VSTIS
Nr.  3 .  2021.  gada jūni js  -  jūl i js  

 JAUNAIS NOVADS

8. jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums ņemt 
Valsts kasē aizņēmumu 234 490 eiro apmērā 
investīciju projekta “Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” 
īstenošanai.
Projekta mērķis ir pilnveidot Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas un tās filiāļu materiāltehnisko bāzi 
atbilstoši īstenojamajām izglītības programmām, 
nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības 
pakalpojumu veselībai drošos apstākļos.
Lai tiktu nodrošināta mērķa sasniegšana, 
Ilūkstes novada pašvaldība plāno veikt mācību 
telpu iekārtošanu, pilnveidošanu ar mūsdienīgu 
IT un tehnoloģiju nodrošinājumu Ilūkstes Raiņa 
vidusskolā un filiālēs (Ilūkstē, Subatē). Ņemot 
vērā izglītojamo skaitu un tendences, kā arī 
īstenoto Administratīvi teritoriālo reformu, 
kvalitatīva un efektīva izglītība Ilūkstes pilsētā, 
kas ir lielākā pilsēta Augšdaugavas novadā un 
lauku teritorijā (Subates pilsētā), arī nākotnē 
ieņems prioritāru nozīmi lauku reģionu un 
administratīvās teritorijas attīstībai.
Īstenojot investīciju projektu, Ilūkstes Raiņa 

(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Reinis 
Līcis (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa sociāldemokrātiskā 
partija). Finanšu komitejas priekšsēdētājs – Arvīds 
Kucins.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 
darbosies Jānis Belkovskis („Daugavpils novada 
partija”), Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils 
novada partija”), Regīna Tamane („Daugavpils 
novada partija”), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Dzintars Pabērzs (LATGALES 
PARTIJA), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Viktors Jasiņavičs 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēs Jānis Belkovskis.

Sociālo un veselības jautājumu komitejā darbosies 
Aleksejs Mackevičs (“Daugavpils novada partija”), 
Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada 
partija”), Regīna Tamane („Daugavpils novada 
partija”), Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA), 
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Deniss Sarafaņuks 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Aleksejs Mackevičs.

Tautsaimniecības komitejā darbosies Jānis 
Belkovskis („Daugavpils novada partija”), 
Pāvils Kveders („Daugavpils novada partija”), 
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada 
partija”), Aivars Rasčevskis („Daugavpils 
novada partija”), Vitālijs Aizbalts (LATGALES 
PARTIJA), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Maigurs Krievāns (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Dainis Millers 
(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija). Par 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēts Maigurs Krievāns.

Attīstības komitejā darbosies Arvīds Kucins 
(„Daugavpils novada partija”), Jānis Belkovskis 
(„Daugavpils novada partija”), Pāvils Kveders 
(„Daugavpils novada partija”), Aleksejs 
Mackevičs („Daugavpils novada partija”), 
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA), 
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA), 
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Reinis Līcis (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Viktors 
Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija). Par Attīstības komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Vitālijs Aizbalts.

vidusskolas (Raiņa iela 49, Ilūkste) ar tās 
filiālēm (Stadiona iela 1, Ilūkste un Tirgus 
laukums, Subate) mācību telpas tiks 
nodrošinātas un pilnveidotas ar mūsdienīgu 
tehnisko bāzi – portatīvie datori, stacionārie 
datori, mikroskopi, tāfeles ar iebūvētu 
interaktīvu displeju, projektori, pārvietojams 
auditorijas galds, u.c.). Kvalitatīva un 
mūsdienīga materiāltehniskā bāze nodrošinās 
kvalitatīva izglītības pakalpojuma sniegšanu 
lauku reģionos līdzvērtīgi izglītības iestādēm 
valstspilsētās, sekmējot pedagogu darba 
efektivitāti un veicinot skolēnu motivāciju 
mācību procesā.
Ilūkstes Raiņa vidusskola patstāvīgi gada 
budžeta ietvaros un iespēju robežās līdz šim 
rūpējās par izglītības iestāžu 
materiāltehnisko nodrošinājumu, kas arī 
šobrīd ir nepietiekams un nepietiekami 
atbilstošs attālināta mācību procesa 
nodrošināšanai. Iegādātie materiāli, iekārtas 
un aprīkojums turpmāk tiks izmantots 
pamatskolas un vidusskolas izglītības 
programmu kvalitatīvai īstenošanai.8. 
Projekts tiks īstenots jau šogad.

PILNVEIDOS ILŪKSTES RAIŅA 
VIDUSSKOLAS MATERIĀLI TEHNISKO

 BĀZI

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  3 .  2021.  gada jūni js  -  jūl i js  

AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOME

 JAUNAIS NOVADS

8. jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums ņemt 
Valsts kasē aizņēmumu 234 490 eiro apmērā 
investīciju projekta “Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” 
īstenošanai.
Projekta mērķis ir pilnveidot Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas un tās filiāļu materiāltehnisko bāzi 
atbilstoši īstenojamajām izglītības programmām, 
nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības 
pakalpojumu veselībai drošos apstākļos.
Lai tiktu nodrošināta mērķa sasniegšana, 
Ilūkstes novada pašvaldība plāno veikt mācību 
telpu iekārtošanu, pilnveidošanu ar mūsdienīgu 
IT un tehnoloģiju nodrošinājumu Ilūkstes Raiņa 
vidusskolā un filiālēs (Ilūkstē, Subatē). Ņemot 
vērā izglītojamo skaitu un tendences, kā arī 
īstenoto Administratīvi teritoriālo reformu, 
kvalitatīva un efektīva izglītība Ilūkstes pilsētā, 
kas ir lielākā pilsēta Augšdaugavas novadā un 
lauku teritorijā (Subates pilsētā), arī nākotnē 
ieņems prioritāru nozīmi lauku reģionu un 
administratīvās teritorijas attīstībai.
Īstenojot investīciju projektu, Ilūkstes Raiņa 

(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Reinis 
Līcis (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa sociāldemokrātiskā 
partija). Finanšu komitejas priekšsēdētājs – Arvīds 
Kucins.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 
darbosies Jānis Belkovskis („Daugavpils novada 
partija”), Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils 
novada partija”), Regīna Tamane („Daugavpils 
novada partija”), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Dzintars Pabērzs (LATGALES 
PARTIJA), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Viktors Jasiņavičs 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēs Jānis Belkovskis.

Sociālo un veselības jautājumu komitejā darbosies 
Aleksejs Mackevičs (“Daugavpils novada partija”), 
Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada 
partija”), Regīna Tamane („Daugavpils novada 
partija”), Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA), 
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Deniss Sarafaņuks 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Aleksejs Mackevičs.

Tautsaimniecības komitejā darbosies Jānis 
Belkovskis („Daugavpils novada partija”), 
Pāvils Kveders („Daugavpils novada partija”), 
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada 
partija”), Aivars Rasčevskis („Daugavpils 
novada partija”), Vitālijs Aizbalts (LATGALES 
PARTIJA), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Maigurs Krievāns (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Dainis Millers 
(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija). Par 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēts Maigurs Krievāns.

Attīstības komitejā darbosies Arvīds Kucins 
(„Daugavpils novada partija”), Jānis Belkovskis 
(„Daugavpils novada partija”), Pāvils Kveders 
(„Daugavpils novada partija”), Aleksejs 
Mackevičs („Daugavpils novada partija”), 
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA), 
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA), 
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Reinis Līcis (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Viktors 
Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija). Par Attīstības komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Vitālijs Aizbalts.

vidusskolas (Raiņa iela 49, Ilūkste) ar tās 
filiālēm (Stadiona iela 1, Ilūkste un Tirgus 
laukums, Subate) mācību telpas tiks 
nodrošinātas un pilnveidotas ar mūsdienīgu 
tehnisko bāzi – portatīvie datori, stacionārie 
datori, mikroskopi, tāfeles ar iebūvētu 
interaktīvu displeju, projektori, pārvietojams 
auditorijas galds, u.c.). Kvalitatīva un 
mūsdienīga materiāltehniskā bāze nodrošinās 
kvalitatīva izglītības pakalpojuma sniegšanu 
lauku reģionos līdzvērtīgi izglītības iestādēm 
valstspilsētās, sekmējot pedagogu darba 
efektivitāti un veicinot skolēnu motivāciju 
mācību procesā.
Ilūkstes Raiņa vidusskola patstāvīgi gada 
budžeta ietvaros un iespēju robežās līdz šim 
rūpējās par izglītības iestāžu 
materiāltehnisko nodrošinājumu, kas arī 
šobrīd ir nepietiekams un nepietiekami 
atbilstošs attālināta mācību procesa 
nodrošināšanai. Iegādātie materiāli, iekārtas 
un aprīkojums turpmāk tiks izmantots 
pamatskolas un vidusskolas izglītības 
programmu kvalitatīvai īstenošanai.8. 
Projekts tiks īstenots jau šogad.

PILNVEIDOS ILŪKSTES RAIŅA 
VIDUSSKOLAS MATERIĀLI TEHNISKO

 BĀZI

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  3 .  2021.  gada jūni js  -  jūl i js  



9ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  3 .  2021.  gada jūni js- jūl i js

 JAUNAIS NOVADS

8. jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums ņemt 
Valsts kasē aizņēmumu 234 490 eiro apmērā 
investīciju projekta “Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” 
īstenošanai.
Projekta mērķis ir pilnveidot Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas un tās filiāļu materiāltehnisko bāzi 
atbilstoši īstenojamajām izglītības programmām, 
nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības 
pakalpojumu veselībai drošos apstākļos.
Lai tiktu nodrošināta mērķa sasniegšana, 
Ilūkstes novada pašvaldība plāno veikt mācību 
telpu iekārtošanu, pilnveidošanu ar mūsdienīgu 
IT un tehnoloģiju nodrošinājumu Ilūkstes Raiņa 
vidusskolā un filiālēs (Ilūkstē, Subatē). Ņemot 
vērā izglītojamo skaitu un tendences, kā arī 
īstenoto Administratīvi teritoriālo reformu, 
kvalitatīva un efektīva izglītība Ilūkstes pilsētā, 
kas ir lielākā pilsēta Augšdaugavas novadā un 
lauku teritorijā (Subates pilsētā), arī nākotnē 
ieņems prioritāru nozīmi lauku reģionu un 
administratīvās teritorijas attīstībai.
Īstenojot investīciju projektu, Ilūkstes Raiņa 

(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Reinis 
Līcis (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa sociāldemokrātiskā 
partija). Finanšu komitejas priekšsēdētājs – Arvīds 
Kucins.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 
darbosies Jānis Belkovskis („Daugavpils novada 
partija”), Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils 
novada partija”), Regīna Tamane („Daugavpils 
novada partija”), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Dzintars Pabērzs (LATGALES 
PARTIJA), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Viktors Jasiņavičs 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēs Jānis Belkovskis.

Sociālo un veselības jautājumu komitejā darbosies 
Aleksejs Mackevičs (“Daugavpils novada partija”), 
Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada 
partija”), Regīna Tamane („Daugavpils novada 
partija”), Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA), 
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Deniss Sarafaņuks 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Aleksejs Mackevičs.

Tautsaimniecības komitejā darbosies Jānis 
Belkovskis („Daugavpils novada partija”), 
Pāvils Kveders („Daugavpils novada partija”), 
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada 
partija”), Aivars Rasčevskis („Daugavpils 
novada partija”), Vitālijs Aizbalts (LATGALES 
PARTIJA), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Maigurs Krievāns (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Dainis Millers 
(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija). Par 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēts Maigurs Krievāns.

Attīstības komitejā darbosies Arvīds Kucins 
(„Daugavpils novada partija”), Jānis Belkovskis 
(„Daugavpils novada partija”), Pāvils Kveders 
(„Daugavpils novada partija”), Aleksejs 
Mackevičs („Daugavpils novada partija”), 
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA), 
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA), 
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Reinis Līcis (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Viktors 
Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija). Par Attīstības komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Vitālijs Aizbalts.

vidusskolas (Raiņa iela 49, Ilūkste) ar tās 
filiālēm (Stadiona iela 1, Ilūkste un Tirgus 
laukums, Subate) mācību telpas tiks 
nodrošinātas un pilnveidotas ar mūsdienīgu 
tehnisko bāzi – portatīvie datori, stacionārie 
datori, mikroskopi, tāfeles ar iebūvētu 
interaktīvu displeju, projektori, pārvietojams 
auditorijas galds, u.c.). Kvalitatīva un 
mūsdienīga materiāltehniskā bāze nodrošinās 
kvalitatīva izglītības pakalpojuma sniegšanu 
lauku reģionos līdzvērtīgi izglītības iestādēm 
valstspilsētās, sekmējot pedagogu darba 
efektivitāti un veicinot skolēnu motivāciju 
mācību procesā.
Ilūkstes Raiņa vidusskola patstāvīgi gada 
budžeta ietvaros un iespēju robežās līdz šim 
rūpējās par izglītības iestāžu 
materiāltehnisko nodrošinājumu, kas arī 
šobrīd ir nepietiekams un nepietiekami 
atbilstošs attālināta mācību procesa 
nodrošināšanai. Iegādātie materiāli, iekārtas 
un aprīkojums turpmāk tiks izmantots 
pamatskolas un vidusskolas izglītības 
programmu kvalitatīvai īstenošanai.8. 
Projekts tiks īstenots jau šogad.

PILNVEIDOS ILŪKSTES RAIŅA 
VIDUSSKOLAS MATERIĀLI TEHNISKO

 BĀZI

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Nr.  3 .  2021.  gada jūni js  -  jūl i js  

AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOME

Augšdaugavas novada pašvaldība

 JAUNAIS NOVADS

8. jūlijā Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums ņemt 
Valsts kasē aizņēmumu 234 490 eiro apmērā 
investīciju projekta “Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana” 
īstenošanai.
Projekta mērķis ir pilnveidot Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas un tās filiāļu materiāltehnisko bāzi 
atbilstoši īstenojamajām izglītības programmām, 
nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības 
pakalpojumu veselībai drošos apstākļos.
Lai tiktu nodrošināta mērķa sasniegšana, 
Ilūkstes novada pašvaldība plāno veikt mācību 
telpu iekārtošanu, pilnveidošanu ar mūsdienīgu 
IT un tehnoloģiju nodrošinājumu Ilūkstes Raiņa 
vidusskolā un filiālēs (Ilūkstē, Subatē). Ņemot 
vērā izglītojamo skaitu un tendences, kā arī 
īstenoto Administratīvi teritoriālo reformu, 
kvalitatīva un efektīva izglītība Ilūkstes pilsētā, 
kas ir lielākā pilsēta Augšdaugavas novadā un 
lauku teritorijā (Subates pilsētā), arī nākotnē 
ieņems prioritāru nozīmi lauku reģionu un 
administratīvās teritorijas attīstībai.
Īstenojot investīciju projektu, Ilūkstes Raiņa 

(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Reinis 
Līcis (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa sociāldemokrātiskā 
partija). Finanšu komitejas priekšsēdētājs – Arvīds 
Kucins.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 
darbosies Jānis Belkovskis („Daugavpils novada 
partija”), Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils 
novada partija”), Regīna Tamane („Daugavpils 
novada partija”), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Dzintars Pabērzs (LATGALES 
PARTIJA), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Viktors Jasiņavičs 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēs Jānis Belkovskis.

Sociālo un veselības jautājumu komitejā darbosies 
Aleksejs Mackevičs (“Daugavpils novada partija”), 
Aleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada 
partija”), Regīna Tamane („Daugavpils novada 
partija”), Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA), 
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Dainis Millers (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Deniss Sarafaņuks 
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija). Par 
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Aleksejs Mackevičs.

Tautsaimniecības komitejā darbosies Jānis 
Belkovskis („Daugavpils novada partija”), 
Pāvils Kveders („Daugavpils novada partija”), 
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada 
partija”), Aivars Rasčevskis („Daugavpils 
novada partija”), Vitālijs Aizbalts (LATGALES 
PARTIJA), Gunta Okmane (LATGALES 
PARTIJA), Maigurs Krievāns (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”), Dainis Millers 
(“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un 
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija). Par 
Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju 
ievēlēts Maigurs Krievāns.

Attīstības komitejā darbosies Arvīds Kucins 
(„Daugavpils novada partija”), Jānis Belkovskis 
(„Daugavpils novada partija”), Pāvils Kveders 
(„Daugavpils novada partija”), Aleksejs 
Mackevičs („Daugavpils novada partija”), 
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA), 
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA), 
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU 
SAVIENĪBA”), Reinis Līcis (“LATVIJAS 
ZEMNIEKU SAVIENĪBA”) un Viktors 
Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija). Par Attīstības komitejas 
priekšsēdētāju ievēlēts Vitālijs Aizbalts.

vidusskolas (Raiņa iela 49, Ilūkste) ar tās 
filiālēm (Stadiona iela 1, Ilūkste un Tirgus 
laukums, Subate) mācību telpas tiks 
nodrošinātas un pilnveidotas ar mūsdienīgu 
tehnisko bāzi – portatīvie datori, stacionārie 
datori, mikroskopi, tāfeles ar iebūvētu 
interaktīvu displeju, projektori, pārvietojams 
auditorijas galds, u.c.). Kvalitatīva un 
mūsdienīga materiāltehniskā bāze nodrošinās 
kvalitatīva izglītības pakalpojuma sniegšanu 
lauku reģionos līdzvērtīgi izglītības iestādēm 
valstspilsētās, sekmējot pedagogu darba 
efektivitāti un veicinot skolēnu motivāciju 
mācību procesā.
Ilūkstes Raiņa vidusskola patstāvīgi gada 
budžeta ietvaros un iespēju robežās līdz šim 
rūpējās par izglītības iestāžu 
materiāltehnisko nodrošinājumu, kas arī 
šobrīd ir nepietiekams un nepietiekami 
atbilstošs attālināta mācību procesa 
nodrošināšanai. Iegādātie materiāli, iekārtas 
un aprīkojums turpmāk tiks izmantots 
pamatskolas un vidusskolas izglītības 
programmu kvalitatīvai īstenošanai.8. 
Projekts tiks īstenots jau šogad.

PILNVEIDOS ILŪKSTES RAIŅA 
VIDUSSKOLAS MATERIĀLI TEHNISKO

 BĀZI
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Es esmu sēlis!

ILŪKSTES PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, LV-5447, 65447850, 65462501 dome@ilukste.lv

Informē  iedzīvotājus par  to, ka veicot  pārskaitījumus.
turpmāk kā pārskaitījuma saņēmēju  norādīt
ILŪKSTES PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

Reģistrācijas Nr.: 90000078782
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV5447

Norēķinu konti

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs

AS „Swedbank” HABALV22 LV53HABA0551026255702

AS „SEB banka” UNLALV2X LV05UNLA0005011130034

Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X LV68RIKO0002013187612

Lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi, veicot pārskaitījumu!

 

TURPMĀK LĒMUMUS PAR ZEMES
ĪPAŠUMTIESĪBU ATJAUNOŠANU

LAUKU APVIDOS
PIEŅEMS VALSTS ZEMES DIENESTS

Atbilstoši likumam “Par zemes komisijām” 2021. gada 30. 
jūnijā savu darbību beidza Centrālā zemes komisija, un tā nodeva 
visu ar zemes reformu saistīto arhīva dokumentāciju Valsts 
zemes dienestam (turpmāk – VZD). Savukārt VZD, saskaņā ar 
likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, pārņēma 
Centrālās zemes komisijas funkciju – atjaunot zemes īpašuma 
tiesības uz zemi lauku apvidos, ja sākotnējo atzinumu (lēmumu) 
par īpašuma tiesību atjaunošanu attiecīgajai personai ir pieņēmusi 
Centrālā zemes komisija.

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja esat bijušais zemes īpašnieks vai to 
mantinieks, kurš ir saņēmis Centrālās zemes komisijas atzinumu 
(lēmumu) par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu lauku apvidus 
teritorijās un mērniecībā sertificēta persona ir pabeigusi īpašuma 
tiesību atjaunošanai pieprasītās zemes vienības kadastrālo 
uzmērīšanu, sākot ar 2021. gada 1. jūliju jāvēršas VZD.

Lai saņemtu Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu, VZD 
jāiesniedz brīvas formas  iesniegums. To var izdarīt:

• portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums 
iestādei” (šajā gadījumā iesniegums būs derīgs bez droša 
elektroniskā paraksta);

• sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu 
uz VZD oficiālo e-adresi vai jebkuru VZD klientu 
apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;

• valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu laikā – pa 
pastu uz jebkuru VZD klientu apkalpošanas centra adresi, 
nosūtot pašrocīgi parakstītu iesniegumu;

• klātienē Valmieras, Jelgavas, Liepājas, Ventspils, 
Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Rīgas, Ogres un Jūrmalas 
klientu apkalpošanas centros (sākot ar 2021. gada 19. 
jūliju).

VZD izvērtēs bijušā zemes īpašnieka vai to mantinieka 
iesniegtos dokumentus un atkarībā no mērniecības darbu 
rezultātā konstatētās zemes vienības platības sagatavos Lēmumu 
par īpašuma tiesību atjaunošanu vai Lēmumu par īpašuma 
tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par 
samaksu.

Lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu VZD sagatavos, 
ja mērniecības darbu rezultātā zemes platība nepārsniedz 
mantojamās zemes platību vai pārsniedz to, iekļaujoties zemes 
kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos 
noteiktās pieļaujamās zemes platības atšķirības robežās. Šādā 
gadījumā lēmuma sagatavošana būs bez maksas. 

Savukārt gadījumā, ja mērniecības darbu rezultātā zemes 
platība pārsniedz mantojamās zemes platību, neiekļaujoties 
zemes kadastrālās uzmērīšanas jomu regulējošajos normatīvajos 
aktos noteiktās pieļaujamās zemes platības atšķirības robežas, 
tad VZD sagatavos lēmumu par īpašuma tiesību atjaunošanu un 
zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu. Šādā gadījumā lēmuma 
sagatavošana notiek par maksu (37.00 EUR), un pēc minētā 
lēmuma saņemšanas īpašuma tiesību atjaunošanas pieprasītājam 
vajadzēs noslēgt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar SIA 
“Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” par zemes izpirkšanu.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar

Klientu apkalpošanas un informācijas centrs
Tel.:  67038800

E-pasts: info@vzd.gov.lv

VALSTS ZEMES DIENESTS
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TURPINĀS SABIEDRISKĀS 
APSPRIEŠANAS PAR      

Dažādās Sēlijas vietās turpinās vietējo iedzīvotāju diskusijas 
par Sēlijas ģerboni. Rosinot domāt par Sēlijas vēsturiskās zemes 
simboliem, “Sēlijas salas” publicē pirmo no četriem viedokļu kam-
paņas video.

Jau notikušas pirmās sabiedriskās apspriešanas klātienē Pils-
kalnes pagasta Gricgalē, Viesītē un Jaunjelgavā, publicēti pirmie 
viedokļu raksti un nupat klajā nācis pirmais kampaņas video. Vi-
sas līdzšinējās aktivitātes ir apliecinājušas, cik svarīgi ir runāt ne 
tikai par Sēlijas ģerboņa izstrādi, bet par Sēlijas simboliem kopu-
mā.

Kā atzinuši daudzi diskusiju dalībnieki, ir grūti pateikt, kas 
ir Sēlijas simboli. Visbiežāk iedzīvotāji min pārāk vispārīgus jē-
dzienus – cilvēku rakstura īpašības, pašus Sēlijas cilvēkus, mežus 

un neskarto dabu, ko grafiski attēlot vai paņemt līdzi kā suvenīru 
ir neiespējami. Viedokļu kampaņas laikā tiek meklēti jēdzieni un 
lietas kas līdztekus Sēlijas karogam un drīzumā gaidāmajam ģer-
bonim, varētu tikt uzskatīti par Sēlijas simboliem.

 Drīzumā tiks publicēts otrais video, kurā būs redzami iedzīvo-
tāju viedokļi par Sēlijas simboliem un sabiedrības iesaisti ģerboņa 
izstrādes procesā. Intervijas tika veiktas pirmajā ģerboņa sabied-
riskās apspriešanas laikā 26. jūnijā Pilskalnes pagasta Gricgalē, 
kur pulcējas ap 35 interesentiem.

Nākamās klātienes diskusijas notiks 13. jūlijā Medumos pulk-
sten 10.00 un Ilūkstē pulksten 15.00, 14. jūlijā Aknīstē pulksten 
10.00 un Leimaņos pulksten 14.00. Savu redzējumu par Sēlijas 
ģerboni un simboliem kopumā var paust ikviens, piedaloties klā-
tienē vai sūtot savas domas uz e-pastu info@selija.com (vēlams ne 
vairāk kā 1 A4 lapa).

Projekts “Sēlijas vēsturiskās zemes ģerbonis” tiek īstenots līdz 
2021. gada 31. augustam. Tā kopējais finansējums ir 9960,96 €. 
Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas 
finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda 
Latvijā  programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta lī-
gums Nr. AIF/2020/R/26. Par materiāla saturu atbildīgs ir Kopie-
nu sadarbības tīkls “Sēlijas salas”.

Jānis Dzimtais
kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas”

sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists

Es esmu sēlis!

JEBKURAI IDEJAI IR JĀĻAUJ 
IZAUGT

“Covid 19” pandēmijas laikā Madaru Pavlovsku kopā ar domu-
biedri Madaru Pastari ir izveidojušas dizaina un sietspiedes darb-
nīcu: https://tuesi.lv/katra-seklina-ir-svariga/ .

Madara  Pavlovska  stāsta: “Mēs vēlamies ielikt artavu Sēli-
jas atpazīstamības veicināšanā un pašapziņas celšanā pašos sēļos. 
Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi izcelt katras vietas unikalitāti. To visla-
bāk var izdarīt cilvēki, – kopienas un biedrības, kuru loma ir ļoti 
svarīga tieši lauku vidē”.

“Cik krāsaina ir Latvija! Paceļojiet un parunājiet ar cilvēkiem 
posmā no Latgales līdz Kurzemei – tik daudz krāsu, tik daudz in-
teresantu nianšu! Tā ir mūsu bagātība! Mēs kopā veidojam ļoti 
skaistu un interesantu Latviju”  - ir pārliecināta Madara.

“Mēs ar savu darbību aicinām ikvienu būt radošam, ļauties ra-
došajam garam un realizēt savas idejas. Arī ļoti pieticīgi, vienkār-
ši, ar mazumiņu var sākt. Jebkurai idejai ir jāļauj izaugt, katra 
sēkliņa ir svarīga.”

TUESI.LV  atradīsiet iedvesmojošus video stāstus par cilvē-
kiem Latvijā, kuri pielāgojušies Covid-19 izraisītās krīzes apstāk-
ļiem un spējuši atrast jaunas iespējas.

Projektu “TUESI.LV COVID-19” īsteno biedrība “NEXT” ar Sa-
biedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild biedrība “NEXT”.

 
Papildus informācija:
Projekts “TUESI.LV”

E-pasts: info@tuesi.lv, Mob. tel. Nr.: 22382139

Uz foto:  Madara Pavlovska un Madara Pastare

SĒLIJĀ!
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PIECU RAIDĪJUMU CIKLS 
“LATVIEŠU VĒSTURISKĀS

ZEMES”
Vidzemes Augstskolas  pētnieki: rektors, vēsturnieks  Gatis 

Krūmiņš, vēsturnieks Jānis  Šiliņš un politoloģe Ieva Bērziņa 
Izglītības  un  zinātnes  ministrijas valsts finansētās  pētījumu  
programmas “Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pil-
soniskās  sabiedrības  attīstība  ar pētniecību  un rīcības moduļu  
izstrādes palīdzību” ietvaros,  veic  pētījumu par tēmu “Latviešu  
vēsturisko zemju likums un tā iespējamā  ietekme uz nacionālās 
identitātes jautājumiem”. Pētījuma  mērķis  ir noskaidrot, kā  pie-
derības  sajūtu lokālā, nacionālā un Eiropas līmenī  ietekmē vēs-
tures  zināšanas, un kā to  varētu mainīt  “Latviešu  vēsturisko  
zemju  likums”. 

Vidzemes  Augstskolas rektors, vēsturnieks Gatis  Krūmiņš 
stāsta: “Projekta ideja dzima no Valsts pētījumu programmas 
“Vērtības darbībā…”. Es esmu šī trīsgadīgā pētījuma vadītājs un 
man radās ideja, ka vajag rezultātus un daļēji arī procesu atainot 
dinamiskāk, dzīvāk, ne tikai caur zinātniskām publikācijām. Un 
ReTV piekrita šādu ciklu taisīt, kur mēs samērā vieglā veidā cen-
šamies izstāstīt sarežģītas konceptuālas lietas par novadu izcelsmi 
un vēsturi, kā arī mazliet parādīt pētījumu procesu. Tiekoties  ar  
cilvēkiem  novados, mēs esam atklājušii ļoti interesantu informā-
ciju pētījumam. Cilvēki arī redz, ka zinātnieki, tajā  skaitā  arī es, 
neesam kaut kādi “citplanētieši”, kas dara nesaprotamas un nevie-
nam nevajadzīgas lietas. Pētniecības projekts ir plašs un šī ir tikai 
viena aktivitāte. Šajā  projektā  ir  iesaistījušies  20 pētnieki un arī 
daudzi studenti. Projektu  īstenojam mēs - Vidzemes Augstskola 
un mūsu  partneris - Rīgas Stradiņa Universitāte.”

Pētnieki  un  ReTV filmētāju grupa vēl bez Sēlijas,  apmeklēs 
Lēdurgu, Smiltenes novadā, Skulti Saulkrastu novadā - Vidzemē, 
Mežotnes un Rundāles apkaimi - Zemgalē, Varakļānus Rēzeknes 
apkaimē -  Latgalē un Kolku - Kurzemē.

7. jūlijā  pētnieki un filmētāju grupa viesojās Ilūkstes  pilsētā 
un  Bebrenes pagastā. Tika veidota diskusija par sēļiem - to  iden-
titāti, izpausmēm, tradīcijām, to kopšanu un  saglabāšanu. Tika  
skarti  jautājumi  par Sēliju  kā  vienu  no kultūrvēsturiskajām 
zemēm.  Diskusijas dalībnieki  - pārstāvji no Ilūkstes  pilsētas  ad-
ministrācijas, Ilūkstes  Kultūras un mākslas centra, jaunie   uzņē-
mēji, kā arī  novada  Sēļu  vērtību  glabātāji  izteica savas  domas  
par sēļiem un Sēliju, tās nākotnes perspektīvām. 

Rudenī pētnieki nāks  klajā ar  pētījumu kopsavilkumu, kurā  
tiks ietverti  pētījumu rezultāti  no visām  Latvijas  kutūrvēsturis-
kajām zemēm. 

ReTV  tiks  demonstrēts piecu raidījumu cikls “Latviešu vēstu-
riskās zemes”. Katram novadam būs veltīts viens raidījums. Fil-
mētāju  grupa apmeklēja arī  Aknīsti, Tadenavā - Raiņa muzeju, 
kā  arī Kaldabruņas baznīcu. 

 Pētījuma  rezultāti  veicinās  dziļāku izpratni  un dos  prak-
tiskas rekomendācijas par nacionālās identitātes veidošanu  un 
piederības  sajūtas  stiprināšanu “Latviešu  vēsturisko zemju  li-
kuma”  kontekstā.

 Ar  Vidzemes  Augstskolas pētniekiem un
ReTV filmēšanas  grupu  tikās

Ilūkstes  pilsētas   administrācijas
sabiedrisko  attiecību  speciāliste

Aija  Piļka

Augšdaugavas  novada Bebrenes  pagasta Sēļu  sētas “Gulbji” 
īpašniece Benita  Štrausa kopā ar ReTV topošā piecu raidījumu 
cikla “Latviešu vēsturiskās zemes” vadītājiem: Vidzemes Augstsko-
las rektoru, vēsturnieku Gati  Krūmiņu un Miku Frišfeldu, Bebre-
nē, 2021. gada 7. jūlijā. Foto: Aija  Piļka

Vidzemes Augstskolas  pētnieki: vēsturnieks Jānis  Šiliņš  un  
politoloģe Ieva  Bērziņa,  2021.  gada  7. jūlijā Bebrenes  pagasta 
“Gulbjos”.

ReTV filmētāju grupa  darba  procesā  Ilūkstes Kultūras  un  
mākslas cemtrā, 2021. gada  7. jūlijā. Foto:  Aija  Piļka

ES ESMU SĒLIS!
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GRĀMATAS
“PILSKALNES PAGASTS -
VĒSTURE UN TAGADNE”

PREZENTĀCIJA

Jaunās un sengaidītās grāmatas “Pilskalnes pagasts - vēsture 
un tagadne” autores Aija Piļķa un Līvija Tamane piedalījās Pils-
kalnes pagasta svinīgajā pasākumā, kas tika organizēts 29. maijā 
pagasta pārvaldes pagalmā. Klātesošajiem pagasta iedzīvotājiem 
un tā viesiem Aija un Līvija stāstīja par grāmatas tapšanu un 
par to, kas lasītājus sagaidīs grāmatas lappusēs. Visi ar interesi 
klausījās autorēs  par  faktu, materiālu  vākšanu un informācijas 
meklēšanu.  Pasākuma dalībnieki dāvanā saņēma jauno grāmatu 
ar autoru parakstiem. Grāmatu var lasīt  bibliotēkās, kā  arī  iegā-
dāties Pilskalnes pagasta pārvaldē. 

Pilskalnes pagasta pārvalde

DABAS IZPĒTE DABAS LIEGUMA 
“PILSKALNES SIGULDIŅA”

SPRĪDĪŠA TAKĀ

Lai saglabātu Melnā Kalna svētku tradīciju, šogad ģimenēm ar 
bērniem tika piedāvāta iespēja piedalīties aizraujošā pasākumā, 
kas bija saistīts ar dabas labāku izpēti.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus, kat-
rai ģimenei dabas izpētes uzsākšanas laiks bija dažāds. Katrai no 
tām bija obligāta prasība reģistrēties pasākumam jau iepriekš.

Mēs mēģinājām radīt aizraujošu piedzīvojumu gan vecākiem, 
gan bērniem, lai visi dalībnieki iepazītu augu un koku daudzvei-
dību. Pasākuma organizēšanā izmantojām sevišķus elementus. 
Tie esot pastāvējuši jau vairākus gadsimtus un tikai nesen tapa 
zināma to atrašanās vietas dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” 
Sprīdīša takā. Katrai ģimenei tika izsniegts ļoti sens pergaments 
ar norādēm, kur katrs sevišķais elements atrodas.

Katra ģimene kā īsta vienota komanda salasīja visus deviņus 
elementus un priecājās par rezultātu.

Tā bija brīnišķīga iespēja ģimenēm pavadīt laiku kopā un jus-
ties vienotiem, risinot interesantos uzdevumus.

Pilskalnes pagasta pārvalde
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LĪGO DIENAS SKAŅU CEĻŠ
Līgo dienu Bebrenē šogad ieskandināja Skaņu ceļš, bet dzirnavu 

laukumā rosību radīja svētku tirdziņš. Diena bija karsta kā saulē 
kaitēta dzelzs. Veldzēšanās muižas parka koku pavēnī un dzirna-
vu vēsumā bija kā patīkams atelpas brīdis no svelmes.

Paldies Līgo dienas mūziķiem – folkloras kopai “Ritam”, tautas 
muzikantam Aleksandram Maijeram un ģitāristam Reinim Jau-
najam.

MUZIKĀLAIS LĪGO AUTO
BEBRENĒ

Ar jestrām dziesmām un dzirkstīgiem jokiem 21. jūnija pievakarē 
Bebrenē viesojās muzikālais Līgo auto. 

BEBRENE IR VIEDAIS CIEMS!

Trešdienas, 16. jūnija, pievakarē tiešsaistē no Kalnienas Gulbe-
nes novadā tika paziņotas kopienas, kuras saņēmušas atpazīsta-
mības zīmi “Viedais Ciems”. 

Tiešsaistes laikā varēja uzzināt 15 kopienu stāstus, ļaujot ikvie-
nam iepazīties ar viedo ciemu iniciatīvas norisi Latvijā. Pasākumā 
izskanēja stāsti no Bebrenes, Bernātiem, Briežuciema, Carnika-
vas, Engures apkaimes piekrastes, Jaunmuižas, Jaunpils, Kalda-
bruņas, Kākciema, Krimūnu pagasta, Liepas, Ovišiem, Skujenes 
un Ziemupes. 

Ar lepnumu paziņojam, ka Bebrenē ir kļuvusi par Viedo ciemu!

IZSTĀDE “MEKLĒTĀJI”

Jūnijā Bebrenes dzirnavu durvis tika vērtas vaļā jaunai izstā-
dei. 

Fotogrāfa Valda Ošiņa melnbaltajās fotogrāfijās redzami trīs-
padsmit Latvijas komponisti savā ierastajā vidē, kurai viņi dod 
priekšroku mūzikas radīšanai.

Bebrenes pagasta  pārvalde
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LĪGO  SVĒTKI!
Līgo, līgo....bija dzirdams jau 22. jūnija vakarpusē Pašulienes un 

Šēderes ciema ielās. Caur atvērtiem logiem un durvīm, jautrību ik 
vienā mājā ienesa Muzikālais auto. Svētku sajūta pārņēma cilvēkus, 
kas iznāca ārā, lai iedziedātu un iedancotu tuvojošos Saulgriežus. Ar 
kupliem ozolu vainagiem, godinājām Jāņus. 

Kultūras nama ēnainajā pagalmā, varēja apskatīt alus krūžu, 
kausu un milzu krūku izstādi. Acis priecēja to krāsainība un 
daudzveidība.

Jāņu vakarā tika degti lukturīši un upi rotāja mazi gaismas 
plostiņi.

ŠĒDERĒ varēja saredzēt, sadzirdēt un sajust Saulgriežus!

Šēderes  pagasta  pārvalde

DVIETES PAGASTS
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IELĪGOŠANA DVIETĒ
23. jūnijā ielīgojām Dvietē, uzburot īstu svētku noskaņu. Dvie-

tes apkārtnē Omnibusu nesastapām, bet Līgo busiņš gan ieripoja 
katrā Līgas un Jāņa sētā. Gaviļnieki tika sumināti ar svētku vai-
nagiem un dāvinātas Līgo uguntiņas, bet Jāņi un Līgas cienāja 
līgotājus ar gardām zemenēm, Jāņu sieru un atspirdzinošu kvasu, 
kas vasaras svelmē bija tieši tas, kas nepieciešams. Dvietes iedzī-
votājus priecēja skanīgās Jāņu dziesmas, kuras izpildīja lieliski 
mūziķi –  solists Artūrs Lapa, pie bungām rībināja Amanda, bet 
akordeonu spēlēja Valērijs. Visi līgotāji bija enerģiski, lustīgi un 
fantastiskās dziesmas līgotājiem ļāva uzraut  jautrus dančus . Kas 
gan spēj svētkus uzburt labāk kā kopā būšana un mūzika visām 
gaumēm? 

 “LIEPZIEDU APŅEMTIE”
Pansijā  un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-

cijas nodaļā  “Mūsmājas” Dižkoks”” jūlija mēnesī radījām svētku 
noskaņu, lai iepriecinātu pansijas iemītniekus un atgādinātu vi-
ņiem, cik ļoti mūzika spēj iepriecināt dvēseli, radīt smaidu sejā un 
nostaļģijā kavēties atmiņās. Katra dziesma izraisa mūsos dažā-
das asociācijas un uzjundī atmiņas par mirkļiem, kuros jutāmies 
vislaimīgākie vai tieši pretēji. Emocijas mums atgādina, ka esam 
cilvēki un zinām, ka cilvēcība nav zudusi. Arī jūlija koncerts nebija 
izņēmums, lai ļautos mūzikas skaņām un liktu aizķerties pat vis-
smalkākajām dvēseles stīgām. Šoreiz pansijā viesojās Artūrs Lapa 
ar savu mūzikas grupu. Sakām lielu paldies Artūram un mūzikas 
grupai par skaisto svētku noskaņas radīšanu! Noteikti gaidīsim 
ciemos vēl. Suminājām pansijas iemītnieci Rasmu Drulli, kura 
svinēja savu 95.gadu jubileju. Lai Rasmas kundzei stipra veselī-
ba, ilgs mūžs un labas emocijas ikdienā! Fokusēsimies uz maza-
jām lietām dzīvē, jo tām ir nenovērtējama vērtība mūsu dzīvē! Lai 
visiem krāsains, saulains un pozitīvām emocijām piepildīts jūlija 
mēnesis! Baudām liepziedu smaržu, laikus ievācam liepziedus tē-
jai, lai parūpētos par veselību, jo veselā miesā ir vesels gars!

Dvietes pagasta  pārvalde

vs 

        2021.gada 31.jūlijā 

plkst.8:00-14:00 
pie Dvietes dzirnavām 

 

Vasaras 

 gadatirgus  
Aicinām amatniekus, stādu audzētājus, 
mājražotājus, zemnieku saimniecības 
tirgoties gribētājus vasaras gadatirgū! 

 

Aicinām pieteikties līdz 22.07. 
 zemniekus, 

 amatniekus un mājražotājus 
 zvanot: +371 29224062 

 
Ievērosim visus valstī 

noteiktos drošības pasākumus! 
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AIZVESTIE. NEAIZMIRSTIE.
80 GADI KOPŠ 14. JŪNIJA DEPORTĀCIJĀM

Šogad 14. jūnijā apritēja  80 gadu kopš Padomju Savienība pēc 
Latvijas okupācijas organizēja pirmās masu deportācijas . Visā 
valstī notika dažādi piemiņas pasākumi, lai atcerētos un pieminētu 
tos kas nepārnāca, kas palika tālajā Sibīrijas zemē, kā arī tos, 
kas pārnāca , bet vairs nav mūsu vidū. Pasākumā ar nosaukumu 
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām” 
vienlaikus visā Latvijā tika lasīti 1941. gadā izsūtīto Latvijas 
iedzīvotāju vārdi. Ilūkstē, tiešraides translēšanai  vārdu lasīšana 
notika Ilūkstes kultūras un mākslas centrā . Šeit kopumā tika 
lasīti 75 Ilūkstes novada  deportēto cilvēku vārdi.

Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra: “Pasākumam ir dots 
zīmīgs nosaukums. Jēdziens ‘neaizmirstie’ apliecina, ka mēs 
atceramies to, kas notika pirms 80 gadiem, un mēs atceramies 
katru atsevišķo cilvēku, kuru okupanti izsūtīja no Latvijas. 
Cilvēka vārdam un uzvārdam ir unikāla nozīme. Tā ir daļa no 
personības. Ja mēs pieminēsim šos visus vārdus, mēs atcerēsimies 
arī konkrētos cilvēkus, no kuriem liela daļa izsūtījumā gāja 
bojā. Tas ir mūsu šodienas paaudzes pienākums šos cilvēkus 
neaizmirst.”Valsts prezidents arī norādīja, ka tā bija padomju 
okupācijas režīma apzināta politika – iznīcināt pilsoniski aktīvāko 
latviešu nācijas sastāvdaļu, uz kuriem balstījās Latvijas valsts. 
“Deportācijas atstāja milzīgu tukšumu mūsu nācijas dzīvē. Laikā, 
kad Latvijas valsts bija okupēta, tā vairs nevarēja aizstāvēt savus 
pilsoņus. Tā tas turpinājās 50 gadus, kad valsts juridiski eksistēja, 
taču nebija spējīga darboties. Latvijas iedzīvotāji pārdzīvoja šo 
laiku un atjaunoja savu valsti, lai šodien mēs dzīvotu neatkarīgā 
Latvijā. Tādēļ gaidāmais pasākums ir ārkārtīgi svarīgs mūsu 
nācijas vēsturiskās atmiņas stiprināšanai.”

Ilūkstē  piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie represēto 
pieminekļa notika plkst. 11.00. Klātesošos uzrunāja Ilūkstes 
novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna .

Pasākumu vadīja Ilūkstes novada domes Attīstības plānošanas 
speciāliste Zanda Lisovska

Foto: Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkas bibliotekāre Biruta 
Millere

                                                                                 
 Ilūkstes Kultūras un mākslas centra vadītāja

Skaidrīte Azarstarpe

14. JŪNIJS – PIEMIŅAS DIENA
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RAIŅA VIDUSSKOLA

2020./2021. mācību gadā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9. 
klasi absolvēja 46 skolēni; no tiem 33 pabeidza pamatizglītības 
programmu Raiņa ielā 49; 10 skolēni pabeidza pamatizglītības 
mazākumtautību  programmu Stadiona ielā 1, bet Subatē 9. klasi 
beidza un apliecības par pamatizglītību saņēma 3 skolēni. 

 
Savukārt 12. klasi absolvēja, nokārtoja valsts pārbaudes 

darbus, ieguva sertifikātus  un saņēma atestātus par vidējo 
vispārējo izglītību saņēma 32 skolēni ( Raiņa ielā 49). 

Raiņa vidusskolas  direktore Velta  Šterna

IZGLĪTĪBA

Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā 
diplomus par vidējo profesionālo izglītību saņēma jaunie speciālisti 
– veterinārārsta asistenti. 

Visi izglītojamie ar labiem vērtējumiem nokārtoja centralizēto 
profesionālās  kvalifikācijas eksāmenu, attālinātais mācību 
process eksāmena rezultātus neietekmēja. Kvalifikācijas prakse 
izglītojamiem notika klātienē veterinārārstu vadībā, jo dzīvnieku 
ārstēšanas un slimību profilakses pasākumus nevar veikt 
attālināti, tāpēc praktisko iemaņu apgūšana noritēja veiksmīgi. 
Visiem absolventiem ir skaidra nākotnes vīzija, jo gandrīz visiem 
prakses vieta ir kļuvusi par nākošo darba vietu, bet daži turpinās 
mācīties.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Foto: Sarmīte Bogdanoviča
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12. klases absolventi
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VASARAS SAULGRIEŽU IELĪGOŠANA 
ILŪKSTES PII “ZVANIŅŠ”

Īsi pirms vasaras Saulgriežiem bērnudārzā sākās gatavošanās 
svētkiem. Bērni vēroja dabas norises, baudīja silto sauli, izjuta 
dabas burvību un izzināja senču tradīcijas. Savus vērojumus 
atspoguļoja daudzveidīgos radošos darbiņos. Ielīgošanas svētku 
priekšvakarā tika kopīgi pīti vainadziņi, veidoti zāļu pušķi, 
iepazīstot un aplūkojot margrietiņas, rudzupuķes, balto un sarkano 
āboliņu, madaras un daudzas citas jāņuzāles. 22.jūnija rītā tika 
rotāti grupu laukumi, veidoti Ziedu ugunskuri. Jāņus ielīgojām 
dziedot dziesmas, dejojot daņčus, pārrunājot ticējumus, skaitot 
tautas dziesmas, ejot rotaļās. Kā jau svētkos pienākas, neizpalika 
arī cienāšanās ar tradicionāliem Līgo gardumiem- sieru, pīrāgiem 
un kvasu. Paldies visiem svētku līdzdalībniekiem  par sadarbību 
un palīdzību, sagādājot Jāņu zāles, cienastu! Priecīgu un lustīgu 
līgošanu katram savās mājās un ģimenēs!

 Vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele

IZGLĪTĪBA

ILŪKSTES PII “ZVANIŅŠ” IZLAIDUMS

Ik pavasari, kad pāri zaļajam mauriņam lidinās taurenīši, 
tāds savāds tauriņu spārniņu vieglums pārņem arī Ilūkstes PII 
“Zvaniņš” sagatavošanas grupas bērnus, jo viņi saka: “Paliec sveiks, 
bērnudārzs!”Maija pēdējā nedēļā un jūnija sākumā svinējām 
piecus izlaidumus.  52 meitenes un zēni no Ilūkstes bērnudārza 
un Bebrenes, Subates filiālēm saņēma savu pirmo izglītības 
dokumentu kā apliecinājumu gatavībai stāties pretī skolas mācību 
izaicinājumam. Bērnu actiņās mirdzēja prieks un lepnums par to, 
ka viņi jau pavisam drīz pārkāps skolas slieksni, vērs durvis zinību 
valstībā un satiks jaunus draugus. Bērni ar dzejoļiem un muzikāliem 
priekšnesumiem pateicās iestādes darbiniekiem, vecākiem par 
mīlestību un gādību. Īpaša šī diena bija skolotājām Valentīnai 
Petrovskai, Litai Paluhai, Vitai Pokšānei, Dacei Krievānei, Larisai 
Sverževskai, Helēnai Skrimblei, Regīnai Medisai un Natālijai 
Kolosovai, kuras rūpējās par bērnu sagatavošanu skolai.  Iestādes 
vadītāja Inga Zviedrāne uzrunāja gaviļniekus, pateicās skolotājām 
un palīgiem par rūpēm, kuras tika ieguldītas mazo bērnu izaugsmē, 
kā arī vecākiem par atbalstu vairāku gadu garumā. Aktīvākajiem 
vecākiem tika sūtīti tencinājumi, bērni saņēma apliecības, vecāku 
sarūpētu albūmu un Ilūkstes novada pašvaldības  dāvanu, 
skolotājas ziedus. Pēc svinīgās daļas grupu skolotājas organizējot 
piknikus ,diskotēkas un citas izklaides, padarīja šo dienu skaistu, 
priecīgu un pārsteigumu pilnu. Tā kā šogad izlaidumi notika bez 
vecākiem, svētku brīži tika filmēti un fotografēti. Novēlam bērniem, 
lai “Zvaniņā” pavadītais laiks paliek atmiņā kā skaists bērnības 
piedzīvojums, lai jauka un saulaina vasara, lai 1.septembrī ir drošs 
solis uz skolu, labas sekmes mācībās, jauni aizraujoši piedzīvojumi! 
Vecākiem- lai izturība ,pacietība un mīlestība!

Ilūkstes PII  Zvaniņš”
vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele
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Tāds viens mirklis, kad otas triepiens satiekas ar   
fotoaparāta klikšķi... Patiesībā - tādas sešas 
dienas, kad viens otra klātbūtnes bagātināti, 
roku rokā darbojas gleznotāji un fotogrāfi.  
No 28. jūnija līdz 3.jūlijam Ilūkstē noritēja 
pirmais mākslas plenērs “Kultūrvēsturisko vietu, 
objektu fiksācija foto un glezniecības plenērā 
Ilūkstē.” Radošumā satikās 5 gleznotāji: Vēsma 
Ušpele (Maltas pagasts), Ilze Griezāne (Līvāni), 
Vija Stupāne (Aglonas pagasts), Agra Ritiņa 
(Rēzekne) – kopā skaisti sauktas kā nedalāmā 
VIVA (vārdu pirmie burti), Ilona Linarte – Ruža 
(Ilūkste) un 5 fotogrāfi: Aivars Bulis 
(Daugavpils), Reinis Fjodorovs (Rīga), Leonīds 
Važnais (Rēzekne), Anna Ruža (Rīga), Sarmīte 
Bogdanoviča (Ilūkste), lai tvertu Ilūksti “šodien” - 
fotogrāfijās un gleznās iemūžinātu Ilūkstes 
kultūrvidi, vēsturiskos objektus un sadzīvi. Tā kā 
šī projekta mērķis ir apzināti fiksēt un atstāt 
nākošajām paaudzēm 2021. gada kultūrvides 
liecības caur foto un mākslas plenēra dalībnieku 
skatījumu uz objektiem, kas atrodas Ilūkstē un 
tās apkārtnē, katram bija iespēja iepazīt un 
atklāt Ilūkstes pilsētu no cita skatupunkta. 
Fotogrāfu soļi beidzot atrada arī klusākas ielas, 
neiepazītie rakursi ieguva jaunu elpu, skatiens 
biežāk nekā jebkad lūkojās pēc kaut kā, kas 
vienkārši ļaujas atrasties un pārtvert. Šur tur 
pavīdēja gleznotāju mierpilnie stāvi, kas 

iedvesmoja garāmgājējus gan ar savu otas 
triepienu, gan pārmītu vārdu un siltu skatu.  
Viens no fotogrāfiem - Reinis Fjodorovs, sava 
redzējuma unikalitāti uzdāvināja arī Subatei, 
darba ideju realizējot tieši šajā pierobežas 
pilsētiņā. Paldies Subates iedzīvotājiem, kas ne 
tikai atbalstīja ar kādu domu vai vārdu, bet aizvien 
bija atvērti uz palīdzību un pretimnākšanu arī 
darba procesā. 
Plenērs veicināja komunikāciju starp mākslas 
baudītājiem un radītājiem arī vienreizējajās 
meistarklasēs. Foto meistarklasē, kuru vadīja 
fotogrāfs Leonīds Važnais, interesentiem bija 
iespēja iepazīt un pašiem iemēģināt roku 
skanogrammu (ar skenera palīdzību skenēti 
objekti) iespēju pasaulē, tādējādi radot ierastajai 
fotogrāfijai līdzvērtīgu māksliniecisku rezultātu.  
Tāpat, Ilūkstes BJC pagalmā radošuma pārpildīta 
aizritēja Agras Ritiņas meistarklase gleznošanā, 
kuras rezultātā gan mazie IMMS mākslinieki, gan 
pieaugušie interesenti rokās turēja katrs savās 
krāsās ievītu ziedu gleznojumu.  
Cik dažādi ir cilvēki, tik pat dažāds ir arī rezultāts!  
3. jūlijā tas vienkopus kļuva redzams un pieejams 
visiem interesentiem. Piedaloties pašiem 
māksliniekiem un pilsētas iedzīvotājiem, tika  
atklāta izstāde, kas visā krāšņumā atklāj katra  
ieraudzītu un tieši savās krāsās ievītu Ilūksti. 
Grafiskums savijas ar mākslinieciskumu un atrod 
savu vietu šodienā! Ikviens no māksliniekiem teica 
lielu paldies Ilūkstei par ļaušanos iepazīt, par 
mieru un nesteidzīgumu, kas šeit valda un katru 
smaidu, ko satika savā ceļā.  
Plenēra laikā apzinātie un fiksētie momenti rada 
unikālu Kultūrvēstures arhīvu foto un mākslas 
veidā par nozīmīgo centru Latvijas Dienvidos, 
Ilūksti, tāpēc tiks izveidots arhīvs par 2021. gada 
vasaras Kultūrvides objektiem fotogrāfijās un 
mākslas darbos glezniecībā.  
Mākslinieku izstāde bija skatāma Ilūkstes 
Kultūras un  mākslas centrā līdz 19. jūlijam. 
Ceram, ka aizsāktās foto un mākslas plenēra 
tradīcijas atradīs savu vietu šajā pusē arī 
turpmākos gadus, lai saglabātu fotogrāfijās un 
gleznojumos liecības nākošām paaudzēm par šo 
burvīgo vietu. 
Projekts ir realizēts ar Latgales reģiona attīstības 
aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un AS 
“Latvijas valsts meži”  finansiālu atbalstu.

Teksts un foto: Sarmīte  Bogdanoviča
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Tāds viens mirklis, kad otas triepiens satiekas ar   
fotoaparāta klikšķi... Patiesībā - tādas sešas 
dienas, kad viens otra klātbūtnes bagātināti, 
roku rokā darbojas gleznotāji un fotogrāfi.  
No 28. jūnija līdz 3.jūlijam Ilūkstē noritēja 
pirmais mākslas plenērs “Kultūrvēsturisko vietu, 
objektu fiksācija foto un glezniecības plenērā 
Ilūkstē.” Radošumā satikās 5 gleznotāji: Vēsma 
Ušpele (Maltas pagasts), Ilze Griezāne (Līvāni), 
Vija Stupāne (Aglonas pagasts), Agra Ritiņa 
(Rēzekne) – kopā skaisti sauktas kā nedalāmā 
VIVA (vārdu pirmie burti), Ilona Linarte – Ruža 
(Ilūkste) un 5 fotogrāfi: Aivars Bulis 
(Daugavpils), Reinis Fjodorovs (Rīga), Leonīds 
Važnais (Rēzekne), Anna Ruža (Rīga), Sarmīte 
Bogdanoviča (Ilūkste), lai tvertu Ilūksti “šodien” - 
fotogrāfijās un gleznās iemūžinātu Ilūkstes 
kultūrvidi, vēsturiskos objektus un sadzīvi. Tā kā 
šī projekta mērķis ir apzināti fiksēt un atstāt 
nākošajām paaudzēm 2021. gada kultūrvides 
liecības caur foto un mākslas plenēra dalībnieku 
skatījumu uz objektiem, kas atrodas Ilūkstē un 
tās apkārtnē, katram bija iespēja iepazīt un 
atklāt Ilūkstes pilsētu no cita skatupunkta. 
Fotogrāfu soļi beidzot atrada arī klusākas ielas, 
neiepazītie rakursi ieguva jaunu elpu, skatiens 
biežāk nekā jebkad lūkojās pēc kaut kā, kas 
vienkārši ļaujas atrasties un pārtvert. Šur tur 
pavīdēja gleznotāju mierpilnie stāvi, kas 

iedvesmoja garāmgājējus gan ar savu otas 
triepienu, gan pārmītu vārdu un siltu skatu.  
Viens no fotogrāfiem - Reinis Fjodorovs, sava 
redzējuma unikalitāti uzdāvināja arī Subatei, 
darba ideju realizējot tieši šajā pierobežas 
pilsētiņā. Paldies Subates iedzīvotājiem, kas ne 
tikai atbalstīja ar kādu domu vai vārdu, bet aizvien 
bija atvērti uz palīdzību un pretimnākšanu arī 
darba procesā. 
Plenērs veicināja komunikāciju starp mākslas 
baudītājiem un radītājiem arī vienreizējajās 
meistarklasēs. Foto meistarklasē, kuru vadīja 
fotogrāfs Leonīds Važnais, interesentiem bija 
iespēja iepazīt un pašiem iemēģināt roku 
skanogrammu (ar skenera palīdzību skenēti 
objekti) iespēju pasaulē, tādējādi radot ierastajai 
fotogrāfijai līdzvērtīgu māksliniecisku rezultātu.  
Tāpat, Ilūkstes BJC pagalmā radošuma pārpildīta 
aizritēja Agras Ritiņas meistarklase gleznošanā, 
kuras rezultātā gan mazie IMMS mākslinieki, gan 
pieaugušie interesenti rokās turēja katrs savās 
krāsās ievītu ziedu gleznojumu.  
Cik dažādi ir cilvēki, tik pat dažāds ir arī rezultāts!  
3. jūlijā tas vienkopus kļuva redzams un pieejams 
visiem interesentiem. Piedaloties pašiem 
māksliniekiem un pilsētas iedzīvotājiem, tika  
atklāta izstāde, kas visā krāšņumā atklāj katra  
ieraudzītu un tieši savās krāsās ievītu Ilūksti. 
Grafiskums savijas ar mākslinieciskumu un atrod 
savu vietu šodienā! Ikviens no māksliniekiem teica 
lielu paldies Ilūkstei par ļaušanos iepazīt, par 
mieru un nesteidzīgumu, kas šeit valda un katru 
smaidu, ko satika savā ceļā.  
Plenēra laikā apzinātie un fiksētie momenti rada 
unikālu Kultūrvēstures arhīvu foto un mākslas 
veidā par nozīmīgo centru Latvijas Dienvidos, 
Ilūksti, tāpēc tiks izveidots arhīvs par 2021. gada 
vasaras Kultūrvides objektiem fotogrāfijās un 
mākslas darbos glezniecībā.  
Mākslinieku izstāde bija skatāma Ilūkstes 
Kultūras un  mākslas centrā līdz 19. jūlijam. 
Ceram, ka aizsāktās foto un mākslas plenēra 
tradīcijas atradīs savu vietu šajā pusē arī 
turpmākos gadus, lai saglabātu fotogrāfijās un 
gleznojumos liecības nākošām paaudzēm par šo 
burvīgo vietu. 
Projekts ir realizēts ar Latgales reģiona attīstības 
aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un AS 
“Latvijas valsts meži”  finansiālu atbalstu.

Teksts un foto: Sarmīte  Bogdanoviča
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MIRKĻA  SAJŪTAS
Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada 

paIzstāde “Mirkļa sajūtas” – tā ir dažādu mirkļu un emociju 
iespaidā radušies darbi. Mūsu izstādes moto:  “Jel mirkli apstājies, 
tu esi skaists”.

Esam draudzeņu grupa – Lauma, Jolanta, Inna un Sandra. 
Ikdienā katra esam nodarbināta dažādās profesijās, kuras nav 
saistītas ar mākslu. Nevienai no mums nav mākslas izglītības, 
taču katrai no mums jau sen ir bijusi vēlme gleznot. Kā laimīga 
sakritība ir tas, ka mūsu paziņu lokā ir māksliniece Mārīte Laiviņa, 

kura iedrošināja paņemt rokā otu un neatteica profesionālu 
padomu. Un tā jau kopš 2016. gada sanākam kopā, lai radītu savas 
sajūtas uz audekla. Gleznojam to, kas katrai konkrētajā brīdī ir 
būtisks. Svarīga ir noskaņa, kādā top darbs, jo gleznojot aizmirstas 
visas ikdienišķās rūpes. Gleznojot, krāsas un tas, kas no tām top, 
ir vissvarīgākais. Šajā laika posmā tapušie darbi kā dāvanas 
aizceļojuši pie mums mīļajiem cilvēkiem, taču daļa uzgleznotā 
katrai no mums ir privātajā kolekcijā. Šobrīd uzdrošināmies 
dalīties ar savu paveikto un ar Ilūkstes Kultūras un mākslas 
centra atbalstu ir tapusi šī izstāde.

Izstādē piedalās: Lauma Blumberga, Jolanta Jansone, Inna 
Jurševica, Sandra Krisberga.

Laipni  aicināti apmeklēt  izstādi
no 24. jūlija līdz 21. augustam

ILŪKSTES KULTŪRAS  UN  
MĀKSLAS  CENTRĀ
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DZIESMU UN DEJU SVĒTKU 
GĀJIENS CAURI 

AUGŠDAUGAVAS NOVADAM
12. jūlijā, atbilstoši e – svētku koncepcijai, Latvijas pašvaldī-

bās sākās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 
Pirmais notikums tajos ir svētku auto brauciens pa pašvaldī-
bām “Saulesvija”. Brauciena ietvaros līdz 29. jūlijam tiks sveik-
ti vietējie dalībnieki un filmēti pasākumu videomateriāli.

Parasti svētku dalībnieki gājienā devās ar kolektīviem, paš-
valdības vadību, karogiem un vimpeļiem, ceļa malā viņus uz-
mundrināja un sveica skatītāji. Taču šoreiz ir citādi. Dalībnieki 
ir savās mājās, bet svētku organizatori un sveicinātāji dodas uz 
novadiem – ar svētku auto un ripināmiem objektiem – saules-
ripām.

19.jūlijā XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
ku ceļš “Saulesvija” ieradās Augšdaugavas novada Kraujā, kur 
pie Naujenes Mūzikas un mākslas skolas viņus ar priekšnesu-
mu sagaidīja pūtēju orķestris.

Vēlāk Saulesripa ieripoja Slutišķos, kur to ar nelielu priekš-
nesumu sagaidīja Medumu pamatskolas Marionešu teātris (va-
dītāja N. Ogurcova).

Kolektīvu pārstāvji, izkārtojušies Latgales sētā, sagaidīja, 
sveicināja un pavadīja ripojošo Saulesripu. Dalībniekus uz-
mundrināja svētku sveicinātāja, aktrise Katrīna Griga. Kad 
Saulesripa ar svētku vēstnesi un viesiem pagāja garām, visi 
vienojās kopīgā gājienā līdz skatuvei. Uz skatuves un teritorijā 
ap to, ievērojot drošu attālumu, izkārtojās dalībnieku kolektīvu 
pārstāvji.

Klātesošos uzrunāja XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku vēstnesis, svētku virsdiriģents Jevgēnijs Us-
tinskovs un Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Ar-
vīds Kucins: “Augšdaugavas novads pastāv vēl neilgu laiku, un 
šis ir pirmais pasākums jaunā novada ietvaros. Vēlētos pateikt 
paldies jauniešiem, kas plašā pulkā šodien esat mums priekšā. 
Pateicamies arī skolu vadībai, deju un dziesmu skolotājiem par 
ieguldīto darbu. Ceram, ka nākamie dziesmu un deju svētki būs 
daudz plašāki un bez ierobežojumiem. Lai jums visiem veicas!”

Turpinājumā Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs 
kopā ar Dziesmu un deju svētku vēstnesi Jevgeņiju Ustinskovu 
atklāja svētku plakātu. Kolektīviem un to vadītājiem tika pa-
sniegtas pateicības un dāvanas.

Pateicības saņēma:
• Kalupes pamatskolas 1.-4. klašu deju kolektīvs “Kalupī-

te” (vadītāja Inese Sauša);
• Lāču pamatskolas 1.-4. klašu un 5.-9. klašu deju kolek-

tīvs (vadītāja Iveta Meškovska);
• Medumu pamatskolas 3.-6. klašu deju kolektīvs (vadītā-

ja Olga Goršantova);
• Salienas vidusskolas 6.-12. klašu koris (vadītāja Oksa-

na Klimanska);
• Silenes pamatskolas un Sventes vidusskolas 5.-12. kla-

šu koris (vadītāja Rozālija Almakajeva);
• Špoģu vidusskolas 3.-4. klašu un 5.-6. klašu deju kolek-

tīvs “Zvārgulītis” (vadītāja Marija Umbraško);
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• Špoģu vidusskolas 5.-12. klašu koris (vadītāja Aija Ozo-
liņa);

• Vaboles vidusskolas 3.-6. klašu deju kolektīvs “Kukai-
nīši” un 10. -12. klašu deju kolektīvs (vad. Ināra Podniece un 
Anita Šalkovska);

• Zemgales vidusskolas vizuālās un lietišķās mākslas 
pulciņš “Kolorīts” (vad. Tatjana Kavševiča, Anna Andrejeva);

• Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris 
(vad. Jānis Grinberts);

• Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas pulciņš (vad. Ilona Abdulajeva);

• Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis 
“Dzirksteļeite” (vad. Vija Petrova).

Pēc svinīgās daļas svētku dalībnieki izkārtojās pamīšus no 
svētku skatuves līdz pat Daugavai. Novada domes vadība svēt-
ku vainagu nodeva pasākuma dalībniekiem. Vainagu dalībnie-
ki nodeva viens otram, līdz tas nokļuva pie Daugavas. Roku, 
ziedu pušķīšu mājienu un Naujenes pamatskolas folkloras ko-
pas “Mazā Rūžeņa” dziesmu pavadījumā, svētku vainags tika 
ielaists Daugavā.

Jaunatnes Dziesmu un deju svētku koordinatorei Daugav-
pils novadā Inesei Zuģickai tika pasniegta pateicība par iegul-
dīto darbu svētku organizēšanā. Viņa skaidro, ka dziesmu un 
deju svētku tradīcijai ir ļoti liela nozīme: “Mūsu novada kolek-
tīvi ir aktīvi piedalījušies visos iepriekšējos dziesmu un deju 
svētkos Mežaparkā, Daugavas stadionā, arī citviet. Dejotpras-
mes un dziedātprasmes nāk no paaudzes paaudzē. Prieks, ka 
šī mācību gada garumā bija iespēja tikties nelielos pulciņos, 
bet šodien uzvilkt tautastērpu, uzpīt skaistu ziedu vainagu un 
kopā pavadīt pēcpusdienu mūsu skaistajos Daugavas lokos.”

Vakara pusē Saulesripa devās uz citu Augšdaugavas novada 
galu – Ilūksti. 

“Saulesvija” sākās Kurzemē un 14 dienās izvīsies cauri visai 
Latvijai. Tas tiek veidots kā klātienes mirkļu un video fiksējums 
norisēs, kurā nepilnas stundas garumā ikvienā pašvaldībā īpa-
šais svētku vēstnesis kopā ar atraktīvu ceļotāju – sveicinātāju 
nodos svētku organizatoru pateicības un dāvanas ikvienam, 
kurš gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, apguva svētku repertuāru, veidoja aizraujošus video 
sveicienus un video priekšnesumus, piedalījās videoklipu filmē-
šanā.

Svētku auto no 12. jūlija līdz 29. jūlijam ieripos katrā no 43 
Latvijas pašvaldībām.

Katras dienas videoapskati būs pieejami svētku mājaslapā 
nacgavilet.lv, svētku profilā digitālajā platformā “Youtube”, kā 
arī sabiedrisko mediju portālā lsm.lv, savukārt septembrī pirm-
izrādi piedzīvos režisora Paula Dombrovska dokumentālā filma 
pēc Dzintara Dreiberga idejas.

Visi videomateriāli tiks nodoti Rakstniecības un mūzikas 
muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzī-
bām kā spilgta 21. gadsimta liecība.

Autors: Dainis Bitiņš
Foto: Augšdaugavas  novada pašvaldības

Informācijas  un sabiedrisko  attiecību nodaļa
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“SAULESVIJA” IEVIJAS 
ILŪKSTĒ, SĒLIJĀ!

Ilūkstes Raiņa vidusskolas tautas deju kolektīvi un koris  
divus gadus gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, apguva dziesmu repertuāru, mācījās deju soļus.  
Piedaloties skatēs,  deju  kolektīvi  sasniedza augstus rezultātus. 
Sakarā ar “Covid – 19” pandēmiju un noteiktajiem ierobežojumiem 
valstī, svētki tika atcelti. Neskatoties  uz to,  svētku  organizatori  
atrada veidus un iespējas, lai svētki notiktu!

 XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
ietvaros,  Ilūkstē, Sēlijā 19.  jūlijā norisinājās  dziesmu  un  deju  
ceļa  “Saulesvija”  pasākums. Pilsētas  centrā – Vienības  laukumā 
pie  strūklakas tika sagaidīti  XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku vēstneši – kordiriģents  Jevgēnijs  Ustinskovs un 
aktrise  Katrīna Griga. Svētku norises vietā dejotājs no Ilūkstes 
Raiņa vidusskolas deju kolektīva “Ance”  Renards Rimovičs kopā  
ar svētku vēstnešiem ieripināja svētku simbolu “Saulīti” Vienības 
laukumā.

Svētku simbols savu “Saulesviju” uzsāka 12. jūlijā Kuldīgā, 
pabija Ventspilī, Liepājā, Tukumā un Saldū, un tagad ieripoja  
Augšdaugavas novadā, sveicot  svētku dalībniekus vairākās  
novada vietās. Tālāk tas dodas ceļojumā pa visiem Latvijas 
novadiem. 

Svētku vēstnešus sagaidīja  pasākuma vadītāji - Ilūkstes 
Bērnu un jauniešu centra vadītāja Vanda Rimša, dziedātājs  
Artūrs  Lapa,  Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu koris, 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu deju kolektīvs “Ance”, 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.-9.klašu deju kolektīvs “Ance” kopā 
ar kolektīvu  vadītāju Anitu Meikšānu, kā  arī daudzi  pasākuma  
interesenti.

Svētku vēstneši sveica Ilūkstes jauniešu kolektīvus. Tos  uzrunāja 
arī Augšdaugavas novada priekšsēdētāja vietnieks  Maigurs  
Krievāns, novēlot jauniešiem panākumus arī  turpmāk -  skanīgas  
balsis  un  raitu  deju  soli.  

No Valsts Izglītības satura centra XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku organizatori un atbalstītāji saņēma  pa-
teicības par gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem:

 Bijušais Ilūkstes  novada  domes  priekšsēdētājs Stefans Rāzna 
par sniegto  atbalstu Ilūkstes novada kolektīviem,;  Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas direktore Velta Šterna par sniegto   atbalstu skolas ko-
lektīviem; Ilūkstes Raiņa vidusskolas tautas deju kolektīvu “Ance” 
vadītāja Anita Meikšāne par nozīmīgu ieguldījumu tautas tradīciju 
uzturēšanā, kopšanā un popularizēšanā; Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
skolotāja Aijai Žuravskai par ieguldīto darbu un atsaucību skolas ka-
roga izgatavošanā; Ilūkstes Raiņa vidusskolas koncertmeistare Daina 
Paukšte par ieguldīto darbu un aktīvu līdzdarbošanos; Ilūkstes Raiņa 
vidusskolas 12.klases skolnieks  Aleksejs Formanickis  par ieguldīto 
darbu un aktīvu līdzdarbošanos, video un foto sagatavošanā. 

Arī Ilūkstes  Raiņa vidusskolas  jauniešu deju kolektīvi  un kora 
dalībnieki  saņēma  īpašas  dāvanas.

Pasākumā  piedalījās arī mazie  Ilūkstes PII  “Zvaniņš” grupas 
“Varavīksne” dalībnieki kopā ar tās  vadītāju  Onu Lapu.

Noslēgumā svētku dalībnieki vienojās kopīgā Raimonda Paula 
dziesmā “Cielaviņa”. Dejotāji veidoja saules ceļu apkārt ozolam, tā 
caur dziesmu un deju  veidojot “Saulesviju”. 

Pasākuma norisi Ilūkstē filmēja  Latvijas Televīzija.

Ilūkstes  pilsētas  administrācijas
sabiedrisko attiecību  speciāliste

Aija Piļka

Fotogrāfijās: XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku ietvaros pasākums “Saulesvija” Ilūkstē, Vienības  

laukumā  2021. gada 19. jūlijā.
Foto: Aija Piļka
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AKTIVITĀTES SABIEDRĪBAS 
VESELĪBAS STIPRINĀŠANAI 

VASARĀ

08.07.2021.
Projekta  SAM 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (ESF Nr. 
Nr.9.2.4.2/16/I/058) ietvaros plānotās aktivitātes 2021.gadā 
tiek īstenotas gan attālināti, gan arī brīvā dabā, ņemot vērā 
ieteikumus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Daudzi 
no plānotajiem pasākumiem tiek pārcelti, bet projekta ietvaros 
plānotās aktivitātes veselības veicināšanai un slimību profilaksei 
norisināsies līdz 2023.gadam. 
Maija mēnesī skolēni Ilūkstes Raiņa vidusskolā un Bebrenes VP 
vidusskolā attālināti tikās ar psiholoģi A.Šmuksti, lai  apskatītu 
tēmas, kas ietekmē kā indivīda, tā arī sabiedrības veselību. Indivīda 
rakstura stiprināšanai svarīga loma ceļā uz pilnvērtīgu dzīvi pēc 
iespējas mazāk saistītu ar atkarībām. Paralēli šai aktivitātei  
Šēderē un  Pilskalnē divas reizes nedēļā fizioterapeites Karīnas 
Jadčenko vadībā notika aktivitāte “Vingrošana dabā”. Aktivitātes 
laikā klātesošie dalībnieki  apguva pamatvingrojumus muskuļu 
stiepšanai, elpošanas un asinsrites sistēmas stiprināšanai, 
lai arī mājās, apgūdami pamatus, spētu pastāvīgi veltīt laiku 
vienkāršām, bet veselībai nozīmīgām aktivitātēm. Katrā no 
ciemiem notika 12 nodarbību cikls, kura noslēgumā 3.jūlijā notika 

lekcija- meistarklase “Uzturs – pamats veselīgam dzīvesveidam” ,  
ko vadīja uztura speciāliste Gundega Rudzīte-Aniščenko. 
No 5.jūlija līdz 30.jūlijam aktivitāte “Vingrošana dabā”  (12 
nodarbības) notiek arī Eglainē un Subatē. Plānots, ka arī šī 
nodarbību cikla noslēgumā gan nodarbību dalībniekiem, gan 
vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja tikties ar sertificētu uztura 
speciālistu jau augusta sākumā un praktiski iepazīt veselīga 
uztura pamatprincipus, to iekļaušanu ikdienā vienkāršā un visiem 
pieejamā veidā.
Savukārt  iedzīvotāji, kuri 2020.gadā Sociālajā dienestā saņēmuši 
peldbaseina apmeklēšanas kuponus un nav tos izmantojuši, 
aicināti sazināties ar Ilūkstes sporta centra administrāciju, lai 
izmantotu peldēšanas iespējas.  
Lūdzam pievērst uzmanību, ka piedaloties pasākumos 
iekštelpās, dalībniekiem jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs  
vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, 
saskaņā ar 2020.gada 9.jūnija MK  noteikumiem Nr.360 (un 
to grozījumi).
Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada 
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada 
mēroga pasākumus.
Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un 
maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, 
iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo 
lauku teritorijā.
Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023. 
Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR  (ESF – 85%,  
Valsts budžeta finansējums  – 15 %)

Ilūkstes  pilsētas administrācijas
Plānošanas nodaļas   projektu koordinatore 

Zanda Lisovska

PLĀNOŠANAS  NODAĻA
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SPORTS

SPORTA SKOLAS PELDĒTĀJIEM
ORGANIZĒTĀ NOMETNE

Diemžēl Covid-19 pandēmijas dēļ 2021. gadā peldēšanas treniņus 
un nodarbības peldbaseinos nācās atcelt, jo apstākļi un noteikumi ne-
atļāva tos realizēt. Tikai 14. jūnijā, samazinoties Covid-19 pandēmijas 
statistiskajiem radītājiem un pateicoties Ilūkstes NSS vadības ātrai 
reaģēšanai, izdevās dažu dienu laikā reģistrēt nometni Valsts izglītī-
bas satura centrā un  MT- 4, MT-5 un MT- 7 peldēšanas grupām at-
griezties pie sen gaidītā ūdens peldbaseinā. Un tas nebija vienkāršs 
pasākums, jo šogad saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem gan nometņu 
organizātoriem, gan dalībniekiem bija jāiepazīstās ar jaunām vadlīni-
jām nometnu organizēšanā un tās jāievēro.

 Mūsu peldētājiem līdz šim divas reizes gadā tika organizētas die-
nas nometnes, taču šī bija īpaša, jo bērni bija noilgojušies gan pēc 
ūdens, gan pēc treniņiem, gan pēc sacensībām, gan pēc savstarpējās 
komunikācijas klātienē. Tāpēc tā bija lieliska iespēja to visu atgūt, un 
tā bija pirmā diennakts nometne 20 peldētājiem. Ir skaidrs, ka, tik 
ilgi dzīvojoties pa mājām, nav vienkārši tikai viena soļa attālumā no 
mājām uz septiņām dienām (no 14. līdz 20.jūnijam) palikt un atrasties 
jaunos apstākļos, citā vidē, un izturēt sen aizmirsto treniņu ritmu.

 Jebkura nometne tiek organizēta ar nolūku paaugstināt un uzla-
bot audzēkņu peldprasmes, pilnveidoties garīgi un fiziski, iemācīties 
saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī aizraujoši atpūsties.

Nometnē divreiz dienā notika divi peldēšanas treniņi un viena sau-
sā treniņnodarbība, kur šoreiz audzēkņi  atkārtoja ne tikai jau ap-
gūtos fiziskos uzdevumus, kas palīdz attīstīt un nostiprināt peldētāja 
fiziskās īpašības, bet arī apguva vieglatlētikā izmantojamos uzdevu-
mus, lai nokārtotu jaunos kontrolnormtīvus uz sauszemes.

 Katrs, pat mazs sportists, treniņos, un jo sevišķi nometnēs, gūst 
jaunu pieredzi, pārbauda savu trenētības līmeņi, izvērtē kļūdas un ie-
mācās nepadoties grūtībām. Taču neviena nometne nebūtu kāds īpašs 
pasākums bērna dzīvē, ja tajā nebūtu brīva laika, kur ir iespēja sadar-
boties, spēlējot galda spēles, vai aktīvi izvērsties piedāvātajās dažā-

dveida aktivitātēs, mūzikas pavadījumā uzspēlēt aizraujošu spēli vai 
izmēģināt k ādu jaunu deju soli, vai uzdziedāt kopīgi dziesmu.

Nometne ir tā vieta, kur ne tikai sekmējas bērna fiziskā attīstība, 
bet attīstās arī dzīvesprasmes un vispusīga personības veidošanās. Tā 
ir arī laba iespēja atpūsties un interesanti pavadīt laiku vasaras brīv-
laikā un veidot jaunu pieredzi.

Nometni organizēja peldēšanas trenere Sņežana Bondere, viņai 
palīdzēja audzinātāja Everita Sķerškāne un nometni vadīja Tatjana 
Mašņuka.

 Ilūkstes NSS peldēšanas trenere Sņežana Bondere

PIRMIE ILŪKSTES NOVADA SPORTA 
SKOLAS VIEGLATLĒTU STARTI

2021.GADĀ

16. jūnijā Saldū notika LVS/Sportland kausa izcīņas otrā posma 
sacensībās. Pieaugušie sacentās 19 disciplīnās, U18 jaunieši – 12 dis-
ciplīnās un U16 jaunieši – 18 disciplīnās. Šīs bija faktiski otrās sacen-
sības ar plašu programmu un kuplu dalībnieku skaitu, tad daudzās 
disciplīnās tika sasniegti arī šosezon labākie rezultāti Latvijā.

Pēc lielās pauzes Ilūkstes Sporta skolas audzēkņi piedalījās Sport-
land kausa 2.posma izcīņā. Jāpiemin, ka startēt drīkstēja tikai Latvi-
jas izlases kandidāti. Ilūkstes sporta skolu pārstāvēja četri vieglatlēti: 
Alberta Zeltiņa, Andīna Lapa, Jūlija Ivanova un Kristaps Trafimovs.

 U-16 grupā Alberta Zeltiņa izcīnīja 3.vietu, 2000m skrējienā uzrā-
dot personīgo rekordu 7:13,41.400m distancē startēja

Andīna Lapa un ar rezultātu 1:06,53 (personīgais rekords), ierin-
dojās 16.vietā.

Jūlija Ivanova startēja 200m skrējienā, uzrādot rezultātu 29,91 
(personīgais rekords) un ieņemot 15.vietu.

U-18 Kristaps Trafimovs 400m barjerskrējienā ieņēma 4.vietu ar 
rezultātu 1:07,05 (personīgais rekords).

 Sveicam sportistus ar augstajiem rezultātiem!

INSS vieglatlētikas treneris Arnis Kaļiņins

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” Sporta centra sniegtos pakalpo-
jumus varēs saņemt personas, kurām ir:
• COVID19 sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka personai 
(no 12 gadiem) ir noslēgts vakcinācijas cikls;
• COVID19 sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka perso-
na (no 12 gadiem) ir pārslimojusi Covid-19 infekciju;
• COVID19 sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka pēdējo 48h 
laikā veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs vai sešu 6h laikā 

veikts SARS-CoV-2 antigēna tests un tas ir negatīvs;
• bērni vecumā līdz 11 gadiem (ieskaitot) kopā ar pieaugušo, kam ir CO-
VID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 tests.

*Pirms ieejas peldbaseinā vai trenažieru zālē, apmeklētājam būs jāuzrāda 
attiecīgais sertifikāts (izprintēts vai telefonā PDF) un personu apliecinošs 
dokuments (personu apliecinošs dokuments jāuzrāda arī personām līdz 11 
gadiem).
Būsim atbildīgi un ievērosim noteiktos nosacījumus!

Ilūkstes Sporta centrs
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Ilūkstes pilsētas administrācijas
informatīvais izdevums 
“Ilūkstes Novada Vēstis”

Sabiedrisko attiecību speciāliste: Aija Piļka 
E-pasts: aija.pilka@ilukste.lv

www.facebook.com/ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 

Ilūkstes pilsētas administrācija 
Ilūkste, Brīvības iela 7, LV-5447 

Tālr.: 654 47850 
E-pasts: dome@ilukste.lv

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA “Latgales druka” 
Maketētājs: Igors Madžulis

Gra�ikas dizainere: Madara Pastare 
 Tirāža: 800 eksemplāri

Par publicēto teksta saturu, faktiem 
un skaitli̦em atbild tekstu autori.
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