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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: administracija@ilukste.lv

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA “Latgales druka”
Maketētājs: Igors Madžulis

Gra�ikas dizainere: Madara Pastare
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Par publicētajiem faktiem un skaitļiem 
atbild teksta autori.
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ILŪKSTES PILSĒTAS 
ADMINISTRĀCIJA PĒC 
NOVADU REFORMAS

Administrāciju  vada Ieva Strode

Izglītība: beigusi Bebre-
nes vidusskolu, absolvējusi 
Latvijas Universitāti, kur 
ieguvusi sociālo zinātņu 
bakalaura grādu socioloģijā 
un Daugavpils Universitā-
ti, kur iegūts profesionālais 
maģistra grāds sabiedrības 
pārvaldē un iestāžu vadītāja 
kvalifikācija.
Darba pieredze Ilūkstes 
novada pašvaldībā  8 gadi: 
darba gaitas uzsākusi kā 
lietvedības sekretāre Be-
brenes pagasta pārvaldē, 
kur paralēli iegūta pieredze 
projektu īstenošanā, vēlāk 
pašvaldības Attīstības noda-
ļas speciāliste, no 2018.gada 
jūlija - Ilūkstes novada paš-

valdības izpilddirektores vietniece. 
Par Ilūkstes pilsētas administrācijas vadītāju iecelta ar 30.06.2021. 
Ilūkstes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 258.
Intereses: politika, norises sabiedrībā, pašvaldību darbība, reģio-
nālā politika, interjera dizains.

Ieva Strode pieņem iedzīvotājus katru otrdienu no plkst. 
9.00- 12.00.
Telefons uzziņām: 65447851.

Ilūkstes pilsētā reorganizētās Ilūkstes novada pašvaldības ad-
ministrācijas vietā darbu ir uzsākusi Ilūkstes pilsētas administrā-
cija. Šobrīd tā darbojas kā Augšdaugavas novada pašvaldības iestā-
de, kas nodrošina likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības 
sniegto pakalpojumu pieejamību, Augšdaugavas novada domes pie-
ņemto lēmumu izpildi, kā arī turpina administratīvi apkalpot bijušā 
Ilūkstes novada pilsētu un pagastu pārvaldes šādās jomās: finanšu 
pārvaldības un centralizētās grāmatvedības nodrošināšanā, iepir-
kumu procedūras organizēšanā, juridiskā atbalsta sniegšanā, dator-
tehnikas pārvaldībā, iestādes mājas lapas uzturēšanā, informācijas 
un sabiedrisko attiecību jomā, darba aizsardzības un ugunsdrošības 
jomā, dokumentu apritē  un citos jautājumos.

Ilūkstes pilsētas administrācija darbojas saskaņā ar bijušās 
Ilūkstes novada domes apstiprināto nolikumu. Pārraudzību par  ad-
ministrāciju  īsteno Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirek-
tore.

Lai veiksmīgi  varētu turpināt pakalpojumu sniegšanu iedzīvotā-
jiem un  nodrošināt pakalpojumu sniegšanu pašvaldības pārvaldēm 
un iestādēm, Ilūkstes pilsētas administrācijā  darbojas šādas struk-
tūrvienības: Finanšu nodaļa (vadītāja Zigfrīda Plepe), Plānošanas 
nodaļa (vadītājas p.i. Iveta Megne),  Teritorijas apsaimniekošanas  
nodaļa (vadītāja Romualda Kartašova), Vispārējā nodaļa (vadītā-
ja Irēna Bogdanova),  Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrs (vadītāja Rita Butkeviča). Minētās  struktūrvienības darbo-
jas saskaņā ar reglamentu, ko apstiprina Ilūkstes pilsētas adminis-
trācijas  vadītāja. 

Apvienojoties diviem novadiem vienā Augšdaugavas novada paš-

valdībā, šobrīd notiek darbs pie pašvaldības pārvaldes un organiza-
toriskās struktūras pilnveides. Tiek noteiktas funkcijas, ko Augš-
daugavas novada pašvaldība  vadīs centralizēti un ko decentralizēti, 
kurās jomās darbs tiks organizēts iestāžu līmenī, kurās - struktūr-
vienību līmenī. Šajā sakarā var mainīties un jau  mainās vairāku 
Ilūkstes pilsētas administrācijas  darbinieku pakļautība, amata pie-
nākumi un darba devējs. Grozījumi būs nepieciešami arī Ilūkstes 
pilsētas  administrācijas nolikumā. Pakāpeniski tiek izstrādāti jauni 
Augšdaugavas novada pašvaldības saistošie noteikumi, kuru izstrā-
dē iesaistās  Ilūkstes pilsētas administrācijas speciālisti. Adminis-
trācijas Plānošanas nodaļa turpina darbu  pie Ilūkstes novadā iesāk-
to projektu realizācijas un attīstības programmas izstrādes, finanšu 
nodaļa gatavo iestrādes 2022.gada budžetam.

Plašāka informācija par Ilūkstes pilsētas administrācijas darbu  
ir atrodama  administrācijas mājas lapā un  turpmāk “Ilūkstes No-
vada Vēstīs” rubrikā “Ilūkstes pilsētas administrācijā”.

 Vispārējās nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova

ILŪKSTES PILSĒTAS ADMINISTRĀCIJAS
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA

Brīvības ielā 7, Ilūkstē
AKTUĀLĀ  INFORMĀCIJA!

Kontakttālruņi: 
Speciālists pašvaldības pakalpojumu jautājumos: 65447850, 
29151600.
Speciālists valsts pakalpojumu jautājumos: 66954819
Klientu apkalpošanas centra e-pasts: administracija@ilukste.lv
Darba laiks:

Pirmdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Otrdienās: 8.00–12.00  12.30–17.30
Trešdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Piektdienās: 8.00–12.00  12.30–15.30

Epidemioloģiskās  drošības pasākumi 
Covid -19 infekcijas  izplatības ierobežošanai

Apmeklējot Klientu apkalpošanas centru, klientiem irobligāta: 
sejasaizsargmaska, 2 metru distances ievērošana, roku de-
zinficēšana. Klientu apkalpošanas centra uzgaidāmajā telpā  un 
pakalpojumu saņemšanas telpā drīkst uzturēties viena persona.

Lūgums izmantot iespēju sazināties un saņemt pakalpojumus at-
tālināti, izmantojot Klientu apkalpošanas centra norādītos tālruņus 
un e-pastu, vai arī klātienē izmantot pastkasti pie Ilūkstes pilsētas 
administrācijas ēkas ieejas durvīm.

KASES  DARBA LAIKS:

Pirmdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Otrdienās: 8.00–12.00  12.30–17.30
Trešdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās: 8.00–12.00  12.30–15.30

Kases tālrunis: 654-47856.

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

No 2021.gada 11.oktobra līdz 15. novembrim klātienē dzimt-
sarakstu nodaļas pakalpojumus nodrošina tikai pēc iepriekšējā 
pieraksta, zvanot  29297586, 28346115.

 Joprojām  iespējams pieprasīt un saņemt pakalpojumu attālinā-
ti – elektroniski (www.latvija.lv vai e-pastā (dzimtsaraksti@ilukste.
lv), parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu.
 

Pilskalnē

Šēderē

Bebrenē

Eglainē

Ilūkstē

Subatē un Prodes pagastā

DvietēAdministrācija
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Pilskalnē

Šēderē

Bebrenē

Eglainē

Ilūkstē

Subatē un Prodes pagastā

DvietēDomes Ziņas
AUGŠDAUGAVAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS DOMES 
2021. GADA 30. SEPTEMBRA 
SĒDĒ PIEŅEMTI 29 LĒMUMI

 Izdeva saistošos noteikumus “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Augšdaugavas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā”, “Par atvieglojumiem nekustamā 
īpašuma nodokļu maksātājiem Augšdaugavas novada 
pašvaldībā” un “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, 
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Augšdaugavas novada 
izglītības iestādēs”. 

 Izdeva noteikumus “Kārtība, kādā tiek noteiktas Augšdaugavas 
novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības 
un algas likmes”.

 Izdeva instrukciju “Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 
sagatavošanas, izpildes un kontroles kārtība”.

 Noteica, ka kopš Augšdaugavas novada izveidošanas brīža 
Daugavpils novada un Ilūkstes novada ģerboni var tikt izmantoti 
tikai Daugavpils novada vai Ilūkstes novada reprezentācijas 
nolūkos, kā arī to, ka līdz Augšdaugavas novada ģerboņa 
reģistrācijai Augšdaugavas novada pašvaldība izmanto mazo 
valsts ģerboni, ievērojot likumā “Par Latvijas valsts ģerboni” 
noteiktās prasības.

 Atļāva Inārai Natarovai savienot amatus.
 Noteica, ka līdz Augšdaugavas novada pašvaldības domes 

deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas 
reglaments apstiprināšanai uz bijušā Daugavpils novada 
pašvaldības iestāžu un aģentūru vadītājiem un darbiniekiem 
darbojas 2018.gada 25.janvāra Daugavpils novada domes 
deputātu, iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmas 
reglaments un uz bijušā Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu 
vadītājiem un darbiniekiem darbojas 2011.gada 27.janvāra 
nolikums Nr.1/2011 “Par Ilūkstes novada domes deputātu, 
pašvaldības atlīdzības sistēmu”.

 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības vispārējās un 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba slodzes 2021./2022. 
mācību gadam un noteica ar 2021.gada 1.septembri apstiprinātā 
finansējuma ietvaros Augšdaugavas novada pašvaldības 
vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša 
darba algas likmi.

 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas 
likmes 2021./2022. mācību gadam, kas tiek finansētas no 
Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta, un noteica ar 2021.
gada 1.septembri Augšdaugavas novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestāžu un sporta skolas vadītāju vietnieku zemāko 
mēneša darba algas likmi.

 Nolēma uzsākt Augšdaugavas novada Sociālā dienesta 
izveidošanu, pievienojot Daugavpils novada Sociālajam 
dienestam Ilūkstes novada Sociālo dienestu, kā rezultātā 
Daugavpils novada Sociālā dienesta nosaukums tiek mainīts 
uz “Augšdaugavas novada Sociālais dienests” un noteica, ka šis 
process ir pabeidzams līdz 2021.gada 31.decembrim.

 Nolēma uzsākt Daugavpils novada sporta skolas likvidāciju, to 
pievienojot Ilūkstes novada Sporta skolai ne vēlāk kā līdz 2021.
gada 31.decembrim. Nolēma ar 2022.gada 1.janvāri mainīt 
nosaukumu no “Ilūkstes novada Sporta skola” uz nosaukumu 
“Augšdaugavas  novada sporta skola” un izveidot Augšdaugavas 
novada sporta skolas programmu īstenošanas vietu “Svente”, 
Daugavpils iela 1A, Svente, Sventes pagastā.

 Noteica, ka no 2022.gada 1.janvāra pašvaldības budžeta iestādes 
izmanto novadā vienotas informācijas sistēmas: dokumentu 
vadības sistēmu “FIBU”, pašvaldības sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu 

“SOPA”, personu dzimtsarakstu reģistrācijas un uzskaites 
lietojumprogrammu “DZIMTS”, iedzīvotāju uzskaites un 
dzīvesvietas reģistrācijas lietojumprogrammu “PERS”, 
ģeogrāfiskās informācijas sistēmas pārlūku “ArcGIS ESRI”, 
augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas datu bāzi 
“ADTI”, grāmatvedības resursu vadības sistēmu “Horizon”, 
datu analīzes sistēmu “Microstrategy”, nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanas lietojumprogrammu “NINO”, 
pašvaldības zemes nomas lietojumprogrammu “NOMA”, 
pašvaldības dzīvokļu uzskaites un aprites lietojumprogramma 
“BRIDZIS”, apbedījumu vietu sistēmu, kas iekļauta dokumentu 
vadības sistēmā “FIBU”, trauksmes cēlāju apstrādes sistēmu.

 Noteica, ka attālinātā izglītības procesa īstenošanas gadījumā 
izglītojamo ēdināšanu veikt, izsniedzot pārtikas pakas, šādā 
kārtībā:

- 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamo ēdināšanu nodrošināt 1,42 
euro apmērā mācību dienā, t.sk. no budžeta programmas „Valsts 
dotācijas skolēnu brīvpusdienām” - 0,71 euro apmērā, no budžeta 
programmas “Pašvaldības līdzfinansējums 1.-4.klašu skolēnu 
brīvpusdienām” - 0,71 euro apmērā,

  5., 6., 7., 8. un 9.klašu izglītojamo ēdināšanu nodrošināt 1,00 
euro apmērā mācību dienā no budžeta programmas “Pašvaldības 
izglītības iestāžu 5.-9.klašu skolēnu ēdināšana no pašvaldības 
budžetā paredzētajiem līdzekļiem”,

- 5.-6.gadīgo izglītojamo ēdināšanu nodrošināt 1,00 
euro apmērā mācību dienā no pašvaldības budžeta programmas 
„Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 5.-6.gadīgo audzēkņu 
ēdināšana no pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem”,

- 10.-12.klašu izglītojamo, kuru deklarētā dzīvesvieta 
atrodas Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā un kuriem 
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ēdināšanu nodrošināt  1,00 
euro apmērā mācību dienā no pašvaldības budžetā paredzētajiem 
līdzekļiem sociālās palīdzības pabalstiem.
 Atļāva Zivju fonda atbalsta saņemšanai iesniegt projektu 

„Materiāltehniskās bāzes uzlabošana zivju resursu aizsardzības 
pasākumu efektivitātes paaugstināšanai Augšdaugavas 
novadā”.

 Atbalstīja Ilūkstes pilsētas administrācijas investīciju projekta 
“Mākslīgā seguma futbola laukuma izbūve Ilūkstē” īstenošanu.

 Nolēma veikt Valsts kasē aizņēmumu 890240,73 euro projekta 
“Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu 
un bērnu rotaļu laukuma pārbūve” īstenošanai, 285511,99 euro 
projekta “Pirmskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” Daugavas 
iela 4, Nīcgalē, Nīcgales pagastā vienkāršota atjaunošana 
darbības nodrošināšanai atbilstoši higiēnas prasībām” 
īstenošanai, 184531,05 euro projekta “Mākslīgā seguma futbola 
laukuma izbūve Ilūkstē” īstenošanai.

 Izsniedza bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LAUSE” smilts atradnē 
“Kāpas II”, iecirknis “Karjers Kāpas-1”, smilts ieguvei 
nekustamajā īpašumā „Karjers Kāpas-1”, kas atrodas Līksnas 
pagastā, līdz 2031.gada 1.jūnijam.

 Noteica sociālā dzīvokļa statusu 2 pašvaldības dzīvokļiem 
Demenes un Naujenes pagastā.

 Nolēma pārdot 4 pašvaldības nekustamos īpašumus Eglaines, 
Naujenes un Sventes pagastā.

 Pieņēma 2 lēmumus zemes jautājumos.
 Apstiprināja publiskās apspriešanas rezultātus par koku 

ciršanu Naujenes pagastā.

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājas 
lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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AUGŠDAUGAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS DOMES 
2021.GADA 7.OKTOBRA 

ĀRKĀRTAS SĒDĒ 
PIEŅEMTI 2 LĒMUMI

 Apstiprināja ar 2021.gada 1.septembri Augšdaugavas novada 
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai, Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu 
darba samaksai, Augšdaugavas novada interešu izglītības 
programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali, kā arī Medumu 
speciālajai pamatskolai valsts mērķdotāciju 353047,00 euro, 
t.sk. pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām – 215616,00 euro.

 Apstiprināja Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas 
un mākslas skolu vadītāju, vadītāja vietnieku un pedagogu 
darba slodzes 2021./2022. mācību gada I pusgadam, kas tiek 
finansētas no pašvaldības budžeta, un noteica ar 2021.gada 
1.septembri no pašvaldības budžeta finansēto Augšdaugavas 
novada pašvaldības Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas, 
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas un Špoģu Mūzikas un 
mākslas skolas vadītāju mēneša darba algas likmi.  

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājas 
lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

AUGŠDAUGAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS DOMES 

2021.GADA 14.OKTOBRA 
SĒDĒ PIEŅEMTI 36 LĒMUMI

 Apstiprināja Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam.

 Nolēma uzsākt Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta 
iestāžu finanšu resursu grāmatvedības uzskaites centralizāciju, 
veicot pakāpenisku pārvaldes atbalsta funkciju centralizāciju 
un noteica, ka no 2022.gada 1.janvāra Augšdaugavas novada 
pašvaldības budžeta iestāžu finanšu resursu uzskaiti veic 
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija.

 Apstiprināja no 2021.gada 15.oktobra līdz 2025.gada 
11.aprīlim zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi par 1 ha 
lauksaimniecībā izmantojamām zemes vienībām Augšdaugavas 
novada, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes, 
Šēderes pagastu un Ilūkstes, Subates pilsētu teritorijās - 76,00 
euro/ha (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

 Apstiprināja no 2021.gada 15.oktobra līdz 2025.gada 
11.aprīlim zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi par 1 m2 
Augšdaugavas novada dārzkopības  “Dārziņi”, “Mehanizators”, 
“Bērziņi”, “Svente”, “Laime”, “Skujiņas”, “Celtnieks” 
teritorijās Šēderes pagastā – 0,065 euro/m2 (bez pievienotās 
vērtības nodokļa).

 Nolēma noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu 

Tabores un Vecsalienas pagasta teritorijā ar Sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS 
DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”, 
nosakot līguma spēkā stāšanās brīdi – 2021.gada 1.novembris, 
un darbības termiņu – 3 gadi no līguma spēkā stāšanās brīža 
un noteica maksu par Tabores un Vecsalienas pagasta teritorijā 
radīto sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, šķirošanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu,  sākot ar 2021.gada 1.novembri - 
6,67 euro par 1 m3 atkritumu bez pievienotās vērtības nodokļa, 
ja 1 m3 atkritumu svars sastāda       130 kg.

 Noteica, ka siltumenerģijas piegādes pakalpojumus un 
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Kalupes pagasta 
teritorijā, sākot ar 2022.gada 1.janvāri, nodrošina Sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību “NAUJENES PAKALPOJUMU 
SERVISS”.

 Noteica, ka siltumenerģijas piegādes pakalpojumus un 
ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Sventes pagasta 
teritorijā, sākot ar 2022.gada 1.janvāri, nodrošina Sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS”.

 Atbalstīja projekta idejas iesniegšanu Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras izsludinātajam atklātajam projektu 
konkursam  “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā 
līmenī”. 

 Grozīja Daugavpils novada domes 2017.gada 28.septembra 
lēmumu Nr.329 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un  
profesionālās izglītības iestādēs” ieņēmumu un izdevumu 
tāmes apstiprināšanu” un apstiprināja projekta ieņēmumu un 
izdevumu tāmi jaunā redakcijā.

 Nolēma iznomāt medību tiesības un slēgt medību tiesību 
nomas līgumu ar fizisku personu par pašvaldībai piederošām 
zemes vienībām ar kopējo platību 25,40 ha, ar medību tiesību 
nomas termiņu – 1 gads no medību tiesību nomas līguma spēkā 
stāšanās dienas un medību tiesību nomas maksu – 0,30 euro/ha 
gadā ar tiesībām iznomātājam vienu reizi gadā pārskatīt nomas 
maksu. 

 Nolēma piedalīties zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes 
Melderes rīkotajā izsolē un iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 
- dzīvokļa īpašumu Nr.8, Kastaņu iela 44, Ilūkste, un dzīvokļa 
īpašumā ietilpstošā kopīpašuma 359/20339 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - par iespējami zemāko cenu, 
kā arī noteica, ka augstākā cena, par kuru pašvaldība varētu 
iegādāties nekustamo īpašumu, ir līdz  5000,00 euro.

 Nodeva atsavināšanai 9 pašvaldības nekustamos īpašumus 
Kalkūnes, Kalupes, Līksnas, Naujenes un  Skrudalienas 
pagastā. 

 Nolēma pārņemt valdījumā un nostiprināt īpašuma tiesības uz 
pašvaldības vārda uz     11 pašvaldības nekustamajiem īpašumiem 
Dubnas, Kalkūnes, Maļinovas, Salienas, Skrudalienas, Sventes 
un Višķu pagastā.

 Izbeidza atsavināšanas procesu uz 2 pašvaldības nekustamajiem 
īpašumiem Naujenes un Skrudalienas pagastā.

 Atcēla sociālā dzīvokļa statusa pašvaldības dzīvoklim Nīcgales 
pagastā.

 Pieņēma 1 lēmumu zemes jautājumos.

 Ar domes pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājas 
lapā sadaļā „Publiskie dokumenti”.

Pilskalnē

Šēderē

Bebrenē

Eglainē

Ilūkstē

Subatē un Prodes pagastā

DvietēDomes Ziņas
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Pilskalnē

Šēderē

Bebrenē

Eglainē

Ilūkstē

Subatē un Prodes pagastā

DvietēDvietē

Meža dienu 2021 ietvaros Dvietes parkā tika iestādītas 24 parastās 
liepas, 1 parastais ozols un 4 sarkanie ozoli 200,00 EUR vērtībā. 
SIA “ Līgaiši ” tika iegādāti kokmateriāli 200,00 EUR vērtībā, no 
tiem izgatavots un netālu no estrādes uzstādīts jauns koka tiltiņš, 2 
koka soliņi un galds, kā rezultātā Dvietes parka atpūtas vietu infra-
struktūra papildināta ar jauniem koka elementiem.
Mežkopis Roberts Plonis ir sagādājis dažādus izglītojošus mate-
riālus par meža apsaimniekošanas principiem, par piemērotu stādu 
izvēli un to pareizu stādīšanu, nākotnes parkiem, koku sugu daudz-
veidību utt. Ikvienam interesentam šie materiāli patlaban ir pieeja-
mi Dvietes pagasta pārvaldē.

 
Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Plone.

Pielikumā: Foto no Meža dienām. Autors Vasilina Petrova.

MEŽA DIENAS 2021 DVIETĒ
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ILŪKSTES PUSĒ CEĻU 
BŪVNIEKIEM RAŽENS GADS 

Ilūkstē šogad tika atjaunotas divas ielas – Jelgavas iela 680 m 
garumā un Brīvības iela 400 m garumā. Atjaunots tika arī dažādi 
vērtētais vēsturiskais bruģis. Tas tika saglabāts ar mērķi atstāt 
vēstures liecību, kā arī likt vadītājiem nedaudz samazināt ātrumu 
pirms iebraukšanas pilsētā.

“Kādreiz visā Brīvības ielas garumā bija ieklāts bruģis. Ceļš 
veda uz Pristaini pie plostniekiem, kuri, izmantojot Daugavu, 
materiālus un produktus nogādāja Rīgā,” skaidro Ilūkstes pilsētas 
administrācijas Būvvaldes vadītājs.

Brīvības ielas posmu atjaunoja par 83 380,60 eiro, bet Jelgavas 
ielas posmu par 109 227,72 eiro. 

Arī Subatē ir kļuvusi par divām sakārtotām ielām vairāk - ir 
atjaunoti seguma posmi Domes ielā 610 m garumā un Brīvības ielā 
600 m garumā. Būvdarbu laikā tika veikta esošā seguma frēzēšana 

un izlīdzināšana un ieklāta jauna asfalta kārta. Tika sakārtotas ceļu 
nomales, izveidotas nobrauktuves. Abu ielu remontdarbu izmaksas 
sastāda 154 318,83 eiro. 

Šogad var izteikt gandarījumu par ”Latvijas valsts ceļu” rosību, 
jo tie ir atjaunojuši ceļa seguma posmus trijās vietās – ceļu virzienā 
uz Dvieti aptuveni 5 km garumā, ceļu no Eglaines līdz Subates 
robežpunktam ar Lietuvu vairāk nekā 10 km garumā, kā arī 
turpinājās darbs pie reģionālās nozīmes valsts ceļa P72 (Bebrene – 
Rubeņi), kur ir veikta dubultā virsmas apstrāde grants segumam, 
būtiski uzlabojot vietējo iedzīvotāju ikdienu. 

Tika noslēgti arī vairāki grants ceļu atjaunošanas projekti, kas 
tika uzsākti vēl 2020. gadā. Viens no objektiem atrodas Ilūkstes 
senču pilskalna teritorijā, kas savieno Pilskalnes ciematu ar Ilūksti, 
kā arī nodrošina piekļuvi uzņēmējiem. Šeit darbi paveikti jau agrā 
pavasarī. Tika veikti grants seguma atjaunošanas darbi arī Šēderes 
pagasta Šarlote – Šēdere ceļa posmā, kā arī Eglaines pagastā. 
Pašvaldības ceļu “Senči-Ilūkste” un “Saulītes-Ozoldārzi” seguma 
atjaunošana” izmaksāja 62 626,45 eiro.

Teksta autors: Dainis Bītiņš.
Foto autore: Indra Madarniece.

Pilskalnē

Šēderē

Bebrenē

Eglainē

Ilūkstē

Subatē un Prodes pagastā

DvietēIlūkstes ceļi

Sēlijas lapa
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Sēlijas lapaVIDES INTELIĢENCE SĒLIJĀ – 
IZPROTOŠĀKA, UZ LĪDZDARBĪBU 

DIZAINĒTA SABIEDRĪBA
Biedrība ”Sēlijas laivas” realizējusi apmācību ciklu “Vides in-

teliģences vasaras skola” par norisēm dabā ar dažādu speciālis-
tu piedalīšanos. Šīs vasaras un rudens sākumā notika apmācību 
cikls, kas sastāvēja no zināšanu iegūšanas dabas inteliģences 
stiprināšanai trīs lekcijās ar entomologu, ornitologu un hidrobio-
logu. Vasaras vidū notika praktisko nodarbību cikla par drošu 
un saudzīgu aktīvo atpūtu dabā: pārgājienos un atpūtā uz ūdens 
ar laivu. Noslēdzošā projekta daļa bija par sabiedrības iesaisti, 
izmantojot atkritumu mazināšanas kampaņu, kas tika īstenota 
ar plogging skrējienu un vides spēli, kurā apkopotas iepriekšējās 
apmācību daļās iegūtās zināšanas un prasmes.

Projekta laikā ar entomologu Jāni Saulīti devāmies nakts pār-
gājienā baltās pelēkpūcītes, āboliņu sprīžmešu, spīdvaboļu mek-
lēšanā un saullēkta sagaidīšanā Sāra kalnā, Gārsenes pagastā; 
ar ornitologu Gaidi Grandānu piecos no rīta devāmies atpazīt 
purva kauķa, parastās žubītes un citu putnu dziesmas Gārsenes 
dabas takās; savukārt Dienvidsusējā pie biedrības aktīvās atpū-
tas bāzes “Skārdupītes” ar laivošanas ekspertu Ričardu Šmitu 
pētījām dabiskos šķēršļus upē - ūdens augu biezokni, krūmu me-
žus un lēno straumi - un kā tos tehniski izlaivot. 

Upings, krastings vai krastošana - ar pārgājienu treneri Māri 
Resni augustā meklējām labāko apzīmējumu upes brišanas pār-
gājienam, savukārt ar hidrobiologu Matīsu Žagaru Gārsenes 
dzirnavdīķi jeb Dienvidsusējas uzpludinājumā atradām pielie-
tojumu seki diskam, Ekmaņa gruntssmēlējam un batometram. 
Septembra lietavu spirdzinoša un 7.,8. klašu skolēnu klātesoša 
bija projekta noslēdzošā nodarbība, kurā apkopojām šovasar pro-
jektā dzirdēto un iemācīto ar vides spēli, ko paspilgtināja vietē-
jo uzņēmēju stāsti: video sveicieni no uzņēmuma “Spāre-L”, be-
ziepakojuma veikala “Klētnīca” un bilžu stāsts no dārzniecības 
“Ratnieki”. Savukārt akīvā dzīvesstila uzņēmējs, fitnesa treneris 
Alens Sorokins no Aknīstes būtiski palielināja pusaudžu vēlmi 
kustēties. Savukārt SIA “Jēkabpils pakalpojumi” un SIA “Vidus-
daugavas SPAAOP” pārstāvji norādīja uz atkritumu apsaimnie-
košanas izaicinājumiem un būtiski svarīgo sabiedrības iesaisti. 
Pasākumu moderēja Jānis Dzimtais. Paldies visiem iesaistīta-
jiem par atbalstu pasākuma organizēšanā, īpaši liels paldies Vie-
sītes vidusskolai un skolotājai Sarmītei Ratiņai!

Ar šo pasākumu noslēdzam projektu “Vides inteliģences va-
saras skola”, kas īstenots LEADER projektu atbalsta Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai struktūrfonda ietvaros. 
Projekts atbalstīts biedrības “Lauku partnerība “Sēlija”” SVVA 
stratēģijas rīcībā “Apmācību nodarbības”. Projekta publiskais 
finansējums – 1800.00 EUR, biedrības “Sēlijas laivas” līdzfi-
nansējums – 200.00 EUR. Ar šī projekta realizāciju tiks iegūta 
zinošāka, izprotošāka, domājošāka un uz līdzdarbību dizainēta 
sabiedrība.

Biedrība “Sēlijas laivas” reģistrēta Aknīstē 2018. gadā un 
savā neilgajā darbības laikā jau guvusi ievērību Nevaldības or-
ganizāciju jomā. Līdz šim īstenoti 8 dažādu finansētāju atbalstīti 
projekti un vairākas brīvprātīgās vides sakopšanas iniciatīvas.

Sagatavoja Santa Šmite,
biedrības “Sēlijas laivas” projektu vadītāja
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Sēlijas lapa
26 SĒLIJAS KOPIENAS SAŅEM 

ATPAZĪSTAMĪBAS ZĪMES
Stiprinot kopienu sadarbības tīkla nozīmi un kat-

ras vietas atpazīstamību,  kopienas no visas Sēlijas 
vēsturiskās zemes saņem atpazīstamības zīmes un 
identitātes paletes. Nākotnē tās varētu veidot vienotu 
kopienu tūrisma vizuālo identitāti Sēlijā.

Visa gada garumā Sēlijā tika īstenots projekts „Kopienas 
izaugsmes katalizators. Identitāte.”, kas secīgi turpināja jau 
pērn aizsākto katalizatora projektu Sēlijas pašapziņas celša-
nai. Sākotnēji tika iesaistītas 26 kopienas, kurām projekta 
gaitā pievienojās vēl sešas. Tādējādi kopienu sadarbības tīk-
lā šobrīd jau iesaistījušās 32 Sēlijas kopienas, aptverot visu 
vēsturisko zemi no Jaunjelgavas līdz pat Kaplavai. 

Projekta gaitā sagatavota priekšlikumu pakete darbam 
ar nevalstisko sektoru, kas adresēta visām jaunajām pašval-
dībām Sēlijā. Tāpat izstrādāti praktiskie ieteikumi „Latvie-
šu vēsturisko zemju likuma” īstenošanai Sēlijas teritorijā.

Sēlijas kopienu un tūrisma mājaslapā selija.com publicē-
tas intervijas ar aktīvākajiem kopienu un nevalstiskā sekto-
ra cilvēkiem, kas veido Sēlijas kopienu karti. Intervijas ap-
kopotas unikālā Sēlijas kopienu albumā, kas drukātā veidā 
izdots tikai 30 eksemplāros. 

Katrai no kopienām piešķirta identitātes palete, kurā 
aprakstītas un pētītas katras vietas stiprās un vājās puses, 
kā arī nākotnes perspektīvas. Tāpat visām projektā iesaistī-
tajām vietām analizēta iespēja iesaistīties kopienu tūrisma 
piedāvājumā, kurā aktīvi darbojas tās Sēlijas kopienas, kas 
sadarbības tīklā iesaistījušās jau no pirmsākumiem. Kopie-
nas saņems īpaši veidotas dizaina plāksnes ar katrai vietai 
raksturīgiem simboliem, kuras būs iespējams izmantot sa-
vas salas atpazīstamības un prestiža celšanai.

22. oktobrī notiks Sēlijas nevalstisko organizāciju forums, 
kurā tiks apkopoti projekta sasniegtie rezultāti un piešķir-
tas identitātes zīmes. Foruma norisi no pulksten 10.00 būs 
iespējams vērot tiešraidē sociālā tīkla YouTube “Sēlijas salu” 
kontā.

Sēlijas nevalstisko organizāciju forumu organizē vadošā 
Sēlijas salu nevalstiskā organizācija “Ūdenszīmes” projekta 
“Kopienas izaugsmes katalizators. Identitāte” ietvaros. Tā 
norisi finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no 
Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Projekts „Kopienas izaugsmes katalizators. Iden-
titāte.” tiek īstenots Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā no 
2021.gada 1. janvāra līdz 20. novembrim.

Informāciju sagatavoja: Jānis Dzimtais
 kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas”
 sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists

info@selija.com

 FACEBOOK: Sēlijas salas
 YOUTUBE: Sēlijas salas
 INSTAGRAM: @selijas.salas
 #sēlijassalas
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ILŪKSTES PILSĒTAS UN TUVĒJO
PAGASTU IEDZĪVOTĀJI PĀRSTRĀDEI

NODEVUŠI GANDRĪZ 8 TONNAS
ELEKTROTEHNIKAS

Veicinot nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un no-
nākšanu pārstrādē, Latvijas Zaļais punkts kopā ar SIA “Eco 
Baltia vide”, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlat-
gales starppašvaldību organizāciju” un “Maxima Latvija” 
īstenoja kampaņu “Viegla šķirošanās”. Tās trešajā posmā, 
kura laikā elektrotehnikas savākšana bez maksas tika no-
drošināta no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, Ilūkstes 
pilsētā un tuvējos pagastos dalībai pieteicās 26 iedzīvotāji, 
pārstrādei kopā nododot gandrīz 8 tonnas iekārtu.

Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodošanas brīdī tika re-
ģistrēts izlozei par veikalu tīkla “Maxima” dāvanu karti 30 eiro vēr-
tībā, ko ieguva Natālija. Savukārt lielāko iekārtu apjomu (~300kg) 
Ilūkstes reģionā sašķiroja Ēvalds, kurš arī saņems “Maxima” dāva-
nu karti 30 EUR vērtībā. Ar uzvarētājiem kampaņas rīkotāji sazinā-
sies individuāli tuvākajā laikā. 

Kampaņas organizētāji pateicas Ilūkstes pilsētas un tuvējo pa-
gastu iedzīvotājiem par atsaucību un dalību projektā, aicinot turpi-
nāt šķirot mājsaimniecībā uzkrātos atkritumus un tādējādi rūpēties 
par tīru vidi novadā un zaļu Latviju kopumā.

Tāpat SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļais punkts atgādina, 
ka veca elektrotehnika ir bīstamie atkritumi un no tās jāatbrīvojas 
ar īpašu atbildību. Ikdienā to var nodot vairāk nekā 70 atkritumu 
šķirošanas laukumos visā Latvijā, kur tā tiek pieņemta bez maksas. 
Savukārt mazo tehniku un izlietotās baterijas var nogādāt uz tirdz-
niecības vietām, kur novietotas speciālās šķirošanas kastes. Tādas 
atrodas arī veikalos “Maxima”. Sev tuvāko vietu, kur nodot neva-
jadzīgo tehniku, var atrast arī Latvijas Zaļā punkta interaktīvajā 
kartē https://www.zalais.lv/lv/kur-izmest/waste/18. 

Kampaņas “Viegla šķirošanās” trešais posms vairāk nekā 300 
Latvijas pilsētās un pagastos notiek no šā gada jūnija līdz novem-
brim, kad nolietotās elektroiekārtas bezkontakta veidā bez maksas 
var nodot mājsaimniecību un uzņēmumu adresēs. Plašāka informā-
cija par kampaņu, novadiem, kuros notiek reģistrēšanās, un balvu 
fondu pieejama https://www.zalais.lv/lv/jaunumi/akcijas/kampa-
nas-viegla-skirosanas-tresais-posms-vairak-neka-40-novados. 

Pilskalnē

Šēderē

Bebrenē

Eglainē

Ilūkstē

Subatē un Prodes pagastā

DvietēNolietoto elektroiekārtu savākšanas akcija
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TOPOŠOS VECĀKUS AICINA
UZ BEZMAKSAS APMĀCĪBU PROGRAMMU 

DROŠAS UN ATBALSTOŠAS ĢIMENES 
VIDES VEIDOŠANAI

Lai veidotu atbalstošu un drošu vidi mazuļa attīstībai, 
veicinātu vecāku psihoemocionālo labklājību un stiprinātu 
ģimenes, Veselības ministrija sadarbībā ar veselības centru 
“Vivendi” aicina grūtnieces, kā arī jaunos un topošos vecā-
kus apmeklēt bezmaksas izglītojošu un praktisku nodarbī-
bu ciklu.
Mazuļa ienākšana ģimenē ir ļoti svarīgs notikums, kuram apzinīgi 
jāgatavojas ne vien fiziski, bet arī emocionāli – stiprinot savstarpē-
jās partnerattiecības, papildinot zināšanas un radot drošu vidi, kur 
mazulis jau no pirmajām dzīves dienām varētu justies mīlēts un pie-
ņemts. Piecu nodarbību laikā, kuras vadīs mākslas terapei-
te, DKT speciāliste Kristīne Vende Kotova topošie vecāki varēs 
apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan iesaistīties praktisku situāciju 
un piemēru modelēšanā un analīzē. 
“Ģimene lielā mērā ietekmē bērna intelektuālo attīstību un sociali-
zāciju, palīdz risināt krīzes situācijas, veidot labvēlīgas attiecības ar 
citiem cilvēkiem, kā arī māca respektēt sociālās normas. Ir svarīgi, 
lai ikkatrs ģimenes loceklis justos psihoemocionāli labi, jo tā ir ļoti 
būtiska veselības un dzīves kvalitātes sastāvdaļa, kas ietver fizisku, 
garīgu un sociālu labklājību, tāpēc esam gandarīti par iespēju bez 
maksas nodrošināt šo programmu,” Liena Lapiņa, ārste veselības 
centrā “Vivendi”.

Piecu nodarbību ciklā iekļautas tādas tēmas kā: 

•	 Grūtniecības ietekme uz sievieti, partneri un citiem ģime-
nes locekļiem.

•	 Pēcdzemdību emocionālās krīzes un izaicinājumi. Tēva 
loma pēcdzemdību periodā.

•	 Izaicinājumi jaunajiem vecākiem: kā pārvarēt stresu, emo-
cionālu izsīkumu, saistībā ar mazuļa ienākšanu ģimenē.

•	 Veselīgu attiecību veidošana ģimenē, konfliktu risināšanas 
pamatprincipi.

•	 Ieteikumi bērnu attīstībai un psihoemocionālā audzināšana 
vecumā no 1 līdz 3 gadiem.

Nodarbības notiks: 
•	 Norises vietas adrese  - Zemgales reģions (nodarbības 

notiks attālināti) no 19.oktobra līdz 16.novembrim (otr-
dienās), no plkst. 13:00-15:10

Lai pieteiktos bezmaksas nodarbību apmeklējumam, jāaiz-
pilda tiešsaistes anketa: https://docs.google.com/forms/d/1C-
j0mYoDeJJ1lGnIdpcd5XfEPM45WcYEfjyYx9XeTFDg/viewfor-
m?ts=5f881110&edit_requested=true 
Papildu informācija: 

Anna Āboliņa, programmas koordinatore
E-pasts: anna.aabolina@vivendicentrs.lv, T.: 27 570 957

Programma tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā ESF 
projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi” ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).
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  BEZMAKSAS APMĀCĪBU 
PROGRAMMU FIZISKĀS UN 

PSIHOEMOCIONĀLĀS VESELĪBAS 
STIPRINĀŠANAI IEDZĪVOTĀJIEM 

VECUMĀ NO 54 GADIEM

Lai veicinātu psihoemocionālo labklājību un stiprinātu fi-
zisko veselību, Veselības ministrija sadarbībā ar veselības 
centru “Vivendi” aicina iedzīvotājus vecumā no 54 gadiem 
apmeklēt bezmaksas izglītojošu un praktisku nodarbību 
ciklu “Mani resursi spēkam, labklājībai, veselībai”.

Depresija un trauksme senioriem nav reta parādība, un gados 
vecāki cilvēki nereti jūtas vientuļi, atstumti, nenovērtēti. Šādas iz-
jūtas mēdz pastiprināt arī dažādi notikumi, piemēram, dzīvesbiedra 
zaudēšana, došanās pensijā vai dažādas krīzes un citas grūtības. 

Piecās bezmaksas nodarbībās būs iespējams apgūt gan teor-
ētiskas zināšanas, gan dalīties pieredzē un iemācīties jaunas pr-
asmes. Nodarbībās apgūtais palīdzēs vieglāk rast risinājumus 
sarežģītās situācijās, uzlabos savstarpējās attiecības ar līdzcilvēki-
em, veicinās labu pašsajūtu, zināšanas un iemaņas psihiskās un fi-
ziskās veselības saglabāšanā un uzlabošanā.

 “Jāsaprot, ka ne depresija, ne trauksme nav normāla seniora 
dzīves sastāvdaļa. Tāpat tās nav slinkuma, izlaidības vai vāja rak-
stura pazīmes. Šādi traucējumi nepāriet paši no sevis, un cilvēks 
nevar vienkārši saņemties, tādēļ aicinu šīs programmas ietvaros 
apmeklēt praktiski izglītojošās nodarbības, lai kļūtu vērīgāki pret 

savu psihoemocionālo veselību, spētu laikus pamanīt simptomus 
un nebaidīties meklēt profesionālu palīdzību, uzsver Jānis Bušs, 
psihiatrs veselības centrā “Vivendi”. 

Piecu nodarbību ciklā iekļautas tādas tēmas kā: 
•	 Faktori, kas ietekmē psihisko veselību pusmūža vecumā;
•	 Kā aiziešana no darba, dzīvesbiedra zaudējums un vientulība 

ietekmē mūsu fizisko un emocionālo labsajūtu un kas var 
palīdzēt, ja piedzīvots zaudējums;

•	 Kur rast motivāciju aktīvai un veselīgai ikdienai, ieteikumi 
savstarpējo attiecību uzlabošanai ar līdzcilvēkiem;

•	 Kā palīdzēt tuviniekam emocionālas krīzes gadījumā.
Bezmaksas izglītojoši praktiskās nodarbības Latgales reģiona gru-
pai notiks attālināti, Zoom formātā 5 trešdienas sākot no  2021.g. 
20.oktobra plkst 13:00-15:10.

Plašāka informācija un pieteikšanās nodarbībām šeit:  https://
ej.uz/mani-resursi_Vivendi vai zvanot pa tālr.: 29 276 990.

Programma tiek realizēta Veselības ministrijas īstenotā ESF 
projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi” ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).
Papildu informācija:

Maija Baķe, programmas koordinatore
E-pasts: maija.bake@vivendicentrs.lv, tālr.: 29 276 990.
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2021./ 2022. MĀCĪBU GADS
Projekts PuMPuRS tiek pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs 

līdz 2023. gada 31. decembrim.  Lai atbalsts būtu pieejams visiem 
skolēniem, īpaši ņemot vērā iepriekšējā mācību gada attālinātās 
mācības un Covid-19 pandēmijas radītās sekas, ar šo mācību gadu 
atbalstu varēs saņemt arī 1.– 4. klases skolēni. Līdz šim projektā 
PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.– 12. klases skolēni, kā arī pro-
fesionālās izglītības iestāžu 1.–4. kursa audzēkņi. 

Arī turpmāk Projektā iesaistīsies Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskola un Ilūkstes Raiņa vidusskola. Skolēni 
saņems atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināša-
nai – tiks sniegts konsultatīvais atbalsts mācību priekšmetos un  
kompensētas sabiedriskā transporta biļetes. 2021./2022. mācību 
gadā atbalstu saņems  37 Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1. – 9. klašu 
skolēni, 20 Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidussko-
las 1. – 9. klašu skolēni un  37 profesionālās izglītības 1. - 4. kursa  
audzēkņi.

ATSKATS UZ KARJERAS NEDĒĻU 
AUGŠDAUGAVAS NOVADA SKOLĀS

Jau devīto gadu visā Latvijā tiek rīkota Karjeras nedēļa. Šogad tā 
norisinājās no 11. līdz 15. oktobrim, kuru sadarbībā ar partneriem 
reģionos organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 
Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” bija 
veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares 
iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, 
izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās 
prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā 
arī pašiem izmēģinot spēkus jauniešu ideju hakatonā. 

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notika vai-
rāki centrālie pasākumi: 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem 
“Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” tika pārru-
nāts, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, 
kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem 
nav tuvas un pazīstamas, bet 12. oktobrī jauniešu diskusijā “Ie-
dvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stās-
tos dalījās profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Paralēli tam visu 
Karjeras nedēļu skolotājiem bija pieejams izglītojošs materiāls 7. – 
9. klasēm, kas rosināja izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT 
ekspertu vadībā. Savukārt no 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem 
un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem bija iespēja izmēģi-
nāt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinā-
jumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt 
jauniešiem efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus. Abas tieš-
saistes diskusijas var noskatīties @TavaiKarjerai Facebook kontā, 
un video mācībstundu “No mākslinieka uz programmētāju” VIAA 
yuotube kontā. 

Jauniešu ideju hakatonā “Mans karjeras kods” savu dalību pie-
teica un tika atlasīta finālam Špoģu vidusskolas 12. klases skolēnu 
komanda “Čiekuriņi”. Jaunieši divu dienu garumā klausījās lekci-
jas, realizēja savu ideju – interaktīvo spēli “Mana karjera”, ieklausī-

jās mentoru un ekspertu ieteikumos un kopvērtējumā no 20 Latvi-
jas skolu komandām ieguva dalīto 2./3. vietu. 

Karjeras nedēļas laikā Augšdaugavas novada skolās -  Bebrenes 
VP vidusskolā, Ilūkstes Raiņa vidusskolā, Sventes vidusskolā, Špo-
ģu vidusskolā, papildus centrālajiem notikumiem visā Latvijā, no-
tika arī citas aktivitātes. Klases stundās skolotāji runāja par tēmu 
“IKT Tavai karjerai”, skolēni savās klasēs veidoja izstādi “IKT loma 
manā, manas ģimenes ikdienā”, 9. – 12. klašu skolēni un profesionā-
lo grupu audzēkņi piedalījās aptaujā “IKT Tavai karjerai.

Pēc jauniešu diskusijas skolēni dalījās savos ieguvumos: 
“Uzzināju, kādu profesiju pārstāvji strādā IKT nozarē, kā no-

nākt šajā nozarē un, ka trūkst speciālistu šajā nozarē”; “Es uzzinā-
ju, ka IKT nozare strauji attīstās un , ka IKT nav tikai saistīta ar 
programmētāja profesiju, ka tajā ir ļoti daudz citu speciālistu”; “Es 
uzzināju, ka šajā nozarē karjeras ceļš jau var sākties skolas laikā, ka 
var sākt mācīties pašam un galvenais ir saprast, vai tas tevi intere-
sē, un, ka nekad nevajag apstāties, ja tu gribi ko sasniegt”; “IKT ir 
vajadzīga gandrīz katram, neatkarīgi no dzimuma un profesijas”; 
“Galvenā prasme ir nepārtraukti mācīties, IKT nozarē darbs ir labi 
atalgots”; “IKT jomā var sākt studēt jau pēc 9. klases, ceļš šajā no-
zarē nav viegls, bet ir interesants”.

Ilūkstes Raiņa vidusskolas datorikas skolotāja Airita Šuksto 
pastāstīja par mācībstundu “No mākslinieka uz programmētāju”: 
“Karjeras nedēļā 7. - 9.klašu skolēni apguva JavaScript valodu.  
Skolēni ar interesi veica uzdevumus un atzina, ka viegli veidot pēc 
parauga, bet grūtības sagādāja sava zīmējuma veidošana. Dažiem 
skolēniem radās interese un patstāvīgi apguva sarežģītāku zīmēju-
mu veidošanu.” 

Karjeras izglītība ir ļoti svarīga ikviena cilvēka dzīvē, īpaši tā 
ir aktuāla jauniešiem, kuriem, neskatoties uz dažādiem izaicināju-
miem, ir jāizvēlas savs karjeras ceļš. Tāpēc jauniešiem tiek sniegts 
atbalsts šajā jomā –  rīkotas dažādas nodarbības, pasākumi, aktivi-
tātes, pārrunas, kā arī sniegtas individuālās karjeras konsultācijas. 

Lai mūsu jauniešiem izdodas saprast virzienu, kurā attīstīties un 
iegūt spēcīgu pamatu, uz kura veidot savu nākotnes profesiju!

Augšdaugavas novada pašvaldības
centrālās administrācijas 

Izglītības pārvaldes pedagoģe karjeras konsultante
Iveta Repkova
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“RUDENS  KRĀŠŅUMS 
 AUGŠDAUGAVĀ”

Ir noslēdzies Augšdaugavas novada  profesionālās ievirzes 
mākslas programmu vizuālās mākslas konkurss “RUDENS  KRĀŠ-
ŅUMS  AUGŠDAUGAVĀ”, ko organizēja Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skola. Konkursā piedalījās, 61 dalībnieks, iesūtot 66 darbus 
glezniecības, grafikas un aplikācijas tehnikās.  Konkursa pamatideja 
bija sekmēt bērnu un jauniešu valstiskās identitātes un patriotisma 
nostiprināšanu, radot audzēkņiem iespēju līdzdarboties sava nova-
da kultūrvides veidošanā, savas apkārtējās vides/telpas padziļinātā 
izpētē, mācoties saskatīt tās unikālo un īpašo skaistumu. Žūrijas 
darbā iejutās un ļoti skrupulozi darbojās  PIKC Daugavpils Dizaina 
un mākslas vidusskolas  “Saules skola” pedagogi, Svetlana Trušele, 
Sarmīte Bogdanoviča, un Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vadītā-
ja, Vanda Rimša. Katrā iesūtītajā darbā varēja vērot audzēkņu indi-
vidualitāti, filozofisko pieeju radošajam procesam, un tas noslēdzās 
ar godalgotu vietu sadalījumu.  Pieturoties pie konkursa kritērijiem, 
žūrija debašu rezultātā nonāca pie kopsaucēja: 

I vecumposmā 1.vieta Eliānai Baginskai (sk.Ēriks Valpēters), 
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola, 2.vieta  Solvijai Maskaļūnei 
(sk.Anita Jasinska), Naujenes Mūzikas un mākslas skola, 3.vie-
ta Angelīnai Ostrovskai (sk.Anita Jasinska), Rodrigo Jaudzemam 
(sk. Vita Kāpostiņa-Tuča), Špoģu Mūzikas un mākslas skola , II 
vecumposmā 1.vieta Maksimam Ivanovam (sk. Vita Kāposti-
ņa-Tuča), ŠMMS, 2.vieta Katrīnai Kuļikovai (sk.Anita Jasinska), 
NMMS,  Adriānai Brakovskai (sk.Anita Jasinska), ŠMMS,  3.vie-
ta Montai Pupiņai (sk.Ēriks Valpēters), IMMS, Alisei Brakovskai 
(sk.Anita Jasinska), ŠMMS,  III vecumposmā  1.vieta Angelīnai 
Gatiņai (sk.Anita Jasinska), ŠMMS , 2.vieta  Jekaterinai Laskinai 
(sk. Anita Jasinska), ŠMMS 3.vieta Patrīcijai Jasevičai   (sk.Ēriks 
Valpēters), IMMS. Atzinības (4.vieta) ieguvēji arī ir laureātu saraks-
tā, jo viņu radošā doma un redzējums neatpalika no pirmo vietu 
ieguvējiem, tikai pietrūka pavisam maz, nianšu simtdaļas. Atzinī-
bas ieguva I vecumposmā  Renārs Matisāns (sk.Anita Jasinska), 
ŠMMS,   Arina Rudņeva (sk.Anita Jasinska), NMMS, Sintija Vidže 
(sk.Nataļja Krjukova), IMMS, II vecumposmā Ervīns Vasiļevskis 
(sk.Nataļja Krjukova), IMMS, Annija Ozoliņa (sk.Anita Jasinska), 
ŠMMS, Nikolajs Obrazcovs (sk.Vita Kāpostiņa-Tuča), ŠMMS, Vikto-
rija Berkmane (sk.Nataļja Krjukova), IMMS,  Elīza Tucika (sk.Ēriks 
Valpēters), IMMS, Martins Gaščuks (sk.Anita Jasinska), NMMS, 
Justīne Lepa (sk.Ilona Linarte-Ruža), IMMS,  III vecumposmā  
Elīze Daniela Cīrule (sk.Anita Jasinska), ŠMMS,  Viviāna Potjomki-
na (sk.Ēriks Valpēters), IMMS, Marta Daniela Maļinovska (sk.Ilona 
Linarte-Ruža), IMMS,  Maksims Petrovs (sk.Vita Kāpostiņa-Tuča), 
ŠMMS, Einārs Juhņevičs (sk.Vita Kāpostiņa-Tuča), ŠMMS, Linda 
Rušeniece (sk.Anita Jasinska), ŠMMS.  Liela nozīme konkursantu 
izglītībā ir pedagogu darbam, kas iedrošina un vada audzēkni, cen-
šoties  izprast viņa domu gaitu katrā uzdevumā, ieteikt kā idejas 
realizācijai, tā pareizos tehniskos un vizuālos paņēmienus. Katrai 
skolai izveidojies savs rokraksts, un  to laika gaitā attīsta gan peda-
gogi gan audzēkņi. Mūsu spēks ir talantīgie un darboties griboši jau-
nieši, lai arī kurā novada teritorijas daļā mēs atrastos, tas ir kopējais 
gandarījums un lepnus.

Konkursa darbu izstādi varēs skatīt Ilūkstes Bērnu bibliotēkā un 
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā no 15.11.2021. 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore, 
 projekta koordinatore
Ilona Linarte-Ruža

Eliāna Baginska 6.g.

Elīza Tucika 11.g.

Angelīna Gatiņa 14.g.
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Monta Pupiņa  10.g.

Maksims Ivanovs 10.g.

Jekaterina Laskina 14.g.

Solvija Maskaļūne  7.g.

Viktorija Berkmane 11.g.
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ANNAS MARIJAS PETRAKOVAS STARTI 

ITĀLIJĀ

Rudens pusē daudzie Itālijas klubi sacenšas savā čem-
pionātā un jau tradicionāli „saviem” klubiem palīgā do-
das arī Latvijas vieglatlēti, pagarinot sacensību sezonu. 
Septembrī četrās dažādās Itālijas pilsētās (Kaorle, Palermo, Tu-
rina un Agropoli) notika pēc klubu rangiem četru līgu sacen-
sības. Par klubu GS Valsugana Trentino augstākajā līgā veik-

smīgi startēja mūsu Augšdaugavas novada vieglatlēte Anna 
Marija Petrakova, kura izcīnīja 4.vietu 3000m kavēkļu skrējienā 
sacensībās Kaorlē (šī pilsēta atrodas 65km no Venēcijas). GS 
Valsugana Trentino vieglatlētikas kluba komanda ar 125 punk-
tiem izcīnīja 7.vietu Itālijas sieviešu komandu čempionātā finālā 
(12 labākas komandas startēja galvenā finālā (augstāka līga) no 
136 klubiem, kuri piedalījās priekšsacīkstēs no 1.05.2021 līdz 
11.07.2021.

Rezultāti 3000m kavēkļu skrējienā sievietēm. 18.09.2021. Kaorle (Itālija) 
 
 1 SORRENTINO Erica 1998 MI089 PRO SESTO ATL. 10:53,04
 2 TOGNIN Chiara 2000 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 11:11,26
 3 COLONETTI Alice 1996 MI221 BRACCO ATLETICA 11:38,12
 4 PETRAKOVA  Anna Marija 2000 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO (LETTONIA) 11:48,65
 5 FONTANA Maddalena 1999 VI626 ATL.VICENTINA 11:49,68
 6 FUCELLI Chiara 2003 RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA 11:57,07
 7 BALLARIN Ilaria 2003 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 11:59,91
 8 PLINI Cecilia 2005 RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 12:05,04
 9 RIBIGINI Elena 2005 PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA 12:05,26
10 MARINI Sabrina 2002 BS181 ATL. BS ‘50 METALLURG. S.MARCO 12:18,78
 REINA Nicole Svetlana 1997 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO     DNS

Komandu vērtējums sieviešu komandām. 18.-19.09.2021. Kaorle (Itālija) 
  
 1  BS181 ATL. BS ‘50 METALLURG. S.MARCO 175 p.
 2  VI626 ATL.VICENTINA 170,5 p.
 3  MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 155 p.
 4  MI221 BRACCO ATLETICA 154 p.
 5  VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 135 p.
 6  RI223 ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI 130,5 p.
 7  TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 125 p.
 8  MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 124,5 p.
 9  TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA  93,5 p.
10   PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA  90 p.
11   MI089 PRO SESTO ATL.  82,5 p.
12   RM131 A.S.D. ACSI ITALIA ATLETICA  80,5 p.
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Vācu pajūgi pie Daugavpils 
(Avots: Tēvijas Sargs, Nr. 1, 2016., 
Latvijas Kara muzeja krājums).
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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: administracija@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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STARPTAUTISKĀ TŪRISMA DIENA 
IR KULTŪRAS UN TRADĪCIJU

IEPAZĪŠANA.

27.septembrī vakarā no plkst.19:30 mūsu skaistajā, tūristu 
iecienītajā dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” pulcējās pagasta 
ļaudis, lai piedalītos daudzkrāsainā, muzikālā un ļoti emocionālā 
pasākumā. Klātesošos iepriecināja Sprīdīša dzīves stāsta ieskaņas, 
pastaiga krāsainu gaismu ielokā, flautas mūzika, ģimenes ar bērni-
em  un draugu čalas, uz ugunskura pagatavota piparmētru tēja un 
svaigi ceptu pīrādziņu smarža.

 Labā iecere ar izgaismošanas un  mūzikas efektiem panāca savu. 
Viss pasākums izskatījās burvīgs un pasakains. Burvību sekmēja 
tikko iestājusies tumsa, skaistā dabas ainava un cilvēki, mīļie un 
sirsnīgie Pilskalnes pagasta ļaudis. 

Tā bija īsta Pilskalnes pagasta mantojuma apzināšana un 
novērtēšana.

Esam skaisti nosvinējuši Starptautisko tūrisma dienu Pilskalnē.

Informāciju sagatavoja pasākuma organizatore,
Pilskalnes pagasta tūrisma un kultūras daļas vadītāja

Evita Šapale.

Pilskalnē

Šēderē

Bebrenē

Eglainē

Ilūkstē

Subatē un Prodes pagastā

DvietēStarptautiskā tūrisma diena Pilskalnē


