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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 
Nr.  1 .  2021.  gada janvāris  -  februāris

Ilūktes novada informatīvais izdevums 
“Ilūkstes Novada Vēstis”

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

www.facebook.com/ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 

Ilūkstes novada pašvaldība
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: 400 eksemplāri

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem 
atbild teksta autori.
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PAR ILŪKSTES NOVADA DOMES 
SĒDĒM 2020. GADA DECEMBRĪ

2020. gada  30. decembrī Ilūkstes novada domes sēdē Nr. 19  tika 
izskatīti  27 jautājumi un pieņemti lēmumi.

Par pašvaldības īpašumā esošās būves bilances vērtības 
palielināšanu un jaunizveidotās transportbūves iekļaušanu bilancē.
Par papildus finansējuma piešķiršanu.
Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada 
pašvaldības 2020. gada budžetu”.
Par nedzīvojamo telpu “Doktorāts”, Bebrenē nomas maksas 
cenrādi.
Par Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna 
apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr.9/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr.6/2011 
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā”” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr.10/2020 ”Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2011. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 
8/2011 “Suņu, kaķu un mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Ilūkstes 
novadā”” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 11/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2011. gada 31. marta saistošajos noteikumos 
Nr.4/2011 “Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami 
Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi”” 
apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 12/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2012. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 
5/2012 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 
Ilūkstes novadā”” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 13/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2012. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
1/2012 “Kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi 
Ilūkstes novadā”” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 14/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2015. gada 26. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 8/2015 “Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi 
Ilūkstes novadā”” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 15/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 
1/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā”” apstiprināšanu.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krasti”, Šēderes pagastā, 
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10B - 3, Ilūkstē nodošanu 
atsavināšanai.
Par izmaiņām Ilūkstes novada dzīvokļu komisijas sastāvā.

Par zvejas tiesību nomu Ē. L. Daugavā Pilskalnes un Dvietes 
pagastā.
Par zvejas tiesību nomu I. A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.

Par zvejas tiesību nomu O. B. Daugavā Pilskalnes un Dvietes 
pagastā. 

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes 
vienības daļai nekustamajā īpašumā “Pērles”, Šēderes pagastā.
Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu 
Eglaines pagastā.
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu “Doktorāts” 
Bebrenē.
Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu zemes vienībai Dvietes 
pagastā.
Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā.

Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.

Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā.

Par pašvaldības dzīvojamo telpu Ilūkstē, Raiņa ielā 26 - 6 
izīrēšanu.

Īsumā par domes sēdē pieņemtajiem  lēmumiem

Sakarā ar veiktajiem būvniecības, remonta un rekonstrukcijas darbiem 
pašvaldības objektos ir nepieciešams palielināt šī objekta bilances vērtību 
un jaunizbūvētos objektus iekļaut pašvaldības bilancē. Apkopojot paveiktos 
darbus, dome konstatēja, ka veikts Skolas ielas remonts 0,400 km garumā, 
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, par EUR 34 661,76. Pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un 77. 
pantu, Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumiem Nr. 87 “Grāmatvedības 
uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, pašvaldības 23.12.2019. noteikumiem 
Nr. 2/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas 
un uzskaites kārtību”, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 28.12.2020. 
atzinumu (prot. Nr. 13, 1.F§), novada dome nolēma palielināt īpašumā 
esošās būves bilances vērtību ar 2020. gada 28. decembri Skolas ielai, 
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads,  par EUR 34 158,32 un palielināt 
lietderīgās lietošanas laiku līdz 20 gadiem. Iekļaut ar 2020. gada 28. 
decembri pašvaldības bilancē Skolas ielas aprīkojumu, Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, par EUR 503,44 un noteikt lietderīgās lietošanas laiku  10 
gadi. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļai.



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
27. punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 28.12.2020. atzinumu 
(prot. Nr. 13, 2.F§) par nepieciešamību piešķirt papildus finansējumu 
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” apkures radiatoru un 
ventiļu nomaiņai, novada dome nolēma piešķirt papildus finansējumu 
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” EUR 1485,00 apmērā 
no pašvaldības 2020. gada budžeta rezerves fonda ēkas apkures radiatoru 
un ventiļu nomaiņai. Pamatojoties uz augstāk minēto, veikt atbilstošus 
grozījumus Ilūkstes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2020 “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada budžetu”. Kontroli par šī lēmuma 
izpildi uzdot Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītājai.



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
14. punkta b apakšpunktu, 27. punktu un Ministru kabineta 20.02.2018. 
noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 
3. nodaļu, 73. un 76. punktiem, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 
28.12.2020. atzinumu (prot. Nr. 13, 4.F§), novada dome nolēma 
noteikt ar 2021. gada 1. janvāri “Doktorāts”, Bebrenē, Bebrenes pagastā, 
nedzīvojamo telpu nomas maksu par vienu kvadrātmetru mēnesī EUR 0,39 
bez pievienotās vērtības nodokļa. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi par nomas  
maksu tiek ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības bankas norēķinu kontā 
vai iemaksāti skaidrā naudā pašvaldības kasē. Šī lēmuma izpildi uzdot 
Bebrenes pagasta pārvaldniecei. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot 
Finanšu nodaļai.
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Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas 
likuma 11. panta pirmās daļas 3. punktu, kas noteic, ka pašvaldības 
domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
plānu, un desmito daļu - sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu 
apstiprina katra pašvaldības dome atsevišķi, kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 28.12.2020. atzinumu (prot. Nr. 13, 5.F§), novada dome nolēma         
apstiprināt Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. 
Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns pieejams 
tiešsaistē pēc adreses: https://failiem.lv/u/3thjzpgbe ).



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. 
punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, kurā 
noteikts, ka mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, 
4. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības mantas atsavināšanu var 
ierosināt, ja tā nav nepieciešama pašvaldībai vai tās iestādēm to funkciju 
nodrošināšanai, 8. panta sesto un septīto daļu, kuros noteikts, ka nosacīto 
cenu nosaka komisija, pieaicinot sertificētu vērtētāju, 9. panta otro daļu, 
kas nosaka, ka institūciju, kura organizē pašvaldības nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, nosaka dome, 10. panta pirmo un otro daļu, 13. pantu, kas 
nosaka, ka izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par četrām nedēļām, 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 3.panta pirmās daļas otro punktu, kas nosaka, ka pašvaldības manta 
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā par iespējami augstāku 
cenu, un ņemot vērā Finanšu komitejas 28.12.2020. atzinumu (prot. Nr. 
13, 13.F§) par to, ka nekustamais īpašums “Krasti”, Šēderes pagastā, nav 
nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un to var atsavināt, novada 
dome nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu “Krasti”, 
Šēderes pagastā, kadastra Nr.4490 002 0347, kas sastāv no vienas zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 4490 002 0343, 9,78 ha platībā, turpmāk 
– Īpašums, nosakot atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu 
soli.  Apstiprināt Īpašuma nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) 
– EUR 17000,00. Apstiprināt Īpašuma izsoles noteikumus. Noteikt 
izsoles termiņu ne īsāku par 4 nedēļām no pirmā sludinājuma publicēšanas 
dienas. Uzdot novada Nekustamo īpašumu uzraudzības komisijai publicēt 
sludinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Ilūkstes novada 
pašvaldības mājaslapā, laikrakstā “Latgales Laiks”, organizēt izsoli un 
apstiprināt izsoles rezultātus. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas 
brīdi.

PAR ILŪKSTES NOVADA DOMES 
SĒDĒM 2021. GADA JANVĀRĪ

2021. gada  15. janvārī Ilūkstes novada domes ārkārtas sēdē Nr. 1  
tika izskatīts  1 jautājums un pieņemts lēmums.

Par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas beigu termiņa 
pagarinājumu pašvaldības kapitālsabiedrībai “Ornaments”.

Īsumā par domes sēdē pieņemto  lēmumu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. un 21. pantu, Ministru 
kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr. 590  “Noteikumi par pašvaldības 
aizņēmumiem un galvojumiem”, kā arī izvērtējot pašvaldības kapitālsa-
biedrības “Ornaments” 06.01.2021. prasību pašvaldībai pieņemt lēmumu  
par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas beigu termiņa pagarinājumu, 
novada dome nolēma atzīt par nepieciešamu un lietderīgu Valsts kases 
aizdevuma izsniegšanas beigu termiņa pagarinājumu pašvaldības  kapitāl-
sabiedrībai “Ornaments”, reģistrācijas Nr. 41503003743, juridiskā adrese: 
Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, Eiropas Savienības fonda pro-
jektam Nr.4.3.1.0/18/A/033 “Dvietes centralizētās siltumapgādes sistēmas 
efektivitātes paaugstināšana” līdz 2021.gada 30.aprīlim. Kontroli par šī 
lēmuma izpildi uzdot pašvaldības Finanšu nodaļai. 



2021. gada  21. janvārī Ilūkstes novada domes ārkārtas sēdē Nr. 2  
tika izskatīts  1 jautājums un pieņemts lēmums.

Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda projekta konkursā 
“Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība”.

Īsumā par domes sēdē pieņemto  lēmumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. 
panta  pirmās daļas 2. punktu, novada dome nolēma piedalīties 
Latvijas vides aizsardzības fonda projekta konkursā “Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē 2.1. - Sugu  dzīvotņu  
un  biotopu  apsaimniekošanas pasākumi īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās,  kas  ir  noteikti spēkā esošā īpaši aizsargājamās dabas  teritorijas 
dabas  aizsardzības  plānā dabas  vērtību  aizsardzībai un apsaimniekošanai, 
iesniedzot projektu “Tehniskās dokumentācijas izstrāde dabas lieguma 
“Pilskalnes Siguldiņa” Tartaka ezera ūdens līmeņa regulēšanas būves 
pārbūvei”. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda projekta konkursā 
“Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” 
aktivitātē 2.3. – Tūrisma infrastruktūras uzlabošana, iesniedzot projektu 
“Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” slūžu pie atpūtas mājas “Dubezers” 
atjaunošana”. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt pašvaldības 

līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām: 
“Tehniskās dokumentācijas izstrāde dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” 
Tartaka ezera ūdens līmeņa regulēšanas būves pārbūvei” projekta kopējās 
izmaksas sastāda EUR 20 000, ieskaitot PVN;  “Dabas lieguma “Pilskalnes 
Siguldiņa” slūžu pie atpūtas mājas “Dubezers” atjaunošana” projekta 
kopējās izmaksas sastāda EUR 30 000, ieskaitot PVN. Nodrošināt projekta 
priekšfinansēšanu, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 15 gadiem ar atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem.



2021. gada  28. janvārī Ilūkstes novada domes sēdē Nr. 3  tika izska-
tīti  44 jautājumi un pieņemti lēmumi.

Par saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr. 4/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu 
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Par maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni Ilūkstes novada pašvaldībā” 
apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Par 2013. gada 26. septembra 
saistošo noteikumu Nr. 7/2013 “Kustamā un nekustamā īpašuma 
novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam” un 2008. gada 30. oktobra saistošo noteikumu 
Nr. 17/2008 “Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšanu Ilūkstes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 
apstiprināšanu.
Par saistošo noteikumu Nr. 4/2021 “Interešu izglītības un 
pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 
apstiprināšanu.
Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības 
programmas 2022. -2027. gadam izstrādes uzsākšanu. 
Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu.
Par zvejas tiesību nomu Daugavā Dvietes pagastā.

Par zvejas tiesību nomu Daugavā Dvietes pagastā.

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vijas” 
Dvietes pagastā un nosaukuma “Boniva” piešķiršanu.
Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Tehniskais 
centrs” Bebrenes pagastā un nosaukumu “Kangari”, “Stūrīši”, 
“Zābaki” piešķiršanu.
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Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu pašvaldības zemes 
vienībām Ilūkstes novadā.
Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu 
Bebrenes pagastā.
Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu 
Dvietes pagastā.
Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā.

Par neizpirktās zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.

Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes 
pagastā.
Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu 
Pilskalnes pagastā.
Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu un pašvaldības 
neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu 
Šēderes pagastā.
Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.

Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu 
Eglaines pagastā.
Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.

Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu 
Prodes pagastā.
Par piedāvājumu pārņemt valsts nekustamo īpašumu Smilšu ielā 4, 
Subatē.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes ielā 41-2, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes ielā 41-4, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā.
Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes ielā 41-5, 
Ilūkstē, Ilūkstes novadā. 
Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta valdījumā esošā 
pamatlīdzekļa izslēgšanu no bilances.
Par Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā esošās būves izslēgšanu 
no bilances.
Par reliģijai paredzēto 2021.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.

Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu 
pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba 
grupām un revidentiem.
Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksu 2021. 
gadā.
Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata 
vienību un atalgojuma noteikšanu.
Par valsts mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm 
un iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
Par Ilūkstes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību 
autoceļiem (ielām) izlietošanu 2021. gadam un vidējā termiņa 
programmas 2021. - 2023. gadam apstiprināšanu.
Par pašvaldības nekustamo īpašumu Pilskalnes iela 41-1 un 
Pilskalnes iela 41-2, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Par pašvaldības nekustamo īpašumu Pilskalnes iela 41-4 un 
Pilskalnes iela 41-5, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu iela 36-17, Ilūkstē 
atsavināšanu.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežvidi”, Dvietes pagastā, 
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par pašvaldības dzīvokļa Brīvības iela 8-17, Ilūkstē nodošanu 
atsavināšanai.
Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10B-2, Ilūkstē nodošanu 
atsavināšanai.
Par pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi.

Par saistošo noteikumu Nr.1-b/2021 “Par Ilūkstes novada 
pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu.

Īsumā par domes sēdē pieņemtajiem  lēmumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. pun-
ktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 10. 
pantu, 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 attīs-
tības plānošanas dokumentiem” 66. punktu, Ministru kabineta 2020. gada 
13. oktobra noteikumiem Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritoriju 
attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķir-
šanas kārtība” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2020. gada. vadlīniju “Metodika 2021. gada jaunveidojamo novadu pašval-
dību darbības uzsākšanai” 13. sadaļu “Novada teritorijas plānošana”, kā 
arī ņemot vērā Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 28.01.2021. atzi-
numu (prot. Nr. 1, 1.A§)  dotajā jautājumā,  novada dome nolēma uzsākt 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 
2022. - 2027. gadam izstrādi. Sadarboties Attīstības programmas izstrādē 
ar Daugavpils valstspilsētas un Daugavpils novada pašvaldībām. Sadarbī-
bā ar Daugavpils novada pašvaldību nodrošināt integrētās jaunveidojamā 
Augšdaugavas novada daļas sagatavošanu Attīstības programmas doku-
mentam.  Apstiprināt Attīstības programmas izstrādes darba uzdevumu. 
Apstiprināt par Attīstības programmas izstrādes vadītāju Daugavpils pil-
sētas domes izpilddirektori Sabīni Šņepsti. Nozīmēt Ilūkstes novada paš-
valdības izpilddirektori Līgu Bukovsku par atbildīgo personu par Attīstības 
programmas Augšdaugavas novada daļas izstrādi no Ilūkstes novada paš-
valdības puses.



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. 
punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu un 
10. pantu, 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 2020. gada 
13. oktobra noteikumiem Nr. 631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritoriju 
attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķir-
šanas kārtība”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 
628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumen-
tiem” 66. punktu un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
2020. gada. vadlīniju “Metodika 2021. gada jaunveidojamo novadu pašval-
dību darbības uzsākšanai” 13. sadaļu “Novada teritorijas plānošana”, kā 
arī ņemot vērā Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas 28.01.2021. atzi-
numu (prot. Nr. 1, 2.A§) dotajā jautājumā, novada dome nolēma uzsākt 
Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādi. Sadarboties Stratēģijas izstrādē ar 
Daugavpils valstspilsētas un Daugavpils novada pašvaldībām. Sadarbībā ar 
Daugavpils novada pašvaldību nodrošināt integrētās jaunveidojamā Augš-
daugavas novada daļas sagatavošanu Stratēģijas dokumentam. Apstipri-
nāt Stratēģijas izstrādes darba uzdevumu. Apstiprināt par Stratēģijas 
izstrādes vadītāju Daugavpils pilsētas domes izpilddirektori Sabīni Šņepsti. 
Nozīmēt Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektori Līgu Bukovsku par 
atbildīgo personu par Stratēģijas Augšdaugavas novada daļas izstrādi no 
Ilūkstes novada pašvaldības puses.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 6. panta otro un 
trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. pantu, Ilūkstes novada pašvaldības 30.11.2020. no-
teikumiem Nr. 2/2020 “Kārtība, kādā novada pašvaldības  iestādes un ka-
pitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos ieguldījumus 
un pamatlīdzekļus“ un 28.01.2021. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr. 
1, 1.F§) par Sociālā dienesta valdījumā esošā pamatlīdzekļa (veļas žāvētā-
ja Whirpool DDLX80110) izslēgšanu no bilances, novada dome nolēma 
izslēgt ar 2021. gada 31. janvāri veļas žāvētāju Whirpool DDLX80110 
ar sākotnējo bilances vērtību EUR 350,00, aprēķināto nolietojumu EUR 
105,12, atlikušo bilances vērtību EUR 244,88 EUR . Lēmuma izpildi uzdot 
Ilūkstes novada Finanšu nodaļai. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot 
Sociālā dienesta vadītājai.



Ilūkstes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2021 “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības 2021. gada budžeta apstiprināšanu” ir nolemts 
finansiāli atbalstīt Ilūkstes novada pašvaldības reliģiskās organizācijas. 
2021. gada budžetā reliģijai ir paredzēti  EUR 46 500,00. Ilūkstes novadā ir 
13 reliģiskās organizācijas - Ilūkstes Romas katoļu draudze, Ilūkstes evaņ-
ģēliski luteriskā draudze, Ilūkstes pareizticīgo draudze, Ilūkstes vecticīb-
nieku draudze, Bebrenes Romas katoļu draudze, Grendzes Romas katoļu 
draudze, Dvietes Romas katoļu draudze, Subates Romas katoļu draudze 
Subates evaņģēliski luteriskā draudze, Subates vecticībnieku draudze, Eg-
laines Romas katoļu draudze, Lašu evaņģēliski luteriskā draudze, Eglaines 
vecticībnieku draudze un Subates Romas katoļu draudzes SAI “MIERA 
NAMS” - tā klientu ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus līdzfinansē  
Ilūkstes novada pašvaldība. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu un 28.01.2021 Finanšu komitejas 
atzinumu (prot. Nr. 1, 3.F§), novada dome nolēma apstiprināt reliģijai 
paredzēto 2021. gada budžeta līdzekļu sadali EUR 46 500  Ilūkstes novada 
reliģiskajām organizācijām. Noslēgt sadarbības līgumus ar Ilūkstes nova-
da reliģisko konfesiju pārstāvjiem par piešķirto finansējumu. Ieskaitīt fi-
nansējumu Ilūkstes novada reliģisko konfesiju norēķinu kontos. Līdz 2021. 
gada 15. decembrim Ilūkstes novada reliģiskajām konfesijām iesniegt 
Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu nodaļā izdevumu atskaiti par līdzekļu 
izlietojumu, pievienojot  attaisnojošo dokumentu kopijas. Kontroli par šī 
lēmuma izpildi uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai.



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
12. punktu un 61. pantu, Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumu, saskaņā ar domes 27.01.2011. nolikumu Nr. 
1/2011 “Par Ilūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju 
un darbinieku atlīdzības sistēmu”, kā arī ņemot vērā Finanšu komitejas 
28.01.2021. atzinumu (prot. Nr. 1, 4.F§) dotajā jautājumā, novada dome 
nolēma noteikt ar 2021. gada 1. februāri domes deputātiem un atsevišķu 
pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba grupām un 
revidentiem šādu darba samaksu: domes deputātam par deputāta pienāku-
mu pildīšanu - EUR 6,95 par vienu stundu; domes priekšsēdētāja vietnie-
kam, kas neieņem algotu amatu domē, par domes priekšsēdētāja pienāku-
mu pildīšanu domes priekšsēdētāja uzdevumā, EUR 6,95, bet pildot domes 
priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saņem atlīdzību 90% 
apmērā no priekšsēdētāja mēnešalgas; citu atsevišķu pašvaldības funkciju 
pildīšanai izveidoto komisiju un darba grupu priekšsēdētājiem un locek-
ļiem – EUR 6,95 par vienu stundu, bet ne vairāk kā 12 stundas mēnesī, 
ar nosacījumu, ka šo noteikto darba samaksu nepiemēro tiem komisiju un 
darba grupu priekšsēdētājiem un locekļiem, kas ir pašvaldības algoti dar-
binieki un komisiju vai darba grupu priekšsēdētāja vai locekļa pienākumus 
pilda sava algotā darba laikā; novada domes revidentam - EUR 6,95.  Uz-
dot Kancelejas nodaļas vadītājai ik mēnesi veikt darba laika uzskaiti un 
iesniegt grāmatvedībā līdz nākošā mēneša 3. datumam. Kontroli par šī 
lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei. Atzīt par spēku zaudē-
jušu Ilūkstes novada domes 20.12.2018. lēmumu Nr. 422 “Par darba samak-
su novada domes deputātiem, domes komisijām un citām domes funkciju 
pildīšanai izveidotajām darba grupām un revidentiem”.



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības likumu, Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumiem Nr. 656 “No-
teikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika 
ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, Ministru kabi-
neta 29.08.2017. noteikumiem Nr. 511 “Grozījums Ministru kabineta 2015. 
gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša 
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas 
tarifa likmes aprēķināšanu”, Ilūkstes novada domes 27.01.2011. nolikuma 
Nr. 1/2011 “Par Ilūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu va-
dītāju un darbinieku atlīdzības sistēmu” 4. punktu, kā arī ņemot vērā Fi-
nanšu komitejas 28.01.2021. atzinumu (prot. Nr. 1, 5.F§) dotajā jautājumā, 
novada dome nolēma ar 2021. gada 1. februāri darbiniekiem, kuri tiek 
finansēti no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta, darba samaksu palie-
lināt par EUR 70,00 proporcionāli slodzei. Darbiniekiem ar procentuālo 
algas likmi, pēc darbinieku ieteikuma, noteikt nepilnu darba laiku, četras 
darba dienas nedēļā, ņemot vērā 2020. gadā noteikto minimālās algas ap-
mēru EUR 430,00. Augstāk minētais neattiecas uz darbiniekiem ar noteik-
to nepilno darba laiku (12 h nedēļā) un domes 28.01.2021. lēmuma Nr. 36 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību 
un atalgojuma noteikšanu” Finansējumu paredzēt Ilūkstes novada paš-
valdības 2021. gada budžetā. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes 
novada domes Finanšu nodaļai.



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
27. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 7. panta piekto daļu un ņemot vērā Finanšu komitejas 
28.01.2021. atzinumu (prot. Nr. 1, 6.F§) dotajā jautājumā, novada dome 
nolēma  ar 2021.gada 1. februāri Ilūkstes novada pašvaldībā un tās ies-
tādēs noteikt  amata vienības un atalgojumu. Atzīt par spēku zaudējušu 
2019. gada 28. marta Ilūkstes novada domes lēmumu Nr. 94  “Par Ilūkstes 
novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma 
noteikšanu”. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddi-
rektorei. 



Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 3. panta pir-
mās daļas 1., 2., 3.punktiem,   Ministru kabineta 05.07.2016.  noteikumiem 
Nr. “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglī-
tības iestādēs”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 “Pe-
dagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 15.07.2016. notei-
kumiem Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās 
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, 
Ministru kabineta 05.07.2011. noteikumiem Nr. 523 “Kārtība, kādā ap-
rēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 
pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, 
arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas”, 28.09.2017. 
Ilūkstes novada domes apstiprinātiem noteikumiem “Kārtība, kādā tiek ap-
rēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai” 
Nr. 5/2017,  ņemot vērā 18.01.2021. mērķdotācijas sadales Ilūkstes novada 
izglītības iestādēm komisijas ieteikumus par IZM mērķdotācijas sadali, kā 
arī ņemot vērā Finanšu komitejas 28.01.2021. atzinumu (prot.Nr. 1, 7.F§), 
novada dome nolēma   apstiprināt LR IZM piešķirtās mērķdotācijas 
sadali Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba sa-
maksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi: 2021. gada 
mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītī-
bas programmām 8 mēnešiem (janvāris - augusts) EUR 692088,00 sadalī-
jumu pa izglītības iestādēm saskaņā  ar 18.01.2021. IZM mērķdotācijas sa-
dales komisijas lēmumu Nr. 1; 2021. gada mērķdotācijas interešu izglītības 
programmām 8 mēnešiem (janvāris - augusts)  EUR 36771,00  sadalījumu 
pa izglītības iestādēm saskaņā ar 18.01.2021. IZM mērķdotācijas sadales 
komisijas lēmumu Nr.1; 2021. gada dotācijas 5. – 6. gadīgo apmācībai 8 mē-
nešiem (janvāris - augusts)  EUR 68024,00 sadalījumu pa izglītības iestā-
dēm saskaņā ar 18.01.2021. IZM mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu 
Nr. 1; 2020. gada mērķdotācijas Raudas  internātpamatskolai 8 mēnešiem 
(janvāris - augusts) EUR 133672,00 sadalījumu saskaņā ar 18.01.2021. IZM 
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr. 1. Piemērot novada mācību 
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jomu vadītājiem  par papildus metodisko darbu piemaksas sadalījumu 8 mē-
nešiem (janvāris - augusts) saskaņā ar 18.01.2021. IZM mērķdotācijas sada-
les komisijas lēmumu Nr. 2. Paaugstināt no 01.01.2021. līdz 31.08.2021. 
izglītības iestāžu vadītāju MK noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samak-
sas noteikumi” noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes par slodzi: 
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei par 
30%; Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktorei par 30%; Uzdot izglītības iestā-
žu vadītājiem: izlietot iedalīto mērķdotāciju paredzētajiem mērķiem, kā arī 
paredzēt rezerves līdzekļus neparedzētiem gadījumiem pēc iestāžu vadītāju 
ieskatiem un nepieciešamības,  sastādot atbilstošas pedagogu tarifikācijas. 
Saskaņot pedagogu tarifikācijas Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības  un 
Finanšu nodaļās. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Izglītības  nodaļas 
vadītājai un finanšu plānotājai.



Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 2. apakšpunktu, 
kas nosaka, ka pašvaldībām ir autonomā funkcija gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, Ministru 
kabineta 11.02.2008. noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts 
autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. 
punktu, kas nosaka, ka pašvaldību pamatbudžeta mērķdotāciju autoceļiem 
un ielām - izlieto atbilstoši pašvaldību apstiprinātām vidējā termiņa 
programmām (trijiem gadiem). Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 21. pantu, kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 28.01.2021. atzinumu (prot. Nr. 1, 8.F§), novada dome nolēma 
apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības mērķdotācijas autoceļiem un 
ielām izlietošanu 2021. gadam. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības 
mērķdotācijas autoceļiem un ielām izlietošanas vidējā termiņa programmu 
2021. - 2023. gadam. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu 
atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam kārtējam gadam. Kontroli 
par lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei. 

OFICIĀLAIS  PAZIŅOJUMS PAR ILŪKSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU STĀŠANOS SPĒKĀ

1. Ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr.3 (protokols 
Nr. 3, 1.§) tika APSTIPRINĀTI saistošie noteikumi Nr.1/2021 
“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada 27. 
aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4/2020 “Par Ilūkstes 
novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar 
Covid-19 izplatību””.              

2. Ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr.4 (protokols 
Nr. 3, 2.§) tika APSTIPRINĀTI saistošie noteikumi Nr.2/2021 
“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Ilūkstes novada pašvaldībā”.

3. Ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr.5 (protokols 
Nr. 3, 3.§) tika APSTIPRINĀTI  saistošie noteikumi Nr.3/2021 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības 2013. gada 26. 
septembra saistošo noteikumu Nr. 7/2013 “Kustamā un 
nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot 
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” un 
Ilūkstes novada pašvaldības 2008. gada 30. oktobra 
saistošo noteikumu Nr. 17/2008 “Par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Ilūkstes novadā” 
atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

4. Ar Ilūkstes novada domes  30.12.2020. lēmumu Nr. 346 (protokols 
Nr. 19, 10.§) tika APSTIPRINĀTI saistošie noteikumi Nr.13/2020 
“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2012.gada 
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2012 “Kapsētu 
uzturēšanas un apsaimniekošanas noteikumi Ilūkstes 
novadā””.

5. Ar Ilūkstes novada domes  30.12.2020. lēmumu Nr. 347 
(protokols Nr. 19, 11.§) tika APSTIPRINĀTI saistošie noteikumi 
Nr.14/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2015.
gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.8/2015 
“Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi 
Ilūkstes novadā””.

6. Ar Ilūkstes novada domes  25.02.2021. lēmumu Nr. 61 (protokols 
Nr. 4, 15.§) tika APSTIPRINĀTI saistošie noteikumi 
Nr.6/2021 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu 
Ilūkstes novadā””.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc oficiālā 
paziņojuma publicēšanas. 
Pilns saistošo noteikumu teksts ir publicēts Ilūkstes novada 
pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv, sadaļā “publiskie 
dokumenti”.

OFICIĀLAIS  PAZIŅOJUMS PAR ILŪKSTES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS

1. Ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr.3 (protokols 
Nr. 3, 1. §) tika APSTIPRINĀTI  “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2020. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 4/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu 
ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību””.              

2. Ar Ilūkstes novada domes  28.01.2021. lēmumu Nr.46 (prot. Nr. 3, 
44.§) tika APSTIPRINĀTI saistošie noteikumi “Par Ilūkstes 
novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.  

3. Ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr. 4 (protokols 
Nr. 3, 2.§) tika APSTIPRINĀTI saistošienoteikumi “Par 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 
Ilūkstes novada pašvaldībā”.

4. Ar Ilūkstes novada domes 28.01.2021. lēmumu Nr. 5 (protokols 
Nr. 3, 3.§) tika APSTIPRINĀTI  saistošie noteikumi “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības 2013. gada 26. septembra 
saistošo noteikumu Nr. 7/2013 “Kustamā un nekustamā 
īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam” un Ilūkstes 
novada pašvaldības 2008. gada 30. oktobra saistošo 
noteikumu Nr. 17/2008 “Par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa noteikšanu Ilūkstes novadā” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem. 

5. Ar Ilūkstes novada domes  28.01.2021. lēmumu Nr. 6 (protokols 
Nr. 3, 4.§) tika APSTIPRINĀTI saistošie noteikumi “Par  
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas kārtību”.

Ar apstiprinātajiem SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM
varat iepazīties Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā:

www.ilukste.lv.

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aija Piļka
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Ilūkstes novada
Sociālais dienests informē!

No 2021. gada 1. janvāra ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas so-
ciālajā jomā. Iepazīstinām ar dažām izmaiņām:

No 1. janvāra valstī ir palielināts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
(GMI) slieksnis, kas līdzšinējo 64 eiro vietā  ir 109 eiro pirmajai vai vienī-
gajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām mājsaimniecībā esoša-
jām personām.

Vienlaikus no šī gada sākuma ir izmaiņas arī trūcīgas un maznodro-
šinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtībā. Lai mājsaimniecību 
atzītu par trūcīgu, pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ienāku-
miem jābūt ne lielākiem kā 272 eiro, bet pārējām personām mājsaimnie-
cībā – 190 eiro. 

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība 
Latvijā ir tiesīga noteikt individuāli. 2021. gada 29. janvārī Ilūkstes novada 
domes sēdē tika pieņemts lēmums, ka maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis  Ilūkstes novada pašvaldībā ir 327 eiro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām māj-
saimniecībā. 

Sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuri nezina vai viņu ienākumi at-
bilst kādam no minētajiem statusiem, bet sociālā palīdzība ir nepieciešama, 
sazināties ar Ilūkstes novada Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem pa 
tālruņiem 65447870, 26687721 vai pa e-pastu soc.dienests@ilukste.lv, 
vai ar sociālajiem darbiniekiem novada pagastu pārvaldēs (Bebrenē - 
26395104, Dvietē un Eglainē - 28619526, Pilskalnē - 25619363, Su-
batē un Prodē - 25621151, Šēderē - 26483624), kuri  izskaidros un 
pastāstīs par statusa izvērtēšanas kritērijiem. 

Atgādinām, ka, ņemot vērā, ka valstī izsludinātā ārkārtējā situācija pa-
garināta līdz 2021. gada  6. aprīlim, personām, kurām jau piešķirts (pa-
garināts) trūcīgas vai maznodrošinātas majsaimniecības statuss, tas auto-
mātiski tiks pagarināts – bez personu klātbūtnes un bez iesnieguma. Līdz 
ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina personas statusu, nav jāatjauno un 
tā būs derīga vismaz līdz 2021.  gada maija beigām, tajā skaitā ES pārtikas 
paku un higiēnas preču saņemšanai.

Aicinām trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību iedzīvotājus sa-
ņemt valsts finansētās mutes un deguna aizsargmaskas. Lai pieteiktos sejas 
un deguna aizsargmasku saņemšanai, iedzīvotāji aicināti iepriekš pieteikt 
vizīti Sociālajā dienestā, lai vienotos par konkrētu datumu un laiku, lai ie-
rastos klātienē un saņemtu masku.  Pagastos dzīvojošie iedzīvotāji aicināti 
sazināties ar savu sociālo darbinieku un noskaidrot konkrētu ierašanās da-
tumu un laiku aizsargmaskas saņemšanai. 

Specializētais autotransports 

Lai nodrošinātu un pilnveidotu alternatīvās sociālās aprūpes pa-
kalpojumus novada iedzīvotājiem, Ilūkstes novada Sociālajam dienes-
tam aizvadītajā gadā tika iegādāts specializētais autotransports. Spe-
cializētais autotransports ir aprīkots ar vietu cilvēku pārvadāšanai 
ratiņkrēslā un tam ir uzstādīta palīgierīce ratiņkrēsla iekļūšanai salo-
nā.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Specializētā autotransporta pakalpojums tiek sniegts personām ar 
smagiem kustību traucējumiem, un ietver minēto personu nokļūšanu uz 
nepieciešamo ārstniecības iestādi, aprūpes institūciju Latvijas teritorijā. 
Personas transportēšana ratiņkrēslā izmaksā 0,30 eiro /km un dīkstāve 
(gaidīšana) 2,00 eiro /stundā.

Ilūkstes novada iedzīvotājiem (pensijas vecuma personas un cilvēki ar 
invaliditāti), kuri vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, 

tiek piedāvāts aprūpes mājās pakalpojums, kura mērķis ir nodrošināt 
kvalitatīvus sociālās aprūpes pakalpojumus dzīves vietā.

Aprūpes pakalpojums tiek sniegts kā Mobilās brigādes pakalpojums. 
Mobilās brigādes divi aprūpētāji nodrošina praktisku palīdzību 
pamatvajadzību apmierināšanā un personas aprūpē personas dzīvesvietā 
(piemēram  uzkopj telpas, piegādā ēdienu un nepieciešamās preces, 
palīdz veikt ikdienas higiēnu, mazgāšanās procedūras, veic starpnieka 
pakalpojumus, klienta interesēs sadarbojas ar ģimenes ārstiem, medicīnas 
personām) atbilstoši personas individuālajām vajadzībām. Šis pakalpojums 
maksā 8,70 eiro /stundā, bet Ilūkstes novada Sociālajam dienestam ir tiesības 
pieņemt motivētu lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību 
un citu samaksas kārtību, ja personai radušās īpašas grūtības pašaprūpes 
veikšanā un tās situācija neatbilst saistošajos noteikumos Nr.2/2018 
“Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” minētajiem 
pakalpojuma saņemšanas kritērijiem.

Piešķirot aprūpes mājās pakalpojumu, vienmēr tiek vērtēti personas 
ienākumi un, ja pakalpojums jānodrošina personai, kurai ienākumi 
pārsniedz 65% no valstī spēkā esošās minimālās algas, kas kopš šī gada 1. 
janvāra ir 325 eiro, personai ir jāveic līdzmaksājums. 
 

Pārtikas pakas

Plašāka informācija pieejama:
http://www.socd.lv/Media/Default/ES_pakas/Cels_lidz_ES_atbalsta_pa-
kam_2021.pdf

Aicinām vērsties novada pagastu pārvaldēs  un Ilūkstē, Upes ielā 1 - “Lat-
vijas Sarkanā Krusta Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejā”.

Plašāka informācija pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā: 

www.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”, 
www.atbalstapakas.lv

Ģimenes asistenta pakalpojums

Viens no Sociālā dienesta nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem 
ir atbalsta personas jeb ģimenes asistenta pakalpojums, kura mērķis ir vei-
cināt ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanu gadījumos, kad vecāki nepie-
tiekami nodrošina bērna vajadzības. Lai minēto pakalpojumu pilnveidotu, 
Sociālais dienests ir iesaistījies Labklājības ministrijas  īstenotā projekta 
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizētajā  
pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Pilotprojekta 
īstenošanas laiks no 02.11.2020. līdz 01.11.2022. Ģimenes asistenta uzde-
vums ir veicināt ģimeņu ar bērniem, kurām nav pietiekamas prasmes un 
iemaņas bērnu audzināšanā un aprūpē, ir novērots sadzīves prasmju trū-
kums, dzīves kvalitātes un spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, iekļauties 
sabiedrībā uzlabošanos, attīstīt spējas ģimenei palīdzēt pašiem sev. 

Ģimenes asistents ģimenei parāda, izskaidro, motivē, iedrošina, palīdz, 
atbalsta utt. Lielākais darba instruments ir komunikācija. Darba fokuss 
vērsts uz ģimenes vajadzībām, kur lēmumu pieņem pati ģimene.

Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītāja
Ingūna Svarāne

SOCIĀLAIS DIENESTS
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PAŠVALDĪBAS ATBALSTS 
VESELĪBAS APRŪPĒ

Atgādinām! 

Ja ārstēšanās izdevumi viena mēneša periodā pārsniedz mēneša 
ienākumu apmēru, sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem ir pieejams 
vienreizējs pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai, kurš paredzēts 
ārstēšanās izdevumu apmaksai 25% apmērā, nepārsniedzot valstī noteikto 
minimālās algas apmēru,  šādos gadījumos:

1) onkoloģiskās saslimšanas;
2) endoprotezēšana;
3) acu operācijas;
4) citas ķirurģiskas operācijas.

Pensionāriem un personām ar invaliditāti pieejama:

 apmaksa par trīs stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk 
kā 30 EUR gadā; 

 onkoloģisku saslimšanu gadījumos apmaksa par desmit stacionārā 
pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 72 EUR gadā;

 ja ienākumi nepārsniedz 228 EUR mēnesī, apmaksa 25% apmērā 
no izdevumiem par ārstēšanos stacionārā vai dienas stacionārā, 
bet ne vairāk kā  72 EUR gadā.

Minētie pabalsti tiek piešķirti pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja 
iesniegumu un izdevumu apliecinošiem dokumentiem, kuros norādīts 
pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, 
samaksas summa. Dokumenti jāiesniedz Sociālajā dienestā 12 (divpadsmit) 
mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā brīža.

Ilūkstes novada Sociālais dienests

KAS IR KRŪTS VĒŽA 
SKRĪNINGS? 

VAI MAMOGRĀFIJA NEKAITĒ SIEVIETES VESELĪBAI?

KAS IR KRŪTS VĒZIS?

SVARĪGĀKIE FAKTI PAR
UZAICINĀJUMA VĒSTULI

KAS JĀDARA, KAD SAŅEMTA UZAICINĀJUMA 
VĒSTULE? 

Krūts VĒŽA SKRĪNINGS

Latvijā vidēji trešdaļa 
ļaundabīgo krūts audzēju tiek 
atklāti novēloti (slimības III – IV 
stadijā).

Ļaundabīgs audzējs, kas 
attīstās krūts audos. Tas ir 
biežāk diagnosticētais 
ļaundabīgais audzējs 
sievietēm Latvijā.

Tā ir valsts organizēta un apmaksāta 
profilakses pārbaude, kuras mērķis 
ir atklāt krūts vēzi agrīnā stadijā. 
Profilaktiskais krūšu izmeklējums 
ir      mamogrāfija – rentgenoloģiska 
pārbaude. 

Izmeklējums ar mamogrāfijas metodi uzskatāms par veselībai 
nekaitīgu. Izmeklējums var radīt nepatīkamas sajūtas jutīgākām 
sievietēm, jo pārbaudes laikā krūts tiek nedaudz saspiesta, lai 
iegūtu labāku rentgena attēlu. 

Tuvāko 3 mēnešu laikā pieraksties jebkurā ārstniecības 
iestādē, kurā veic valsts apmaksātu profilaktisko krūšu 
izmeklējumu, ieskaitot mobilo mamogrāfiju.

izsūta reizi 2 gados;
izsūta sievietēm vecumā no 
50 līdz 68 gadiem;  
izsūta uz deklarēto dzīvesvietas 
adresi;
ir derīga 2 gadus;
pārbaude ir valsts apmaksāta.

Statistikas dati liecina, ka Latvijā biežāk ar krūts 
vēzi slimo sievietes vecumā pēc 50 gadiem.

KO DARĪT, JA ŠĀDA VĒSTULE NAV SAŅEMTA VAI IR PAZUDUSI?

Vairāk informācijas:

 sava ģimenes ārsta praksē;

 ārstniecības iestādē, kas nodrošina skrīninga pakalpojumus 
 (meklē www.vmnvd.gov.lv);
 zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo 
 tālruni 8000 1234.

Iespējams, ka:

KĀ RĪKOTIES TĀLĀK?

KĀPĒC NEESMU SAŅĒMUSI ŠĀDU VĒSTULI?

No 2018. gada profilaktisko pārbaudi var veikt arī tad, ja uzaicinājuma vēstule nav 
paņemta līdzi (piemēram, ir nozaudēta vai tikusi nosūtīta, bet nav saņemta). 
Informācija par uzaicinājuma vēstuli ārstniecības iestādēs pieejama elektroniski.

Izmeklējuma rezultātu un 
informāciju par turpmāko rīcību 
personīgi saņemsi ārstniecības 
iestādē, kurā veici 
izmeklējumu. Pajautā ārstam, 
kad un kā vari saņemt 
izmeklējuma rezultātu!

Ja izmeklējuma rezultāts būs 
atbilstošs normai, veic atkārtotu 
izmeklējumu pēc 2 gadiem.

Ja izmeklējuma rezultāts būs 
neatbilstošs normai, seko ārsta 
norādēm. Iespējams, Tev būs 
jāveic papildu izmeklējumi.

izmeklējumu esi veikusi ārpus valsts organizētās 
profilaktiskās programmas – gada laikā līdz uzaicinājuma 
vēstules sagatavošanas datumam; 

Tu esi pārslimojusi, vai šobrīd slimo ar krūts vēzi;
Tev uz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas brīdi nav deklarētas dzīvesvietas 
Latvijā; 
Tu nedzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

SOCIĀLAIS DIENESTS
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ILŪKSTES NOVADA 
DEMOGRĀFISKIE DATI 2015.- 2020.

2020.gadā Ilūkstes  novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 39 
jaundzimušie.  23 jaundzimušie ir zēni, 16 – meitenes. 

Populārākie vārdi  zēniem – Aleksandrs, Kristofers, Ernests. 
Neparastākie- Elans, Karims, Terentijs un Demians.

Populārākais vārds, kurā nosauktas 2 meitiņas – Amēlija. 
Neparastākais vārds – Rusalina.

Datu avots: Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas statistikas dati

IEDZĪVOTĀJU SKAITS ILŪKSTES 
NOVADĀ

Bebrenes pagasts – 764 iedzīvotāji
Dvietes pagasts – 488 iedzīvotāji
Eglaines pagasts – 764 iedzīvotāji
Ilūkstes pilsēta – 2380 - iedzīvotāji
Pilskalnes pagasts – 855 iedzīvotāji
Prodes pagasts – 227 iedzīvotāji
Subates pilsēta  – 610 iedzīvotāji
Šēderes pagasts – 786 iedzīvotāji

KOPĀ ILŪKSTES NOVADĀ – 6874 iedzīvotāji

PMLP dati uz 01.01.2021.

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

 jzk@jzk.lv https://www.facebook.com/Latvijas
JaunoZemniekuklubs +371 26619432 @JZK_LV

ww.jzk.lv

Aicinām 
visus Dvietes 
iedzīvotājus 

aktīvi piedalīties 

fotokonkursā
 “Pavasara noskaņās” 

Interesantāko fotogrāfiju autori saņems 
pārsteiguma balvas! 

Foto nosūtīt elektroniski uz e-pastu 

kulinaliga@inbox.lv līdz 2021.gada 10.aprīlim. 

Sagaidīsim pavasari kopā! 
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ILŪKSTES PILSĒTĀ IR 
ATJAUNOTA DEGRADĒTĀ 

TERITORIJA

Ilūkstes novada pašvaldība kopš 2019.gada jūlija  īsteno projektu 
Nr.5.6.2.0/17/I/035 “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija 
Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” (MK 
2015.gada 10.novembra noteikumi Nr.645). Projekts tiek īstenots sadarbī-
bā ar Daugavpils pilsētas pašvaldību (projekta iesniedzējs) līdz 2021.gada 
martam SAM 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teri-

torijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām 3.kārta” 
ietvaros.

Projekta mērķis: Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo 
teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu pri-
vāto investīciju piesaistei, tādējādi veicinot novada teritoriālo izaugsmi un 
jaunu darba vietu radīšanu.

Projektā paredzēts Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” degradē-
tās teritorijas attīstīšana par ražošanas zonu un tā ietvaros veikti bijušās 
fermas demontāžas darbi, pievadceļa esošās asfaltbetona seguma atjauno-
šana un ceļu atzara līdz laukumam izbūve, betona laukuma izbūve, ielas 
apgaismojuma ierīkošana no šosejas atzara līdz industriālajai zonai, divu 
šķembu laukumu izbūve. Būvdarbu veicējs: SIA Ceļi un tilti, būvuzraugs 
SIA Roadlat, autoruzraugs SIA Ekolat.

Projekta plānotās izmaksas: Ilūkstes novada pašvaldības projekta 
kopējās izmaksas sastāda 2 547 882,00 EUR, ERAF finansējums 81,29% - 2 
071 143,98 EUR.

Ilūkstes novada pašvaldības
Attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska

ILŪKSTE TIKA SAKOPTA ARĪ 
ZIEMAS KLUSAJĀ PERIODĀ

2021. gada  janvārī un februārī Ilūkstes pašvaldības Teritorijas pār-
valdes, apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas strādnieki un 
darbinieki veica savus tiešos darba pienākumus, neskatoties uz ierobežo-
jumiem, kas ieviesti valstī “Covid-19” izplatības sakarā. Aizvien notiek ik-
dienas pilsētas teritoriju uzkopšana un pārraudzīšana. Joprojām cīnāmies 
ar atkritumiem, kuri ir izmesti gar ielām, kā arī novietotiem nešķirotiem 
atkritumiem dalīto atkritumu savākšanas punktos Ilūkstes pilsētā.

Nodarbinātības Valsts agentūras (NVA) norīkotie bezdarbnieki beidza 
savu dalību darbos 2020. gada decembrī, bet šogad uzsāka darbu tikai pēc 
21. janvāra. Civēkresursu iespējas ir krietni ierobežotas, tamdēļ nav iespē-
jams paveikt visus nepieciešamos darbus savlaicīgi.

Janvāra vidū  tika noņemts  Ziemassvētku un Jaunā gada noformējums 
Ilūkstes pilsētā. Pilsētas  iedzīvotāji un  viesi bija pamanījuši, ka pilsēta 
pagājušā gada nogalē un Jaunā gada sākumā bija noformēta daudz vairāk 
kā iepriekšējos gadus. 

Šajā ziemā laika apstākļi nelutināja. Gan sals, gan sniegs kavēja da-
žādu darbu izpildi. Tiem bija jāvelta vairāk laika.  Nākamajos mēnešos ir 
paredzēts veikt Priežu ielas ceļmalu, kā arī novadgrāvja Grāvju – Jēkabpils 
ielu rajonā (aiz pirmsskolas izglītības iestādes ”Zvaniņš” un SIA “Veselības 
centrs”) atbrīvošanu no krūmu apauguma un to sakopšana. Ieplānots veikt 
koku vainagu saīsināšanu Raiņa ielā.

Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas 
un sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja

Romualda Kartašova

STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS NODAĻA

TERITORIJAS PĀRVALDES, APSAIMNIEKOŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NODAĻA

 

Aicinām visus Dvietes 
pirmsskolas un skolas skolēnus piedalīties 

zīmējumu konkursā 

“Uzzīmē savu pavasari” 
Savus radošos darbus iesūtīt  uz e-pastu: kulinaliga@inbox.lv  

vai ienest Dvietes pagasta pārvaldē  
Darbus iesūtīt līdz 2021.gada  15.aprīlim 

Mazos un lielos māksliniekus  
gaida veicināšanas balvas!  

Esiet aktīvi un radoši! 

Darbu kolāžu varēs aplūkot Dvietes KN skatlogos 16.04.2021.-10.05.2021. 
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2. Bērnu zīmējumu izstāde Bebrenes dzirnavu logos.

3. 22. februārī  projekta “Kopienas izaugsmes katalizators “IDENTITĀTE” 
ietvaros Bebrenē ciemojās viena no projekta autorēm Ieva Jātniece.

4. No 15. februāra  līdz 8. martam vietnē https://www.facebook.com/Mana-
Bebrene/ notiek trešās bilžu cīņas, kurās šoreiz tēma ir  silti, mīlestības un 
prieka pilni foto par godu mīlestības dienai.

NOTIKUMI  BEBRENES 
PAGASTĀ

2021. gada  janvārī  tika izveidotas ugunskura instalācijas un informā-
cijas stends. Tie tika  izvietoti Bebrenes pagasta centrā. Barikāžu 30. gadu  
atceres dienā tika dedzināti ugunskuri. 

Tika organizēts fotokonkurss  “Bilžu cīņas”. Tas turpinājās visu janvāra 
mēnesi interneta vietnes “facebook” Bebrenes konta lapā.  

Turpmākajos mēnešos tiek plānots  izdot gleznotāja J.Druļļa dzīves gā-
juma un viņa mākslinieciskās daiļrades apkopojumu brošūrā/grāmatā. 

Tiks organizēti jauni fotokonkursi. Nopietni domāts par pastaigu/velo 
un zirgu izjāžu takas “Vērtežas” maršruta marķēšanas, jaunu norāžu un 
stendu izgatavošanu un izvietošanu, kā arī Akmeņupes dabas takas vides 
objektu un koka infrastruktūras atjaunošanu. Iecerēts izveidot un izvietot 
jaunas Bebrenes pagasta robežzīmes.

Maija Lasmane

PASĀKUMI FEBRUĀRĪ 
BEBRENES PAGASTĀ.

Februārī Bebrenes kultūras nama logos skatāma izstāde “Ej, tu ziema, 
smalkās kurpēs!”.  Tika rīkots arī  Valentīna  dienas “Slepenais pasts”. 

Foto: “Janvāra barikāžu”  piemiņas instalācija un informatīvais stends. 
www.manabebrene.lv.

NOTIKUMI PAGASTOS JANVĀRĪ

EGLAINES PAGASTĀ JANVĀRĪ
 Šajā neparastajā laikā, kad apkārt valda zināms miers un klusums, 

Eglaines pagastā ikdienas darbi nekur neizpaliek un turpinās: no sniega 
attīrīti pašvaldības ceļi, ielas un ietves, attīrīts sniegs no pieminekļiem 
kapsētās, kā piemēram -  Lietuvas kritušajiem karavīriem Sārtenes kapos. 

Tika  izremontētas un sakārtotas kultūras nama palīgtelpas. 
Atceroties “barikāžu laiku” notikumus, savā darba kolektīvā tika aiz- 

dedzinātas piemiņas svecītes.
Eglaines pagasta pārvaldniece

Marta Petrova

NOTIKUMI PAGASTOS FEBRUĀRĪ
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PIEMINOT KRITUŠOS LIETUVAS 
KARAVĪRUS UN ATZĪMĒJOT  LIETUVAS 

NEATKARĪBAS 103. GADADIENU!
Kā ik katru gadu, arī šogad, Eglaines pagasta Sārtenes kapsētā, pie  Lat-
vijas brīvības cīņās (1919 – 1920.) kritušo Lietuvas karavīru pieminekļa, 
tika nolikti ziedi un aizdegtas sveces, godinot Lietuvas neatkarības 103. 
gadadienu, ko lietuvieši svin 16. februārī.

Sakarā ar esošo epidemioloģisko situāciju valstī, un ieviestajiem drošī-
bas pasākumiem, šogad šis pasākums notika ļoti klusā atmosfērā, bez ie-
rastajiem Lietuvas valsts viesiem un citiem dalībniekiem, bet ar ziedu un 
sveču sūtījumu no Lietuvas.

Sveču aizdegšanā un  ziedu nolikšanā dalību ņēma Eglaines pagasta 
pārvaldes vadītāja Marta Petrova, Subates pilsētas un Prodes pagasta pār-
valdes vadītāja Sofija Glūmāne un priesteris Andrejs Skadiņš, kas noturēja 
arī aizlūgumu lietuviešu valodā, par  Lietuvas valsti un kritušajiem lietu-
viešu karavīriem. 

LEDUS SVEICIENI VALENTĪNDIENĀ UN 
ZIEMAS NOSLĒGUMĀ SUBATĒ

Ziema un sals veido ziedu kompozīcijas un dekorus logos. Mazliet pie-
palīdzot un sadarbojoties ar cilvēku, sals var palīdzēt veidot neparastus ob-
jektus arī ārā. Ziedi, augļi, konfektes ietērpās ledus drānās. Nakts stundās 
sveces siltums sacentās ar salu - kurš kuru. Uzvarētāju nebija, bet gājēji gar 
Subates kultūras namu priecājās par ledus un gaismas spēli.

Subates pilsētas kultūras un tūrisma darba organizatore 
Gunta Okmane

 

Foto: Gunta Okmane

NOTIKUMI PAGASTOS FEBRUĀRĪ
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LIETUVIEŠI SVIN SAVUS SVĒTKUS 
KOPĀ AR LATVIEŠU DRAUGIEM

Mūsu kaimiņi lietuvieši savas valsts neatkarības svētkus atzīmē 16. feb-
ruārī. Ilūkstes novada Eglaines pagasts un Subates pilsēta atrodas pierobežā 
.  Eglainē atrodas Červonkas (Sārtenes) katoļu un luterāņu kapi. Te jau no 
ceļa ir pamanāms  1932. gadā celtais piemineklis kritušajiem lietuviešu kara-
vīriem, kuru mirstīgās atliekas 1930. gadā tika pārapbedītas šeit. Pieminekli 
veidoja lietuviešu skulptors Stasis Stanišauskas. Uz tā atrodas uzraksts lietu-
viešu un latviešu valodā: “Žuvusiems Lietuvos kariams 1919. - 1920. Lietuvas 
kritušiem karavīriem.” Tālāk lietuviešu valodā: “Ceļiniek, pasaki Lietuvai, 
ka mēs kritām, Tēviju aizstāvēdami.”  Subates pilsētā karavīru apbedījuma 
vieta ir Subates vecajos kapos.

Ik gadu Lietuvas valsts neatkarības pasludināšanas dienā pierobežas paš-
valdību pārstāvji  dodas uz šiem kapiem, lai godinātu un pieminētu  savus 
kritušos karavīrus. Tiek nolikti ziedi, iedegtas sveces. Īpašas rūpes par kapu 
uzturēšanu kārtībā un atceres pasākumu rīkošanu, vairāk kā 25 gadus uz-
ņēmusies Lietuvas brīprātīgo apvienība un tās priekšsēdētāja Rimante Nar-
vaišiene. Sakopšanas darbos piedalās arī Lietuvas jaunsargi, atbalstu sniedz 
Ilūkstes novada Eglaines pagasta un Subates pilsētas un Prodes pagasta pār-
valdes.

Šogad pandēmijas laikā šī ikgadējā tradīcija nevarēja notikt ierastā veidā, 
robeža ir slēgta.

Pierobežas iedzīvotāju un pārvalžu draudzīgās saites sniedza iespēju pa-
sākumam notikt jo īpašā gaisotnē. Jau no rīta Sv. Misē Subates katoļu baznī-
cā notika aizlūgums par kritušajiem karavīriem un par Lietuvas valsti.  Suba-

tē uz Lietuvas un Latvijas robežas, ievērojot visas epidemioloģiskās normas, 
svinīgi tika nodotas un saņemtas skaistas ziedu kompozīcijas un sveces. Te 
piedalījās Lietuvas Roķišķu pašvaldības pārstāvji, Rimante Narvaišiene, Eg-
laines pagasta pārvaldes vadītāja Marta Petrova, Subates pilsētas un Prodes 
pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne, Subates katoļu draudzes prāvests 
Andrejs Skadiņš, Subates un Eglaines kultūras darba organizatori. Abas pu-
ses izteica novelējumu ātrāk pārvarēt slimības izplatību, lai būtu iespēja tik-
ties kopīgos pasākumos, viesoties kaimiņu teritorijās.Tika norunāts svinēt 
kopā svētkus uz robežas tad, kad tas tiks atļauts. Subates pilsēta jau daudzus 
gadus uztur ciešas saites ar Lietuvas pierobežas pašvaldībām, draudzējas 
pašdarbības kolektīvi, tiek apmeklēti pasākumi. Tagad tā visa ļoti pietrūkst.

Sūtījums - sveces un ziedi tika nogādāti uz kapsētu. Tika aizdegtas sveces. 
Prāvests Andrejs Skadiņš noturēja svinīgu svētbrīdi ar lūgšanām un svētību.

Tā kā Lietuvas pārstāvji nevarēja klātienē apmeklēt pasākumu, tika lūgts 
visu nofilmēt un nofotografēt. Tas arī tika izdarīts. Pārvalžu vadītājas video 
formātā nosūtīja sveicienus Lietuvas kolēģiem un draugiem. Safilmētais ma-
teriāls aizceļoja uz Lietuvu, kur tas tiks skatīts svinīgā svētku pasākumā.

Ir labi draudzēties ar kaimiņiem, sadarboties. Kā teica Subates pilsētas 
un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja, tikai kopā mēs varam būt spēcīgi un 
paveikt lielas un labas lietas. Tā tas ir bijis arī karos, Lietuvas puiši karoja un 
krita Latvijā, prom no dzimtenes. 

Izturību un spēku Lietuvas tautai šajos grūtajos laikos. Lai skaisti Valsts 
svētki un možs gars!

Subates pilsētas kultūras un tūrisma darba organizatore 
Gunta Okmane

Foto: Gunta Okmane

NEDĒĻAS NOGALES SALIŅŠ, NELIELĀ 
SNIEGA KĀRTA UN SUBATES ĢIMEŅU 

“ZIEMAS PRIEKU FOTOIZSTĀDE” 

Subates Kultūras nama logi ļauj vēl iejusties šī gada ziemā. Paldies ģi-
menēm par iesūtītām fotogrāfijām un  atsaucību. Izstādes laikā tiks izlozē-
ta balva. Subates Kultūras nama darbinieki sazināsies ar ģimenēm. Jauku 
visiem pavasari!

Subates Kultūras un tūrisma darba organizatore 
Gunta Okmane

NOTIKUMI PAGASTOS FEBRUĀRĪ
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JAUNĀ GADA SĀKUMS ILŪKSTES 
RAIŅA VIDUSSKOLĀ!

Janvārī Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāji S.Romaņenkova, V.Anspo-
ka, A.Pabērza un jaunsargu instruktors K.Kancāns aprobē 2. moduli  Izglītī-
bas attīstības centra organizētajā projektā “Atbalsts mediju izglītībā skolām 
un sabiedrībai”. Projektu atbalsta ASV vēstniecība Latvijā. Projektā būs 
jāaprobē 4 moduļi.  Skolai būs pieejams kvalitatīvs materiāls medijpratībā.  

Sakarā ar “Covid 19” izplatību un valstī ieviestajiem ierobežojumiem, 
skolā attālināti notiek individuālās nodarbības divos projektos: “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Skolēni piedalās mācību priekšme-
tu olimpiādēs. Šobrīd uz valsts olimpiādi latviešu valodā izvirzīta 9.a klases 
skolniece G.Čamane (skolotāja A.Baltā). 11. klašu skolēni raksta zinātniski 
pētnieciskos darbus, savukārt 12. klašu jaunieši gatavojas iesniegt savus 
ZPD reģionālajai zinātniski pētniecisko darbu konferencei, kuru organizē 
Daugavpils Universitāte. 

Janvāris bija “barikāžu atceres mēnesis”, līdz ar to vēstures stundās 6. 
- 12. klašu skolēni skatījās dokumentālo filmu “Barikāžu stāsti”, kas veltīta 
barikāžu norišu piemiņai. Pēc noskatītās filmas, skolēni rakstīja pārdomu 
darbu “Par barikāžu laika nozīmi Latvijas vēsturē”. Audzināšanas jomā no-
tika “Sniega figūru konkurss”. Skolēni no sniega darināja dažādas figūras 
un fotografēja. Labāko darbu autorus gaidīja pārsteigums!

Decembrī Ilūkstes Raiņa vidusskola saņēma IZM sagādātos 24 klēpj-
datorus. 18 datori tika iedoti skolēniem lietošanai  līdz attālinātā mācību 
procesa beigām, 6 datorus lieto  skolotāji. 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktore
Velta Šterna

IZGLĪTĪBA

SNIEGS UN LEDUS PULCĒ SPORTOT 
GRIBĒTĀJUS!

Šī gada janvārī un  februārī Ilūkstes Sporta skolā nodarbības notiek  gan 
attālināti, gan ārtelpās, ievērojot visas noteiktās epidemioloģiskās prasības, 
“Covid 19” sakarā. 

Sporta skolas futbolistu vecākajai grupai futbola treniņi notiek  ārā - 
stadionā.  

Ilūkstes Sporta centra slidotavu laika posmā  no 2. februāra līdz 16. 
februārim ir apmeklējuši 687 slidotāji. 

Aicinām visus baudīt skaisto ziemu, uzvelkot slidas un dodoties uz 
Ilūkstes Sporta centra slidotavu!

Foto: Ilūkstes  Sporta centrs.

Ilūkstes Sporta centrs

SPORTS
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IZGLĪTĪBA

TURPINĀS KULTŪRIZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA

“LATVIJAS SKOLAS SOMA”
Ceturtdien, 4. februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts Mi-

nistru kabineta noteikumu projekts, kas paredz kultūrizglītības 
programmas “Latvijas skolas soma” finansējuma sadalījumu 2021. 
gadam. Arī šogad vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un 
jauniešu varēs iepazīt Latviju, piedaloties vismaz vienā kultūras 
norisē semestrī.  

Programmā “Latvijas skolas soma” finanšu līdzekļus proporcionāli sko-
lēnu skaitam saņem izglītības iestāžu dibinātāji - pašvaldības, ministrijas, 
biedrības, nodibinājumi un komersanti, kas īsteno pamata un vidējās vis-
pārējas un profesionālās izglītības klātienes programmas. Sadalot finansē-
jumu, tiek lietots reizinātājs 7 eiro uz izglītojamo vienā mācību semestrī, 
kopumā programmai 2021. gadā paredzot finansējumu 3,5 miljonu eiro 
apmērā.

Valsts finansējums paredzēts, lai skolēniem segtu kultūras norišu ieejas 
biļešu maksu, transporta izmaksas un maksu par kultūras norises nodroši-
nāšanu. Šogad, ņemot vērā pandēmijas COVID-19 ierobežojumus, finansē-
jums sedz arī piekļuves maksu digitālajām norisēm. 

“Laikā, kad gan indivīdu, gan valstu dzīves kvalitāti aizvien vairāk ie-
tekmē spēja būt radošiem, kritiski domājošiem, inovatīviem un uz sadarbī-
bu orientētiem, izglītības procesā pieaug kultūras izpratnes un izpausmes 
kompetences nozīme. Savas darbības laikā programma pierādījusi savu 
nepieciešamību un nozīmību. Būtiski, lai tā turpinātos arī pandēmijas aps-
tākļos, tāpēc daudzi kultūras norišu veidotāji savu piedāvāto saturu adaptē 
digitālajai videi, vai arī rada jaunus piedāvājumus, kas iekļaujas attālinātā 
mācību procesā, saskatot šādā darbības formā arī priekšrocības,” atzīmē 
kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Programma “Latvijas skolas soma” pilnā apjomā tiek īstenota no 
2018./2019. mācību gada 2. semestra un ievērojami paplašinājusi skolēnu 
iespējas iepazīt Latviju caur kultūras un mākslas norisēm. Bagātinot un 
padarot daudzveidīgāku ikdienas mācību procesu, programma izpelnījusies 
augstu atzinību gan no pedagogu, gan skolēnu, vecāku un kultūras profe-
sionāļu puses, uzsverot nepieciešamību turpināt tās darbību. 

“Kultūras norises rosina skolēnus domāt un runāt par personīgi un sa-
biedriski nozīmīgām tēmām - no attiecībām ar klasesbiedriem līdz vides aiz-
sardzībai globālā mērogā, aptver kultūras vērtības un laikmetīgās izpaus-
mes, raisa emocijas un sniedz jaunas zināšanas. Laikā, kad īpaši augstu 
tiek vērtēta inovatīva domāšana, radoša problēmu risināšana un elastība, 
kultūrpratība palīdz gūt panākumus šodienas ekonomikā, attīstot augstas 
pievienotās vērtības preces un pakalpojumus,” akcentē programmas vadī-
tāja Aija Tūna. 

Programmā “Latvijas skolas soma” bērni un jaunieši iepazīst muzejos, 
teātros, izstāžu zālēs un kinoteātros notiekošās kultūras norises; māksli-
nieki ar izrādēm, koncertiem un meistarklasēm dodas uz skolām un notiek 
daudz citu norišu. Aizvadītajā semestrī daudzi skolēni noskatījās dokumen-

tālo animāciju “Mans mīļākais karš”, kur, kā izsakās Daugavpils Būvniecī-
bas tehnikuma audzēkņi,  “filmas varones Ilzes iekustinātās atmiņas ir kā 
pirkstu nospiedumi, kas ļaus arī citiem pieskarties laikam, kāds tas bija no 
1970-tajiem līdz neatkarības atgūšanai. Kad emocionālas atmiņas savijas 
ar ironisku novērojumu, vēsturiskiem faktiem, citu līdzcilvēku stāstiem un 
dokumentāliem kadriem, vēsture iegūst cilvēcisku un dzīvu izteiksmi”.

Pielāgojoties pandēmijas COVID-19 ierobežojumiem, daudzi kultūras 
norišu veidotāji savu piedāvāto saturu adaptē digitālajai videi. Piemēram, 
Daugavpils novada skolēni arī pandēmijas sarežģītajos apstākļos attālināti 
skatījušies teātra izrādes, baudījuši Latvijas animācijas filmu izlasi, kon-
certlekciju un pieredzējuši citas daudzveidīgas norises. Kā saka Daugavpils 
novada programmas “Latvijas skolas soma” koordinatore Inese Zuģicka: 
“Bērna un pusaudža actiņas zib, kad viņam ir iespēja izbraukt ārpus savas 
vides un piedzīvot kādu norisi, iepazīt kultūras pasauli ārpus “sava burbu-
ļa”. Lai mums visiem izdodas piedzīvot un iegūt “kultūras vakcīnu” arī šajā 
laikā, kad joprojām kultūru varam baudīt attālināti un digitāli.” 

Programmas norises palīdz īstenot Valsts izglītības satura centra snieg-
tos ieteikumus digitālo norišu īstenošanai - sekmē skolēnu obligātās izglī-
tības satura apguvi, rūpējas par viņu emocionālo labsajūtu un mentālo ve-
selību, reaģē uz audzēkņiem aktuālo, veicina bērnu interesi un motivāciju, 
rada pozitīvas emocijas, veicina sadarbību ar vecākiem un kolēģiem.

Programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju izglītojamiem 
iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vi-
zuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā 
kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību 
un audzināšanas darbu. 

Pateicoties programmai, pieaudzis kultūras norišu piedāvājums bērnu 
un jauniešu auditorijai un pilnveidojusies šo piedāvājumu kvalitāte. Pie-
audzis kultūras iestāžu, t.sk., muzeju apmeklētāju skaits. Ar VKKF mēr-
ķprogrammu atbalstu tiek veidotas jaunas kultūras norises, kas pieejamas 
visā Latvijā. Laika posmā no 2017. līdz 2020. gadam kopumā atbalstīti 127 
projekti; 2021. gadā turpināsies projektu pieņemšana mērķprogrammā 
““Latvijas skolas soma” satura radīšana”.

Programmas saturs un īstenošanas veids sasaucas ar izglītības reformu, 
nodrošinot iespēju pieredzēt kultūras norises kā mūsdienīgu pedagoģisko 
pieeju. Vienlaikus tā sniedz plašas nodarbinātības iespējas kultūras nozares 
profesionāļiem un veido nākotnes auditoriju Latvijas kultūras norisēm.

Plašāka informācija par programmu “Latvijas skolas soma”: https://
www.lv100.lv/skolassoma/

Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts 
budžeta finansējumu programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim”:

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40494744&mode=mk&da-
te=2021-02-04.

Papildu informācija:
Linda Pastare

Latvijas valsts simtgades biroja vadītāja
Kultūras ministrija

SPORTA SKOLAS 
LEPNUMS SANDRA 
VOITĀNE – LABĀKĀ 

LATVIJAS FUTBOLISTE 
2020

26. februārī Latvijas Futbola federācijas Lau-
reātu vakarā tika paziņoti 2020. gada Latvijas fut-
bola izcilnieki 29 dažādās nominācijās. Par aizva-
dītā gada labāko Latvijas futbolisti atzīta Sandra 
Voitāne, bijusī Ilūkstes novada Sporta skolas au-
dzēkne.

Spēlētājas karjeru Sandra sāka dzimtās 
Ilūkstes pilsētas puišu komandā. Viņa savā uzru-
nā pateicās Ilūkstes futbola treneriem, kas nu jau 

pirms 16 gadiem paņēmuši mazo meiteni puišu 
komandā. Sandra ir trīskārtēja Latvijas čempione, 
kā arī Latvijas IV Olimpiādes uzvarētāja. Futbo-
liste ir pārstāvējusi Latvijas U-17 un U-19 izlases. 
Latvijas nacionālajā izlasē viņa debitēja pārbaudes 
spēlē pret Igauniju 2015. gadā. Patlaban Sandra 
spēlē komandā SV Meppen Vācijas Bundeslīgā, vie-
nā no spēcīgākajām sieviešu futbola līgām.

Priecājamies, lepojamies, sveicam un vēlam 
jaunus panākumus Sandrai Voitānei!

Ilūkstes novada Sporta skola

SPORTS
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JAUNATNES DARBS – KOPĀ!

24.februārī norisinājās pirmā tiešsaistes diskusija projekta “Kopā!” 
ietvaros, kas tika organizēta Daugavpils un Ilūkstes novada starpnovadu 
sadarbības projekta ietvaros. 

Diskusijā piedalījās Daugavpils un Ilūkstes novada domes deputāti, 
jaunatnes darbinieki, jaunieši, kā arī visi interesenti, kuriem rūp jaunatnes 
politikas un jaunatnes darba attīstības iespējas, veidojot kopīgu jaunatnes 
darbu vienā novadā. Sākotnēji tika sniegts ieskats jaunatnes darba 
organizēšanas struktūrā abos novados, kam sekoja jauniešu komentāri par 
to, kas būtu jāuzlabo jaunatnes darbā gan Daugavpils novadā, gan Ilūkstes 
novadā. Jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie atzīst, ka sadarbības 
veicināšanai jauniešiem vispirms jāsatiekas – jāorganizē kopīgie pasākumi, 
sporta aktivitātes, sadraudzības vakari, pārgājieni. Nāca piedāvājums arī 
par jauniešu vēlmju un vajadzību apzināšanos. Subates kultūras nama 
vadītāja Gunta Okmane piedāvāja izvietot pie pagastu pārvalžu vai skolu 
ēkām nelielas kastes, kurās jaunieši varēs iemest savas idejas jaunatnes 
darba attīstībai. Vērts atzīmēt, ka projekta ietvaros ir ieplānota jauniešu un 
visu interesentu aptauja par jaunatnes darba veidošanu, savukārt ideja ar 
“kastītēm” varētu kalpot kā lielisks papildinājums šai aptaujai. 

Diskusijas moderatore Ieva Garjāne mudināja arī jauniešus dalīties 
ar savu pieredzi darbojoties jaunatnes jomā gan Daugavpils, gan Ilūkstes 
novadā. Rūdolfs Lukaševičs no Višķu pagasta, kas šobrīd mācās Vācijā, 
uzsvēra, ka jaunatnes aktivitātes, brīvprātīgais darbs, dalība projektos 
un dažāda veida apmācībā jauniešiem, sniedza viņam neaprakstāmu 
pieredzi un motivāciju darboties sava pagasta un novada attīstībai. Viņš arī 
uzsvēra, ka ir pateicīgs Višķu pagasta jaunatnes lietu speciālistam Jānim 
Briškam un novada jaunatnes darbiniekiem, par atbalstu un sniegtajām 
iespējām attīstīties un papildināt savas zināšanas daudzās jomās. Savukārt 

Ilūkstes jaunietis Ilmārs Mežaraups uzsvēra, ka Ilūkstē norisinās daudzas 
aktivitātes, kas veicina jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un 
veselīgu dzīvesveidu. 

Jaunatnes politikas veidotāji arī atzīmēja brīvprātīgā darba 
popularizēšanas nepieciešamību. 2016. gadā Daugavpils novadā tika 
izstrādā jauniešu brīvprātīgā darba sistēma, kas ietver sevī brīvprātīgā 
darba stundu uzskaiti un apliecinājumu izsniegšanu par nostrādātajām 
50 brīvprātīgā darba stundām. Jaunatnes jomā strādājošie atzīmē, ka 
brīvprātīgais darbs māca jauniešiem būt atbildīgiem un uzņēmīgiem, kā arī 
veicina viņu personīgo prasmju attīstību. Tajā pašā laikā ir jāpopularizē 
brīvprātīgā darba kustība kā iespēja jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi, 
tādējādi ir iespējams veicināt brīvprātīgā darba atzīšanu augstākajā līmenī, 
piemēram, darba devēju vidū. 

Deputāti uzsvēra, ka jaunatnes darbs ir viena no jomām, kuru ir 
jāturpina aktīvi atbalstīt, jo jaunatne  ir viena no aktīvākajām sabiedrības 
daļām, kas spēj rosināt daudzas pozitīvas pārmaiņas. 

Projekta ietvaros ieplānotas vēl daudzas aktivitātes. Jau martā tiek 
plānots organizēt Ilūkstes un Daugavpils novada skolēnu pašpārvalžu 
pieredzes apmaiņas forumu, vasarā tiek plānotas jauniešu līderu, kā arī 
jaunatnes jomā strādājošo 2 dienu apmācības par līderību un motivāciju. 
Projekta noslēgumā tiks organizēts 2. jaunatnes salidojums, kas ļaus 
jauniešiem no Daugavpils un Ilūkstes novada iepazīt tuvāk vienam otru 
un jau nākotnē drošāk organizēt kopīgas aktivitātes un īstenot idejas. 
Pēc jauniešu aptaujas rezultātu apkopošanas tiks organizēta vēl viena 
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās kuras ietvaros tiks izstrādāti 
ieteikumi turpmākai virzībai uz kopīgu jaunatnes darbu Daugavpils un 
Ilūkstes novadā. 

Tiešsaistes diskusijas ierakstu iespējams noskatīties šeit -  https://ej.uz/
kopa_video. Aicinām visus interesentus sniegt savus ieteikumus jaunatnes 
darba attīstībai Ilūkstes un Daugavpils novadā, rakstot komentārus zem 
video ieraksta. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros.

Milāna Loča
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes

Jaunatnes projektu koordinatore

IZGLĪTĪBA

TIKŠANĀS AR ABSOLVENTIEM…
16.februārī Ilūkstes Raiņa vidusskolas 10.-12. klašu skolēniem bija ie-

spēja ZOOM platformā tikties ar 2019./2020. mācību gada absolventiem 
– Danielu, Elzu, Esteri, Evu, Evelīnu, Janu, Jēkabu, Karīnu, Maksimu. 
Absolventi dalījās savā studenta dzīves pieredzē. Vidusskolas jaunieši bija 
jau iepriekš sagatavojuši interesējošos jautājumus par studentu dzīvi. Vi-
dusskolēni gribēja zināt: 

• Cik stundas tiek pavadītas lekcijās?
• Vai nenožēlo izvēlēto studiju virzienu?
• Vai grūti pierast pie studentu dzīves?
• Kas pamudināja izvēlēties tieši šo jomu?
• Kas jādara šodien, lai sagatavotos studijām?
• Kāda mīļākā lekcija? Kāpēc?
• Kādas ir privilēģijas izglītības iestādē?
• Kāds ir iestāšanās process?
• Kādi nepieciešami dokumenti?
• Kas ir grūtākais, ar ko jāsastopas studentam?
• Kādas ir kopmītnes?
• Kāds ir bijis smieklīgākais atgadījums?
Arī tikšanās laikā vidusskolēni uzdeva jautājumus absolventiem.
Absolventi pārstāvēja sekojošas izglītības iestādes un studiju program-

mas:
• Latvijas Universitāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakul-

tāte, Optometrija;
• Rīgas Tehniskā universitāte, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro 

zinātņu fakultāte, Tehniskā tulkošana;
• Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakul-

tāte, Muitas un nodokļu administrēšana;
• Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža, Radiologa 

asistents;
• Rīgas Stradiņa Universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās lab-

klājības fakultāte, Sabiedrības veselības speciālists;

• Ekonomikas un Kultūras augstskola, Tiesību zinātnes fakultāte, 
Jurists;

• Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Ekonomika un sabiedrī-
bas attīstības fakultāte, Ekonomika;

• Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledža, Vecmāte;
• Valsts policijas koledža.

Pēc tikšanās vidusskolēni dalījās savos ieguvumos:

“ZOOM tikšanās ar absolventiem bija ļoti interesanta, man ļoti patika. 
Pēc šīs tikšanās es pat sāku pārdomāt no jauna savu turpmāko ceļu pēc 
12.klases. Profesijas, par kurām absolventi stāstīja, bija interesantas un da-
žas varētu teikt tādas, par kurām tik ļoti bieži neesmu dzirdējusi. 

Liels paldies par šādu tikšanos! Neskatoties uz to, ka šādi pasākumi ne-
var notikt klātienē, tie ir arī ļoti interesanti interneta vidē. Ar lielāko prieku 
piedalītos vēl šādos līdzīgos pasākumos!”

“Bija ļoti interesanta satikšanās ar absolventiem. Tagad pašai arī kļuva 
vēl skaidrāks, kas un kā notiek augstskolās. Interesanti bija paklausīties kā 
studentiem klājas. Svarīgi bija dzirdēt Esteres stāstījumu, jo pašas plānos 
ir iet studēt tiesību zinātnes.”

“Tikšanās patika. Bija interesanti redzēt absolventus, paklausīties, kā 
viņiem klājas un kāda ir studenta dzīve.”

“Uzzināju vairākas jaunas lietas par studenta dzīvi.”
“Guvu labas atziņas.”
“Bija interesanta tikšanās. Vairāk pārliecinājos par to informāciju, 

kuru jau zināju, kā arī uzzināju daudzas jaunas lietas par studijām vairā-
kās nozarēs. Man ļoti patika šī ideja par tikšanos ar absolventiem. Novēlu, 
lai šī ideja ir kā tradīcija. Lai pārējiem skolēniem būtu pārliecība iet studēt 
droši.”

Ilūkstes novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante
Iveta Repkova
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ILŪKSTES PII “ZVANIŅŠ” TIEK 
VEIKTI PIRMSSKOLAS GRUPU 

TELPU REMONTI
2020. gada vasarā - jūlija mēnesī, Ilūkstes PII “Zvaniņš” tika sākti un 

vēl šobrīd turpinās vērienīgi remontdarbi. Iestāde bija uzbūvēta pagājušā 
gadsimta astoņdesmito gadu beigās. Darbu uzsāka 1988. gada novembrī. 
Kopš tā laika ir nomainīti logi, ārdurvis, jumta segums, siltinātas 
ārsienas, bet visaptveroši kapitāli remontdarbi ēkas iekšpusē nav veikti, 
izlīdzoties vien ar ikgadējiem kosmētiskajiem remontiem.  Kopš jūlija 
SIA “Jēkabpils PMK” būvnieki veikuši remontus trīs iestādes grupās, 
divās - darbs turpinās. Atjaunotajās telpās demontē liekās konstrukcijas, 
atjauno novecojušās inženierkomunikācijas, veic elektroinstalācijas 
darbus, virtuvīšu un sanitāro telpu remontu, ieklāj jaunas flīzes un 
linoleju, uzstāda jaunu santehniku, radiatorus, nomaina durvis un 
krāso sienas. Telpām izraudzīti bērnudārza videi ļoti piemēroti krāsu 
toņi un materiāli, piemēram -  trokšņus slāpējošs un neslīdošs linolejs.  
Grupu telpas kļūst gaišas, mājīgas, telpu krāsojums - dzīvespriecīgs un 
saulains.                                                                                                                                        

Mācību un audzināšanas  procesa organizācija būvdarbu laikā netiek 
traucēta, jo remontējamo grupu bērniem tiek nodrošinātas citas telpas, kas 
ir piemērotas nepieciešamajām vajadzībām. 

Būvdarbi tiek organizēti, ievērojot drošību ārkārtas situācijas laikā 
Covid 19  sakarā. Celtnieki, nokļūšanai remontējamās telpās, izmanto 
avārijas izejas un kāpnes, lieto sejas maskas, dezinficē rokas. 

Remonti tiek veikti  Pašvaldību investīciju projekta ietvaros , ar Ilūkstes 
novada pašvaldības atbalstu. Ilūkstes PII “Zvaniņš” kolektīvs uzskata, 
ka veiktie darbi ir būtisks, lietderīgs ieguldījums drošas, mūsdienīgas un 
sakārtotas vides radīšanā pašiem mazākajiem novada iedzīvotājiem.

Pateicamies Ilūkstes novada pašvaldībai, domes priekšsēdētājam 
Stefanam Rāznam, deputātiem, Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei 
Līgai Bukovskai par iniciatīvu projekta realizēšanā, finansiālo atbalstu, 
SIA “Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājam Mārim Dimantam, būvdarbu 
vadītājam Andrim Bukam un komandai par darbu veikšanu.

                                  
Vadītājas vietniece izglītības jomā 

Vita Vanagele
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Bibliotēka strādā kopš 1988.  gada

No 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim bibliotēkā 
bija 481 lasītājs
No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim bibliotēkā 
bija 425 lasītāju
2021. gada sākumā bibliotēkas fonds sastādīja 7627 
vienības:
Vecākais izdevums, grāmata: Latviešu konversācijas 
vārdnīca (1928-1929), Tautas pasakas un teikas (1925)
Jaunākais izdevums, grāmata:  tādu ir daudz, viena no: 
Jānis Joņevs “Tīģeris” - izdota  2020. gadā
Jaunākais lasītājs:  (dz. 2018. gadā)

Grāmatas var  izvēlēties bibliotēkā klātienē  vai  
pasūtot tās pa telefonu ar piegādi uz mājām, 
darbavietu (vienojas ar lasītājiem par izdevīgāko 
laiku un vietu).

Izstādes bibliotēkā: tiek veidotas dažādas tematiskas 
izstādes, grāmatu apskati.

Ieteiktās grāmatas lasītājiem:
Bērniem: Dzintara Tilaks “Papus TRU”, Jurga Vile 
“Sibīrijas haika”
Jauniešiem: Rūta Šepetis “Starp pelēkiem toņiem” 

Adrese:  Jēkabpils iela 10a, Ilūkste, LV-5447
Vadītāja: Ingrīda Strode

Bibliotēkā strādā kā iestādes vadītāja  no 2014. gada

Telefona nr.: 65462302, 29763159
                          E-pasts: ilukstebb@inbox.lv 

Bibliotēkā lasītājus apkalpo 2 darbinieki

Darba laiks:
Pirmdiena – Piektdiena

09.00 – 17.00
Pusdienlaiks: nav

Sestdiena, svētdiena:
brīvdiena

Ilūkstes pilsētas 
bērnu bibliotēka

1. pieturas punkts -

CEĻOJAM PA NOVADA BIBLIOTĒKĀM!

BIBLIOTĒKA
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Grāmata ir labākais  draugs visos laikos!
Uzsāku ceļojumu pa Ilūkstes novada bibliotēkām. Kā pirmo 
pieturvietu esmu izvēlējusies Ilūkstes pilsētas Bērnu 
bibliotēku, šoreiz attālināti - uz sarunu  esmu aicinājusi 
bibliotēkas vadītāju Ingrīdu Strodi.

Aija Piļka: Kāda ir Jūsu izglītība un kā nonācāt strādāt 
bibliotēkā?  
Ingrīda Strode: Esmu beigusi Rīgas Kultūras un izglītības 
darbinieku tehnikumu, kas piešķīra bibliotēkas darbinieka 
kvalifikāciju. Bibliotēkā sāku strādāt uzreiz pēc skolas. Tā ir 
mana pirmā un vienīgā darbavieta. 
 
A.P.: Vai atceraties savu pirmo grāmatu? 
I.S.: Tā bija brāļu Grimmu pasaka “Ansītis un Grietiņa”.
 
A.P.: Kas pamudināja pašu uz grāmatu lasīšanu? 
I.S.: Nevienam nekad neuzspiežu lasīšanu, bet mudinu meklēt 
un atrast savu īsto grāmatu. Mīlestības pret grāmatu  radās, 
mācoties 7.-8. klasē. Es redzēju, ka arī mamma lasa. Sāku ar 
L.Velskopfa Henriha “Harka – virsaiša dēls”, vēlāk 
Dž.F.Kūpers “Zvērkāvis” -  šī mīlestība pret fantastiku, 
piedzīvojumiem un ceļojumiem nav zudusi arī tagad. Mīļākās 
grāmatas I. Ābele “Klūgu mūks”, ļoti patīk J. Egles grāmatas, 
M. Bērziņš “Svina garša”, man ir ļoti daudz mīļu grāmatu, bet 
kad vairs nerodu gandarījumu pieaugušo literatūrā,  lasu 
bērnu grāmatas. Pēdējie mani atklājumi ir T. Pračets ar 
romānu sēriju par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem un M. 
Parra “Vārtsargs un jūra”.
 
A.P.: Kāds šodien ir mazais lasītājs? Un kādas grāmatas 
viņu saista? 
I.S.: Mazais lasītāj ir tāds kāda ir sabiedrība. Mans mazais 
lasītājs, kas nāk uz mūsu bibliotēku ir burvīgs, un gudri ir tie 
vecāki, kas mudina lasīt un nāk kopā ar saviem bērniem uz 
bibliotēku.

A.P.: Vai atceraties savu pirmo darba dienu 
bibliotēkā? Un kādi bija pienākumi, darbi, kas 
bija jāveic? 
I.S.: Atceros gan, bija nedaudz bail. Tagad viss ir 
automatizēts, mēs strādājam ar modernu bibliotekāro 
programmu “Alise”. Agrākos laikos, protams, tā nebija, 
viss bija jāaizpilda ar roku, sākot no lasītāju kartēm,  
beidzot ar kataloga kartītēm, tematiskajām un 
novadpētniecības kartotēkām.

A.P.: Bērni lasītāji 20 gadus atpakaļ un šodien - 
kas viņiem kopīgs un kas atšķirīgs? 
I.S.: Mūs - lasošos cilvēkus gan tagad, gan agrāk vieno 
viens un tas pats – mīlestība pret grāmatu. Šajā 
dinamiskajā laikmetā bērni,  protams, ir kļuvuši ašāki, 
nepacietīgāki, bet tā nav viņu vaina, tā ir sabiedrība un 
laiks, kas veido savu jauno pilsoni.

A.P.: Ko iesakāt vecākiem, lai bērni vairāk lasītu 
grāmatas, ne  dzīvotu “virtuālajā pasaulē” caur 
spēlēm un internetu? 
I.S.: Daudzi vecāki vaicā, kad sākt lasīt bērnam priekšā 
pasakas? Atbilde ir pavisam vienkārša –  nekad nav par 
agru sākt to darīt, jo lasīšana veicina ciešāku saikni 
starp vecākiem un bērniem. Lasiet paši, nav svarīgi: 
grāmata, avīze vai žurnāls, bet lasiet, lai bērns redz. 
Nāciet uz bibliotēku, iegriezieties grāmatu veikalā, 
apmeklējiet teātra izrādes. Un obligāta katrā mājā būtu 
vakara pasaciņa.

A.P.: Kas Jūs iepriecina ikdienas darbā? 
I.S.: Vislielāko prieku sagādā lasītāji, kas interesējas 
par grāmatām, pasūta tās.  Esmu laimīga, kad 
bibliotēka ir pilna ar lasītājiem.

A.P.: Kāds būtu Jūsu vēlējums bērniem un 
jauniešiem, un viņu vecākiem saistībā ar 
grāmatām?
I.S.: “Novēlu visiem atrast un iepazīties ar pasaules 
skaistāko baudu – lasīšanu!” 

Ar Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkas vadītāju
Ingrīdu Strodi sarunājās

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aija Piļka

 “ Es lasu – es dzīvoju! “

Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Strode
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1991. GADA

BARIKĀŽU DALĪBNIEKA 

STATUSA APLIECĪBA

1 Kas ir statusa apliecība?

   1991. gada barikāžu dalībnieka 
apliecība ir dokuments, kas apliecina 
barikāžu dalībnieka statusu. 

   To var iegūt personas, kas ir 
reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki 
un saņēmušas kādu no 
apbalvojuma veidiem – 
1991.gada barikāžu dalībnieka 
Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

2 Kā to pielietot?

3 Kas izsniedz apliecības?

5

4 Kas vajadzīgs
apliecības saņemšanai?

Kas regulē / nosaka
apliecību izdošanas kārtību?

  Apliecība paredzēta 
uzrādīšanai Latvijas Republikas 
valsts un pašvaldību iestādēs 
saskaņā ar likumu

“Par 1991. gada barikāžu 
dalībnieka statusu”. 

Apliecības izsniedz 
1991. gada barikāžu 
dalībnieku biedrība.

Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena  
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena 
Svētdiena

09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00

 -
 -

apliecību izsniegšana
LV novados*

Rīgā, 
Krāmu ielā 3. 

- 1991.gada barikāžu dalībnieka 
Piemiņas zīmes apliecībai vai 
Pateicības raksta oriģinālam vai kopijai.

- Personu apliecinošam dokumentam 
(pase vai ID karte).

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, 
līdzi jābūt:

  Pašvaldība tiesīga savos 
saistošajos noteikumos 
šo apliecību ieguvušajiem 
barikāžu dalībniekiem 
piešķirt sociālās garantijas, 
dažādas atlaides 
un atvieglojumus.

- Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā 
pieņēma likumu
 “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” 

- Ministru kabineta noteikumi, 2018. gada 20. marts, Nr.172 
„Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka 
apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un 
reģistrācijas kārtību”

*grafiku skatīties: www.barikades.lv

PAPILDUS INFO:
www.barikades.lv
tālr. 6721 3525
info@barikades.lv
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 
Nr.  1 .  2021.  gada janvāris  -  februāris

Ilūktes novada informatīvais izdevums 
“Ilūkstes Novada Vēstis”

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

www.facebook.com/ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 

Ilūkstes novada pašvaldība
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: 400 eksemplāri

Par publicētajiem faktiem un skaitļiem 
atbild teksta autori.
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