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Sabiedrisko attiecību speciāliste: Aija Piļka 
E-pasts: aija.pilka@ilukste.lv 
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Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela 7, LV-5447
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Par publicētajiem faktiem un skaitļiem 
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ILŪKSTES
NOVADAVĒSTIS



VELTĪJUMS



ILŪKSTES NOVADA GODA PILSONIS



DOME

PAR DOMES SĒDĒM
FEBRUĀRĪ

2021 gada 25. februārī Ilūkstes novada domes sēdē 
Nr. 4
tika izskatīti  28 jautājumi un pieņemti lēmumi.

  
1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu biedrībām un reliģiskajām 
organizācijām. 

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanu Pilskalnes pagastā. 

3. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 
uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 
2021. gadam. 

4. Par saistošo noteikumu Nr. 2-b/2021“Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2021. gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2021 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības reorganizācijas 
plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu. 

5. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances 
vērtības palielināšanu un jaunizveidoto 
inženierbūvju iekļaušanu bilancē. 

6. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības 
investīciju projekta “Asfaltseguma atjaunošana 
Ilūkstes pilsētas Jelgavas ielā 0,680 km garumā” 
īstenošanai. 

7. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju 
projekta “Brīvības ielas seguma atjaunošana 
Ilūkstes pilsētā” īstenošanai. 

8. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju 
projekta “Ilūkstes novada pašvaldības ceļu 
“Senči - Ilūkste” un “Saulītes - Ozoldārzi” seguma 
atjaunošana Pilskalnes pagastā” īstenošanai.

9. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 
“Mežgaļi” nodošanu atsavināšanai Dvietes 
pagastā. 

10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Domes iela 
24, Subatē nodošanu atsavināšanai. 

11. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 38-37, 
Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. 

12. Par precizējumiem 2020. gada 30.decembra 
saistošajos  noteikumos Nr. 11/2020, Nr. 12/2020 
un Nr. 15/2020.

13. Par saistošo noteikumu Nr.5/2021 “Par 
sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā” 
apstiprināšanu. 

14. Par saistošo noteikumu Nr. 6/2021 “Par mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanu Ilūkstes novadā” 
apstiprināšanu. 

15. Par saistošo noteikumu Nr. 7/2021 “Grozījumi 
2018. gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr. 
4/2018 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu. 

16. Par adrešu likvidēšanu Ilūkstes pilsētā. 
17. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu 

Ilūkstes pilsētā. 

18. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu 
pagarināšanu Subates pilsētā. 

19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma 
pagarināšanu Bebrenes pagastā. 

20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu 
pagarināšanu Dvietes pagastā. 

21. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu 
Dvietes pagastā. 

22. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Dvietes 
pagastā. 

23. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu 
pagarināšanu Pilskalnes pagastā. 

24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu 
pagarināšanu Šēderes pagastā. 

25. Par neizpirktās zemes nomas platību izmaiņām 
Šēderes pagastā. 

26. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu 
Eglaines pagastā. 

27. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu 
pagarināšanu Eglaines pagastā

Īsumā par Ilūkstes novada domē FEBRUĀRĪ 
pieņemtajiem lēmumiem

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 
31. daļu un 5. panta ceturto daļu,  saskaņā ar Ilūkstes 
novada pašvaldības 24.11.2011. saistošo noteikumu 
Nr. 9/2011 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Ilūkstes novadā” 7. un 
14. punktu, kā arī izvērtējot biedrību “Moto ilūkste” 
01.02.2021. (reģistrācijas Nr. 273) iesniegumu, “Dvietes 
vīnogas” 28.01.2021. (reģistrācijas Nr. 250) iesniegumu 
un Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas 
pareizticīgo draudzes 16.02.2021. (reģistrācijas Nr. 
408) iesniegumu  par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanu 2021. gadā  un ņemot vērā 
Finanšu komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. Nr. 2, 
1.F§) dotajā jautājumā,  novada dome nolēma piešķirt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā 
no aprēķinātās summas 2021.gadā: biedrībai “Moto 
Ilūkste”, reģistrācijas Nr. 40008094358, juridiskā adrese: 
Brīvības iela 8-6, Ilūkste, Ilūkstes novads, zemes gabalam 
ar kopējo platību 4,6 ha - ”Celmji – karjera”,  Pilskalnes 
pagastā,  kadastra apzīmējums 4480-008-0356.  Aprēķins 
par 2021. gadu sastāda EUR 45,40; biedrībai “Dvietes 
vīnogas”, reģistrācijas Nr. 40008230946, juridiskā adrese: 
”Madaras” Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, zemes 
gabalam ar kopējo platību 0,32 ha – “Vecā skola”, Dvietes 
pagastā, kadastra Nr. 4454 008 0420.  Aprēķins par 2021. 
gadu sastāda EUR 28,72; Ilūkstes Vissvētās Dievmātes 
piedzimšanas pareizticīgo draudzei, reģistrācijas Nr. 
9000256556, juridiskā adrese: Raiņa iela 2A, Ilūkste, 
Ilūkstes novads, zemes gabaliem ar kopējo platību 
29,9311 ha – Raiņa iela 2, Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 
002 0058 un “Stiebri” kopplatībā 18,91 ha, Pilskalnes 
pagastā, kadastra Nr. 4480 005 0151. Aprēķins par 2021. 
gadu sastāda EUR 300,72. Kontroli par lēmuma izpildi 
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uzdot nodokļu administratorei. Lēmums stājas likumīgā 
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātiem. Lēmumu 
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 
namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. 
pantā noteiktajam.

***
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 

28. jūnija noteikumu Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami 
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem“ 4. un 9. punktu, un ņemot 
vērā Finanšu komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. 
Nr. 2, 3.F§) dotajā jautājumā, novada dome nolēma 
apstiprināt ar 2021. gada 1. janvāri Ilūkstes novada 
pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas 
uz vienu audzēkni mēnesī: Ilūkstes Raiņa vidusskola – 
EUR  97,41; Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” – 
EUR 159,34; Bebrenes  vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola – EUR 161,95; Raudas internātpamatskola 
– EUR 551,79. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot visām 
pašvaldībām, kuru teritorijās deklarētie audzēkņi 
apmeklē Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādes, 
līgumus par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību 
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu, likumu “Par 
pašvaldību budžetiem”, kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot.Nr. 2, 4.F§) dotajā 
jautājumā, novada dome nolēma apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 2-b/2021 “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1-b/2021 “Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam””.

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu,  Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma 6. panta sesto daļu, Ministru 
kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr. 671 
“Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un 
saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju 
robežu grozīšanas vai sadalīšanas” 8. punktu, 23. punktu 
un Finanšu komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. 
Nr.2, 5.§) dotajā jautājumā, novada dome nolēma 
apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības reorganizācijas 
plāna konstatējuma daļu (3 pielikumos). Lēmumu 
līdz 2021. gada 1. martam publicēt Ilūkstes novada 
pašvaldības interneta vietnē www.ilukste.lv, iesniegt 
Daugavpils novada pašvaldības domei  un zināšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Stratēģijas 
plānošanas nodaļai.

***
Sakarā ar  veiktajiem būvniecības, remonta un  

rekonstrukcijas darbiem pašvaldības objektos ir 
nepieciešams palielināt šo objektu bilances vērtību un 

jaunizbūvētos objektus iekļaut pašvaldības bilancē. 
Apkopojot paveiktos darbus, dome konstatēja, ka: 
Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/035 
“Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija 
Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II 
kārta” rezultātā tika  revitalizēta pašvaldības degradētā 
teritorija – veikta veco būvobjektu demontāža, izbūvēts 
ceļš un laukumi, ierīkots apgaismojums Ilūkstē, Ilūkstes 
novadā par EUR 2 193 908,82.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu, 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” un 
ņemot vērā Finanšu komitejas 22.02.2021. atzinumu 
(prot. Nr. 2, 6.F§) dotajā jautājumā, novada dome 
nolēma iekļaut ar 2021. gada 1. martu  pašvaldības 
bilancē sekojošus pamatlīdzekļus: transportbūvi - 4.maija 
gatvi, garums 0,783 km, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes 
novads,  par EUR 378 793,36  un noteikt  lietderīgās 
lietošanas laiku 15 gadi; transportbūvi -  4.maija gatves 
aprīkojumu, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, par 
EUR 3 262,45 un noteikt  lietderīgās lietošanas laiku 
10 gadi; būvi - asfalta pievadceļš, garums 1,066 km, 
“Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, par EUR 391 784,96 
un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; būvi 
- asfalta laukums 1010 m2, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes 
novads, par EUR 81 139,26  un noteikt lietderīgās 
lietošanas laiku 15 gadi; būvi - Betona laukuma Nr. 1 
2517m2 izbūve “Mežlīči”, Ilūkste, Ilūkstes novads, par  
EUR  210 391,47 un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 
15 gadi; būvi - betona laukums Nr. 2 1215 m2 izbūve, 
“Mežlīči”, Ilūkste, Ilūkstes novads, pa     r      EUR 
101 582,73 un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 
gadi; būvi - šķembu laukums Nr. 1 12400 m2 izbūve, 
“Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes novads, par EUR 604 509,16 
un noteikt lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; būvi 
- Šķembu laukums Nr.2 5572 m2 izbūve, “Mežlīči”, 
Ilūkstē, Ilūkstes novads, par EUR 328 794,03  un noteikt 
lietderīgās lietošanas laiku 15 gadi; inženierbūvi - 
apgaismojums 4.maija gatvē, “Mežlīči”, Ilūkstē, Ilūkstes 
novads, par EUR 93 651,40 un noteikt lietderīgās 
lietošanas laiku 30 gadi. Kontroli par šī lēmuma izpildi 
uzdot Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu nodaļai.

***
Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīciju 

projektu  “Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas 
Jelgavas ielā 0,680 km garumā”. Projekta rezultātā tiks 
atjaunots asfalta segums un līguma summa  sastādītu  
EUR 109 227,72.  Darbus plānots īstenot 2021. gadā. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2. 
punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, likuma “Par 
pašvaldību budžetiem” 22. pantu, likuma par budžetu 
un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, “Covid-19 
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 24. 
pantu un Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumu Nr. 
104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek 
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izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām 
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 
novēršanai”, ņemot vērā Finanšu komitejas 22.02.2021. 
atzinumu (prot. Nr. 2, 7.§) dotajā jautājumā,  novada 
dome nolēma      ņemt pašvaldības investīciju projekta  
“Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas Jelgavas ielā 
0,680 km garumā” īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu 
EUR 92 843,56 apmērā  uz 20 gadiem ar atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem.  Ilūkstes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu investīciju projekta  “Asfaltseguma 
atjaunošana Ilūkstes pilsētas Jelgavas ielā 0,680 km 
garumā” īstenošanai EUR 16 384,16 apmērā nodrošināt 
no ceļu fonda. Paredzēt aizņēmuma izņemšanu 2021. 
gadā. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt no 
Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kontroli 
par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei un 
Finanšu nodaļai. 

***
Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīciju 

projektu “Brīvības ielas seguma atjaunošana Ilūkstes 
pilsētā”. Projekta rezultātā tiks atjaunots ceļa segums 
un līguma summa  sastādītu  EUR 105 713,34.  Darbus 
plānots īstenot 2021. gadā. Pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 27. punktiem, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
22. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. 
panta piekto daļu, “Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likuma” 24. pantu un Ministru kabineta 
11.02.2021. noteikumu Nr. 104 „Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā  tiek izvērtēti un izsniegti 
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai”, ņemot vērā Finanšu 
komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. Nr.2, 8.§) dotajā 
jautājumā,  novada dome nolēma, nemt pašvaldības 
investīciju projekta  “Brīvības ielas seguma atjaunošana 
Ilūkstes pilsētā” īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu 
EUR 89 856,34 apmērā  uz 20 gadiem ar atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem. Ilūkstes novada pašvaldības 
līdzfinansējumu investīciju projekta “Brīvības ielas 
seguma atjaunošana Ilūkstes pilsētā” īstenošanai 
EUR 15 857,00 apmērā nodrošināt no ceļu fonda. 
Paredzēt aizņēmuma izņemšanu 2021. gadā. Ilgtermiņa 
aizņēmuma samaksu garantēt no Ilūkstes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kontroli par lēmuma 
izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei un Finanšu 
nodaļai. 

***
Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīciju 

projektu  “Ilūkstes novada pašvaldības ceļu “Senči - 
Ilūkste” un “Saulītes - Ozoldārzi” seguma atjaunošana”. 
Projekta rezultātā tiks atjaunots ceļa segums un līguma 
summa  sastādītu  EUR 90 465,17. Darbus plānots 
īstenot 2021. gadā.            Pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 27. punktiem, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 
22. pantu, likuma par budžetu un finanšu vadību 
41. panta piekto daļu, “Covid-19 infekcijas izplatības 

seku pārvarēšanas likuma” 24. pantu un Ministru 
kabineta 11.02.2021. noteikumu Nr.104 “Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā  tiek izvērtēti un izsniegti 
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai”, ņemot vērā Finanšu 
komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. Nr. 2, 9.§) dotajā 
jautājumā, novada dome nolēma ņemt pašvaldības 
investīciju projekta  “Ilūkstes novada pašvaldības 
ceļu “Senči - Ilūkste” un “Saulītes - Ozoldārzi” seguma 
atjaunošana” īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu EUR 
76 895,39 apmērā  uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 
3 gadiem. Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
investīciju projekta  “Ilūkstes novada pašvaldības 
ceļu “Senči - Ilūkste” un “Saulītes - Ozoldārzi” seguma 
atjaunošana” īstenošanai EUR 13 569,78 apmērā 
nodrošināt no ceļu fonda. Paredzēt aizņēmuma izņemšanu 
2021. gadā. Ilgtermiņa aizņēmuma samaksu garantēt no 
Ilūkstes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kontroli 
par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei un 
Finanšu nodaļai. 

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu un ņemot vērā  Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumus par pašvaldības 2020. gada 30. decembra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020, Nr. 12/2020 un 
Nr. 15/2020, novada dome nolēma izdarīt pašvaldības 
2020. gada 30. decembra  saistošajos noteikumos 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”” 
precizējumus.

Izdarīt pašvaldības 2020. gada 30. decembra  
saistošajos noteikumos 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” 
precizējumus. Izdarīt pašvaldības 2020. gada 30. 
decembra  saistošajos noteikumos Nr. 2019 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Ilūkstes novadā”” precizējumus. 

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 

pirmās daļas 4. punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. Nr. 2, 14.F§) 
dotajā jautājumā,  novada dome nolēma   apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr. 5/2021 “Par sabiedrisko kārtību 
Ilūkstes novadā”.

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 

pirmās daļas 10. punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. Nr. 2, 15.F§) 
dotajā jautājumā,  novada dome nolēma apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr. 6/2021 “Par mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanu Ilūkstes novadā”.
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**
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 
08.12.2015. noteikumu Nr. 698 ”Adresācijas noteikumi” 
9. punktu un ņemot vērā Attīstības un uzņēmējdarbības 
komitejas 22.02.2021. atzinumu (prot. Nr. 2, 1.A§) dotajā 
jautājumā, novada dome nolēma dzēst Ilūkstes pilsētā 
šādas adreses: Smilšu iela 13-1, Ilūkste, Ilūkstes noads, 
Smilšu iela 13-2, Ilūkste, Ilūkstes novads, Lēmums 
stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. *

PAR ILŪKSTES NOVADA 
DOMES SĒDĒM 

2021. GADA  MARTĀ
2021. gada 29. martā Ilūkstes novada domes sēdē 
Nr. 5  tika izskatīti  44 jautājumi un pieņemti 
lēmumi.

1. Par SIA “ORNAMENTS” 2020. gada finanšu 
pārskata apstiprināšanu. 

2. Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2020. gada 
finanšu pārskata apstiprināšanu. 

3. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu. 
4. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām 

organizācijām 2021.gadā. 
5. Par Ilūkstes Kultūras un mākslas centra 

valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no 
pašvaldības bilances. 

6. Par nekustamā īpašuma - būves “Baltmuiža 
6”, Baltmuižā, Eglaines pagastā izslēgšanu no 
pašvaldības bilances.

7. Par SIA “Ornaments” pamatlīdzekļu un inventāra 
pārņemšanu. 

8. Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas 
ieguldījumu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
pamatkapitālā. 

9. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju 
projekta “Domes ielas un Brīvības ielas seguma 
atjaunošana Subates pilsētā” īstenošanai. 

10. Par Ilūkstes novada pašvaldības bezcerīgo 
debitoru parādu izslēgšanu no bilances. 

11. Par saistošo noteikumu Nr. 3-b/2021 “Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2021. gada 28. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2021“Par 
Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetu”” 
apstiprināšanu. 

12. Par nedzīvojamo telpu “Pagasta pārvalde”, Dvietē 
nomas maksas cenrādi.

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jēkabpils 
iela 10B-2, Ilūkstē atsavināšanu. 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zemgales 
iela 10A, Ilūkstē atsavināšanu. 

15. Par pašvaldības dzīvokļa Jēkabpils iela 10-6, 
Ilūkstē nodošanu atsavināšanai. 

16. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 

“Plūmes”, Eglaines pagastā nodošanu 
atsavināšanai. 

17. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 
“Dumblina 1”, Pilskalnes pagastā nodošanu 
atsavināšanai. 

18. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības daļas 
atdalīšanu Zemgales ielā 46, Ilūkstē un piekrišanu 
nodot atsavināšanai valstij. 

19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu biedrībai 
“Dvietes senlejas pagastu apvienība”, nekustamā 
īpašuma nodokļa un nomas maksas atvieglojumu 
piešķiršanu.

20. Par Ilūkstes novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa izsludināšanu. 

21. ar grozījumiem 2021. gada 28. janvāra Ilūkstes 
novada domes lēmuma Nr. 36 (prot. Nr.3 34.&) 
“Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 
darbinieku amata vienību un atalgojuma 
noteikšanu”.  

22. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju 
projekta “Administratīvās ēkas un piebrauktuves 
ar stāvlaukumu pārbūve Brīvības ielā 6, Ilūkstē” 
īstenošanai. 

23. Par saistošo noteikumu Nr. 8/2021 “Grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr. 4/2020 “Par Ilūkstes 
novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā 
sakarā ar Covid-19 izplatību”” apstiprināšanu. 

24. Par Ilūkstes novada pašvaldības Interešu 
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisijas izveidošanu 
un nolikuma apstiprināšanu. 

25. Par Raudas internātpamatskolas darbību. 
26. Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta 21.01.2021. 

lēmuma Nr. 2-5.74 apstrīdēšanu. 
27. Par Ilūkstes novada Attīstības programmas 2020.-

2026. gadam Investīciju plāna 2020.-2022. gadam 
aktualizēšanu.

28. Par zvejas tiesību nomu V. S. Marijas (Marinovas) 
ezerā Šēderes pagastā. 

29. Par adreses Patversmes iela 11, Ilūkste 
piešķiršanu. 

30. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 
„Pagasta pārvalde“ Dvietē. 

31. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu 
Tirgus iela 1, Subatē.

32. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Tirgus 
laukumā 19, Subatē.

33. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā 
īpašuma “Senči” Pilskalnes pagastā un  
nosaukuma “Lazdu leja” piešķiršanu. 

34. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas 
līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā. 

35. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma 
pagarināšanu Pilskalnes pagastā. 

36. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu 
pagarināšanu Dvietes un Eglaines pagastos. 

37. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu 
Pilskalnes un Eglaines pagastos. 

38. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu 
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Dvietes un Šēderes pagastos. 
39. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu 

Šēderes un Eglaines pagastos. 
40. Par apsaimniekošanas tiesībām nekustamajā 

īpašumā “Vizbuļi” Pilskalnes pagastā. 
41. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes 

pagastā. 
42. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
43. Par pašvaldības nekustamo īpašumu 1. Maija iela 

1, Subatē.
44. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma “Vienības” Pilskalnes pagastā un 
nosaukuma “Jaunvienības” piešķiršanu.

Īsumā par domes sēdē MARTĀ pieņemtajiem 
lēmumiem

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās 
daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu un Ministru kabineta 2018. 
gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 1.F§) 
dotajā jautājumā,  novada dome nolēma apstiprināt 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” 
2020. gada finanšu pārskatu: bilances aktīvi EUR 
3 283 040,00. Finanšu rezultāti – zaudējumi  EUR 
17 956,00. 

***
Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās 
daļas 1. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu un Ministru kabineta 2018. 
gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata 
sagatavošanas kārtība”, kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 2.F§) 
dotajā jautājumā,  novada dome nolēma apstiprināt 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs 
Ilūkste” 2020. gada finanšu pārskatu: bilances aktīvi 
EUR 196 694,00. Finanšu rezultāti – zaudējumi  EUR 
62 842,00.

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu un ņemot vērā Finanšu 
komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 3.F§) par 
nepieciešamību novirzīt finanšu līdzekļus Bebrenes 
pagasta pārvaldei: EUR 515,24 katlu mājas telpu 
remontam, kur tiks izvietots aprīkojums un ierīkota 
kokapstrādes darbnīca LPR Latvijas - Krievijas 
pārrobežu projekta “Amatniecība bez robežām” ietvaros; 
EUR 1 500,00 kanalizācijas sistēmas atjaunošanai 
pagasta pārvaldes pagrabā un 1. stāva gaiteņa un 
kāpņu telpas kosmētiskajam remontam; EUR 1 379,40 
zirgvilkmes kultivatora un sējmašīnas restaurācijai, 

novada dome nolēma novirzīt finanšu līdzekļus 

EUR 3 396,00 no pārējiem projektu realizācijai 
paredzētiem finanšu līdzekļiem:  Bebrenes pagasta 
pārvaldei EUR 2 016,00 katlu mājas telpu remontam, 
kanalizācijas sistēmas atjaunošanai pagasta pārvaldes 
pagrabā un 1. stāva gaiteņa un kāpņu telpas 
kosmētiskajam remontam;  Bebrenes pagasta tūrisma 
uzturēšanai EUR  1 380,00 zirgvilkmes kultivatora 
un sējmašīnas restaurācijai. Pamatojoties uz augstāk 
minēto, veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada 
domes saistošajos noteikumos Nr.1-b/2021 “Par Ilūkstes 
novada pašvaldības 2021. gada budžetu“. Kontroli par 
šī lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

***
Izskatot sabiedrisko organizāciju iesniegumus par 

finansiālu atbalstu, dome konstatēja, ka:AS “Latvijas 
Mediji”, reģistrācijas Nr. 40103027253, juridiskā 
adrese Dzirnavu iela 21, Rīga, lūdz finansiālu atbalstu 
laikraksta “Latvijas Avīze” pielikumam “Zemessargs”. 
Izdevuma mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības 
izpratni par valsts aizsardzību, kas ir Bruņoto 
spēku un visas sabiedrības kopīga atbildība. Katra 
numura fokusā, līdzās informatīviem materiāliem 
par aktualitātēm un aizsardzības tēmām, ir kāds no 
Latvijas Zemessardzes reģionālajiem formējumiem. 
Ir iecerēts pievērsties Zemessardzes pārstāvjiem 
no mūsu novada, izrādot pienācīgu uzmanību viņu 
pieredzētajam kopš Zemessardzes veidošanas sākuma 
līdz pat šim laikam, kā arī pašvaldības vadības 
viedoklim valsts aizsardzības jautājumos. Finansējums 
daļēji segtu izdevuma veidošanas, iespiešanas un 
izplatīšanas izdevumus.  Biedrība “Latvijas Aeroklubs”, 
reģistrācijas Nr. 40008028899, juridiskā adrese: 
Augusta Deglava iela 126-45, Rīga, lūdz finansiālu 
atbalstu dokumentālās spēlfilmas “Es esmu aeroklubs” 
veidošanai. Filmas mērķis ir apzināt Latvijas aviācijas 
vēsturi un popularizēt aviācijas sporta veidu, tādejādi 
informējot sabiedrību par Latvijas izcilo aviācijas 
vēsturi. Filma tiks demonstrēta sabiedriskajā televīzijā 
un specializētos seansos visā Latvijā un tiks sadalīta 
četrās sērijās, nodalot dažādus vēstures periodus. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 27. punktu un Finanšu komitejas 
25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 4.F§) dotajā jautājumā,  
novada dome nolēma piešķirt finansējumu EUR 
2 000,00  no pašvaldības 2021. gada budžeta rezerves 
fonda: EUR 1 500,00 AS “Latvijas Mediji” laikraksta 
“Latvijas Avīze” pielikuma “Zemessargs” veidošanai, 
iespiešanai un izplatīšanai; EUR 500,00 biedrībai 
”Latvijas Aeroklubs”, dokumentālās spēlfilmas “Es 
esmu aeroklubs” veidošanai. Pamatojoties uz augstāk 
minēto veikt atbilstošus grozījumus Ilūkstes novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2021 “Par Ilūkstes 
novada pašvaldības 2021. gada budžetu”. Uzdot juristei 
sagatavot sadarbības līgumu projektus. Kontroli par šī 
lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļai.

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 
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pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, 
Ilūkstes novada pašvaldības 30.11.2020. noteikumiem 
Nr. 2/2020 “Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes 
un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos 
nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus” un 
Finanšu komitejas 25.03.2021. atzinumu par Ilūkstes 
Kultūras un mākslas centra valdījumā esošajiem diviem 
apkures katliem un apkures katla ekonomaizeri, kuri 
ir nolietojušies, nav izmantojami; iestāde ir pieslēgta 
Ilūkstes pilsētas centrālajai apkures sistēmai, novada 
dome nolēma izslēgt ar 2021. gada 31. martu no 
pašvaldības bilances: apkures katlu KVS 40, inventāra 
kartiņas Nr. 2494, iegādes laiks 30.12.1995., ar 
sākotnējo iegādes vērtību EUR 4 061,54, aprēķināto 
nolietojumu EUR 4 061,54, atlikušo uzskaites vērtību 
EUR 0,00. Apkures katlu UT-500 inventāra kartiņas 
Nr. 2495, iegādes laiks ir 30.12.1998., iegādes vērtība 
ir EUR 3 834,64, aprēķināto nolietojumu EUR 3 834,64, 
atlikušo uzskaites vērtību EUR 0,00. Apkures katla 
ekonomaizeri, inventāra kartiņas Nr. 2496, iegādes 
laiks ir 30.12.1997., ar sākotnējo iegādes vērtību 
EUR 839,49, aprēķināto nolietojumu EUR 839,49, 
atlikušo uzskaites vērtību EUR 0,00. Augstāk minētos 
pamatlīdzekļus demontēt, nodot metāllūžņos un iegūtos 
finanšu līdzekļus ieskaitīt Ilūkstes novada pašvaldības 
bankas kontā. Par lēmuma izpildi atbild Ilūkstes 
Kultūras un mākslas centra vadītāja un Finanšu 
nodaļas grāmatvedei. Kontroli par šī lēmuma izpildi 
uzdot Ilūkstes pašvaldības izpilddirektorei. 

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 
likuma 3. pantu, Ministru kabineta 13.02.2018. 
noteikumiem Nr. 87  “Grāmatvedības uzskaites kārtība 
budžeta iestādēs” un Ilūkstes novada pašvaldības 
30.11.2020. noteikumiem Nr. 2/2020 “Kārtība, kādā 
novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var 
norakstīt valdījumā esošos nemateriālos ieguldījumus 
un pamatlīdzekļus” un Finanšu komitejas 25.03.2021. 
atzinumu (prot. Nr. 3, 7.F§)  par būvi - dzīvojamā māja 
“Baltmuiža 6”, Balmuiža, Eglaines pagastā, uzcelšanas 
laiks 1948. gads, kadastra apz. 44560040204001, un  
iesniegto būvinspektora atzinuma aktu: ēka ir daļēji 
sagruvusi, neatbilst Būvniecības likuma 9. panta 1. 
punkta prasībām, degradē vidi un ir bīstama cilvēku 
drošībai, novada dome nolēma izslēgt ar 2021. gada 
31. martu no pašvaldības bilances būvi - dzīvojamo māju 
“Baltmuiža 6”, Balmuižā, Eglaines pagastā, ar sākotnējo 
iegādes vērtību EUR 4 943,06, aprēķināto nolietojumu 
EUR 4 943,06, atlikušo uzskaites vērtību EUR. 0,00. 
Augstāk minēto ēku demontēt un sakārtot teritoriju līdz 
2021. gada 1. jūnijam, ievērojot būvniecības normatīvu 
prasības. Uzdot Ilūkstes novada Būvvaldes vadītājam 
pēc ēkas nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas 
izslēgt ēku no kadastra reģistra. Par lēmuma 1. un 

2.punkta izpildi atbild Ilūkstes novada Eglaines pagasta 
pārvaldniece un Finanšu nodaļas grāmatvede. Kontroli 
par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes pašvaldības 
izpilddirektorei. 

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta 17. punktu, Publiskās personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Ilūkstes 
novada pašvaldības 30.11.2020. noteikumiem Nr. 
2/2020 “Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes 
un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos 
nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus” un 
25.03.2021. Finanšu komitejas atzinumu par SIA 
“Ornaments” valdījumā esošo pamatlīdzekļu un 
inventāra pārņemšanu pašvaldības bilancē (prot. Nr. 
3, 8.F§) dotajā jautājumā, novada dome nolēma 
ar 2021. gada 1. aprīli pārņemt no SIA “Ornaments” 
pašvaldības bilancē esošos  pamatlīdzekļus: kapliču, 
Patversmes ielā, Ilūkstē, uzcelšanas laiks 1988. gads, 
kadastra Nr. 44070050106, mēbeļu komplektu (galds, 
sols), iegādes laiks 19.03.2001., audumus, galdautus (4 
gab.), pusdienu krēslus (6 gab.). Uzdot SIA “Ornaments” 
valdes loceklim un Ilūkstes novada teritorijas pārvaldes, 
apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas 
vadītājai 1. punkta izpildi. Nekustamo īpašumu nodaļai 
uzdot ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības nekustamo 
īpašumu Patversmes ielā (ēka un zeme) uz pašvaldības 
vārda. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes 
pašvaldības izpilddirektorei.  

***
Izskatot SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 

piedāvājumu par Ilūkstes novada pašvaldības 
ieguldījumu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”  
pamatkapitālā, magnētiskās rezonanses iekārtas 
modernizācijai, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu 
skaitu, dome konstatēja: Ilūkstes novada pašvaldība ir 
kapitāldaļu turētāja SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
(reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese: Vasarnīcu 
iela 20, Daugavpils, LV-5417) un uz 01.04.2021. tai 
pieder 2,37 % jeb EUR 186 074; saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, kas 
nosaka, ka “Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir tiesības.. ieguldīt savus līdzekļus 
kapitālsabiedrībā”, “Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma”   62. pantu, 
kas nosaka “Pamatkapitālu drīkst palielināt vai 
samazināt, tikai pamatojoties uz dalībnieku sapulces 
lēmumu, kurā iekļauti pamatkapitāla palielināšanas 
vai samazināšanas noteikumi”, tā paša likuma 63. panta 
pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka “Sabiedrības 
pamatkapitālu var palielināt, dalībniekiem izdarot 
ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un pretī 
saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu”  un Komerclikuma  
196. panta trešo  daļu, kas nosaka, ka “Ja tiek pieņemts 
lēmums par pamatkapitāla izmaiņām, vienlaikus 
izdarāmi attiecīgi grozījumi statūtos”, Komerclikuma  
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197. panta pirmās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka 
“Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt esošajiem 
dalībniekiem vai uzņemtajiem jaunajiem dalībniekiem 
izdarot ieguldījumus sabiedrības pamatkapitālā un 
pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu”. Pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 
pārvaldības likuma 62., 63. pantiem, 66. panta pirmās 
daļas 7. punktu un 9. punktiem, Komerclikuma 196., 
197., 198.  pantiem,  kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 9.F§) 
dotajā jautājumā,  novada dome nolēma palielināt 
pamatkapitālu, izdarot naudas ieguldījumu EUR 14 
768,00 apmērā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
pamatkapitālā, magnētiskās rezonanses iekārtas 
modernizācijai, no pašvaldības 2021. gada budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem pretī saņemot attiecīgu 
kapitāla daļu skaitu. Uzdot Finanšu nodaļai, saskaņā 
ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” dalībnieku 
sapulcē pieņemto lēmumu, ieskaitīt augstāk minēto 
finansējumu kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils 
reģionālā slimnīca” bankas norēķinu kontā. Uzdot SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” valdei nodrošināt SIA 
“Daugavpils reģionālā slimnīca” pamatkapitāla izmaiņu 
reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistīto darbību 
veikšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

***
Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīcijas 

projektu “Domes ielas un Brīvības ielas seguma 
atjaunošana Subates pilsētā”. Projekta rezultātā tiks 
atjaunots asfalta segums Ilūkstes novada Subates 
pilsētas ielu posmiem un līgumu kopējā summa  
sastādītu  EUR 235 520,69. Darbus plānots īstenot 
2021. gadā. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. 
punktiem, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22. 
pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. 
panta piekto daļu, “Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likuma” 24. pantu un Ministru kabineta 
11.02.2021. noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā  tiek izvērtēti un izsniegti 
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, kā arī ņemot 
vērā Finanšu komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. 
Nr. 3, 10.§) dotajā jautājumā,  novada dome nolēma 
ņemt pašvaldības investīciju projekta  “Domes ielas un 
Brīvības ielas seguma atjaunošana Subates pilsētā” 
īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu EUR 200 192,59  
apmērā  uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 
gadiem. Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
investīciju projekta  “Domes ielas un Brīvības ielas 
seguma atjaunošana Subates pilsētā” īstenošanai EUR 
35 328,10 apmērā nodrošināt no ceļu fonda. Paredzēt 
aizņēmuma izņemšanu 2021. gadā. Ilgtermiņa 
aizņēmuma samaksu garantēt no Ilūkstes novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Kontroli par lēmuma 

izpildi uzdot izpilddirektorei un Finanšu nodaļai. 

***
Pamatojoties uz Civillikuma ceturtās daļas “Saistību 

tiesības” 1895. pantu par saistību tiesību noilgumu, 
likumu “Par grāmatvedību”, Likumu par budžetu 
un finanšu vadību, Ministru kabineta 2009. gada 
15. decembra noteikumiem Nr. 87 “Grāmatvedības 
uzskaites kārtība budžeta iestādēs”, Ilūkstes novada 
pašvaldības Finanšu nodaļa ir izvērtējusi šaubīgo 
debitoru parādu summas. Minēto noteikumu 187. p. 
nosaka, ka “Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību 
aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai 
miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī 
citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no 
uzskaites un atzīst pārējos izdevumus.” Ņemot vērā 
iepriekš minēto un Finanšu komitejas 25.03.2021. 
atzinumu (prot. Nr. 3, 11.F§) dotajā jautājumā,  
novada dome nolēma atļaut norakstīt bezcerīgos 
debitoru parādus, kuriem piedziņa nav iespējama par 
kopējo summu EUR 10 919,11 un sastādot finanšu gada 
pārskatu par 2020. gadu izslēgt no bilances. Kontroli 
par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada pašvaldības 
Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei.

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. 

punkta b) apakšpunktu, 21. panta pirmās daļas 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 25.03.2021. Finanšu komitejas atzinumu (prot. Nr. 
3, 13.F§) dotajā jautājumā,  novada dome nolēma 
noteikt ar 2021. gada 1. aprīli “Pagasta pārvalde”, 
Dvietes pagastā, nedzīvojamo telpu nomas maksu par 
vienu kvadrātmetru mēnesī EUR 2,13 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 Dvietes 
pagasta pārvaldniecei. Kontroli par lēmuma izpildi 
uzdot 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, kā arī ņemot vērā Finanšu 
komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 23.§) dotajā 
jautājumā,  novada dome nolēma ar  2021. gada  1. 
aprīli izdarīt grozījumus Ilūkstes novada izglītības 
iestāžu amata vienību un atalgojuma sarakstā (Ilūkstes 
novada domes 28.01.2021. lēmuma Nr. 36  3. pielikums:  
Ilūkstes Raiņa vidusskola, izglītības programmu 
īstenošanas vietas adrese: Raiņa iela 49, Ilūkste, 
Ilūkstes novads, LV-5447: aizstāt amata vienību 
“Apkures katlu kurinātājs”, profesijas kods 8182 01, ar 
amata vienību “gadījuma darbu strādnieks”, profesijas 
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kods 9622 01; izdarīt grozījumus 3. pielikuma 3.2.1. 
punkta  3.2.1.6 apakšpunktā. Likvidēt amata vienību 
“Apkures katlu kurinātājs (7 mēneši)”, profesijas kods 
8182 01, un svītrot 3. pielikuma 3.2.1. punkta  3.2.1.7. 
apakšpunktu. Ilūkstes Raiņa vidusskola, izglītības 
programmu īstenošanas vietas adrese: Stadiona iela 
1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447: likvidēt amata 
vienību ”Bērnu aprūpētājs (9 mēneši)”, profesijas kods 
5311 05, un svītrot 3.pielikuma 3.2.2. punkta 3.2.2.8. 
apakšpunktu.

 
***

Ilūkstes novada pašvaldība plāno īstenot investīciju 
projektu “Administratīvās ēkas un piebrauktuves ar 
stāvlaukumu pārbūve Brīvības ielā 6, Ilūkstē” un līguma 
summa sastādītu  EUR 1 316 845,70. Projekta rezultātā 
tiks atjaunota klostera ēka un piegulošā teritorija. Darbus 
plānots īstenot 2021. gadā. Pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta 2. punktu, 5. punktu un 10. 
punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Likuma par 
pašvaldības budžetiem 22. pantu, Likuma par budžetu 
un finanšu vadību 41. panta piekto daļu, “Covid-19 
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums” 24. pantu 
un Ministru kabineta 11.02.2021. noteikumu “Noteikumi 
par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti 
valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai”, kā arī ņemot vērā 
Finanšu komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 
24.§) dotajā jautājumā,  novada dome nolēma ņemt 
pašvaldības investīciju projekta “Administratīvās ēkas 
un piebrauktuves ar stāvlaukumu pārbūve Brīvības ielā 
6, Ilūkstē” īstenošanai Valsts Kasē aizņēmumu  EUR 1 
000 000  apmērā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 
3 gadiem. Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējumu 
investīciju projekta “Administratīvās ēkas un 
piebrauktuves ar stāvlaukumu pārbūve Brīvības ielā 6, 
Ilūkstē” īstenošanai EUR 316 845, 70 apmērā nodrošināt 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Paredzēt aizņēmuma 
izņemšanu 2021. - 2022. gadā. Kontroli pār lēmuma 
izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei un Finanšu 
nodaļai. 

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 43. panta 

trešo daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likuma 24. pantu, kā arī ņemot vērā Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komitejas 25.03.2021. atzinumu 
(prot. Nr. 3, 1.S§) dotajā jautājumā, novada dome 
nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2021 
“Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 4/2020 “Par 
Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā 
sakarā ar Covid-19 izplatību””.

***
Pamatojoties uz  Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likumu ir uzsākta administratīvi 
teritoriālā  reforma, kuras ietvaros Ilūkstes novads tiek 
apvienots ar Daugavpils novadu. Patreiz tiek izstrādāti 

jaunveidojamā novada - Augšdaugavas novada  
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas paredz  
vienotas  struktūras izveidi  arī izglītības jomā (Ilūkstes 
novada domes 28.01.2021. lēmums Nr. 7 “Par Daugavpils 
valstspilsētas un Augšdaugavavas novada attīstības 
programmu 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”). 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 55. pants noteic, 
ka “valsts un pašvaldība palīdz bērnam ar īpašām 
vajadzībām iekļauties sabiedrībā un nodrošina viņam 
izglītību, veselības aprūpes un sociālos pakalpojumus 
atbilstoši normatīvajiem aktiem”. Ar Izglītības likuma 
17. panta pirmo daļu pašvaldībai uzlikts par pienākumu 
nodrošināt bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta tās 
administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas 
izglītību un pamatizglītību dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē. Saglabājot Raudas internātpamatskolu, tās 
darbības turpināšana  nodrošinātu attīstības un izvēles 
iespējas jaunveidojamā Augšdaugavas novadā kopīgas 
un ilgtspējīgas izglītības sistēmas izveidei bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Pašvaldība savu autonomo funkciju 
ietvaros sniegtu vecākiem izvēles brīvību savu bērnu 
izglītošanā.  Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 8. punktu,  Izglītības likuma 17. panta trešās 
daļas 1. punktu un ņemot vērā Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu  komitejas 25.03.2021. atzinumu 
(prot. Nr.3, 3.S§), dotajā jautājumā,  novada dome 
nolēma turpināt  Raudas internātpamatskolas darbību. 
Uzdot pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas p.i. veikt 
visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar Raudas 
internātpamatskolas darbības turpināšanu.

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 12. panta trešo daļu un 22. panta otro daļu, 
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikuma Nr. 
628 noteikumu “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” 5. nodaļas 5.1 
apakšnodaļas 73. punktu, ņemot vērā Ilūkstes novada 
domes 29.06.2020. lēmumu Nr. 157 “Par Ilūkstes 
novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam 
apstiprināšanu”, kā arī ņemot vērā Attīstības un 
uzņēmējdarbības komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. 
Nr. 3, 1.A§) dotajā jautājumā,  novada dome nolēma 
apstiprināt aktualizēto Ilūkstes novada Attīstības 
programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānu 2020. 
- 2022. gadam; aktualizētais Ilūkstes novada Attīstības 
programmas 2020. - 2026.gadam Investīciju plāns 2020. 
- 2022. gadam stājas spēkā ar šā lēmuma pieņemšanas 
brīdi; apstiprināto Ilūkstes novada Attīstības 
programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānu 2020. 
- 2022. gadam publicēt  Ilūkstes novada interneta vietnē 
www.ilukste.lv, kā arī ievietot Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS); par lēmuma 
izpildi atbildīgo noteikt Stratēģiskās plānošanas nodaļu.
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***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 

otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) 
apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu 
Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi” 12. un 18. punktu un ņemot vērā Attīstības 
un uzņēmējdarbības komitejas 25.03.2021. atzinumu 
(prot. Nr. 3, 4.A§) dotajā jautājumā novada dome 
nolēma pagarināt 09.03.2005. Telpu nomas līgumu 
Dvietes pagasta zemnieku saimniecībai “Kalnāji’, Reģ.
Nr.41501000386, juridiskā adrese: Dviete, Dvietes 
pagasts, Ilūkstes novads, par nekustamā īpašuma 
“Pagasta pārvalde”, Dviete, kadastra Nr.4454 008 0387, 
telpu grupas, kadastra apzīmējums 4454 008 0387 
001 001, telpām Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11 ar kopējo platību 
36,6 m2 veikala vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem. 
Noteikt nomas maksu par 1 m2 mēnesī  –  EUR 2,13 
bez PVN. Uzdot Dvietes pagasta pārvaldniecei noslēgt 
Vienošanos par grozījumiem nedzīvojamo telpu nomas 
līgumā. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots 
adresātam. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā 
procesa likuma 189. pantā noteiktajam.

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. 

panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 
14. punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 
20.02.2018. noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 18. punktu 
un ņemot vērā Attīstības un uzņēmējdarbības 
komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 5.A§) 
dotajā jautājumā,  novada dome nolēma pagarināt 
01.04.2011. Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 
2011/32 IU “Mazais Namiņš”, Reģ. Nr. 41502018864, 
juridiskā adrese: Tirgus laukums 3-1, Subate, Ilūkstes 
novads, par nekustamā īpašuma: Tirgus laukums 1, 

Subate,  kadastra Nr. 4415 002 0046, telpu grupas, 
kadastra apzīmējums 4415 002 0046 001 002, telpām 
Nr. 3, Nr. 4, Nr. 6 ar kopējo platību 27,4 m2 frizētavas 
un veļas mazgātavas vajadzībām uz 10 (desmit) gadiem. 
Noteikt nomas maksu par 1 m2 mēnesī – EUR 0,29 
bez PVN. Uzdot Subates pilsētas un Prodes pagasta 
pārvaldniecei noslēgt Vienošanos par grozījumiem 
nedzīvojamo telpu nomas līgumā. Lēmums stājas 
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Lēmumu 
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 
namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. 
pantā noteiktajam.

***
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, 21. panta otro 
daļu un 41. panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru 
kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 
5. punktu un ņemot vērā Attīstības un uzņēmējdarbības 
komitejas 25.03.2021. atzinumu (prot. Nr. 3, 6.A§) 
dotajā jautājumā, novada dome nolēma iznomāt 
SIA “Kafe Serviss”, Reģ. Nr. 40003419037, juridiskā 
adrese: Jasmīnu iela 1, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-
2130, pašvaldībai piederošās zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 4415 002 0041, Tirgus laukums 19, Subatē, 
1 m2 āra karsto dzērienu tirdzniecības automāta 
izvietošanai uz 1 (vienu) gadu. Noteikt nomas maksu 
EUR 28.00  gadā. Uzdot Subates pilsētas un Prodes 
pagasta pārvaldniecei noslēgt zemes nomas līgumu 
ar SIA “Kafe Serviss”. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, 
kad tas paziņots adresātam. Lēmumu var pārsūdzēt 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 
Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 
atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189. pantā 
noteiktajam.

OFICIĀLAIS  PAZIŅOJUMS
Par Ilūkstes novada pašvaldības saistošo 

noteikumu stāšanos spēkā

1. Ar Ilūkstes novada domes  30.12.2020. lēmumu 
Nr. 344 (protokols Nr. 19, 8.§) tika APSTIPRINĀTI 
saistošie noteikumi 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”.

2. Ar Ilūkstes novada domes  30.12.2020. lēmumu 
Nr. 345 (protokols Nr. 19, 9.§) tika APSTIPRINĀTI 
saistošie noteikumi 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”.

3. Ar Ilūkstes novada domes  30.12.2020. lēmumu 
Nr. 348 (protokols Nr. 19, 12.§) tika APSTIPRINĀTI 
saistošie noteikumi 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”.

4. Ar Ilūkstes novada domes  28.01.2021. lēmumu 
Nr. 6 (protokols Nr. 3, 4.§) tika APSTIPRINĀTI saistošie 
noteikumi Nr. 4/2021 “Interešu izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.



VĒLĒŠANAS

AUGŠDAUGAVAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM REĢISTRĒTIE
 KANDIDĀTU SARAKSTI

1. JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA, POLITISKĀ PARTIJA “LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”,
NACIONĀLĀ APVIENĪBA “VISU LATVIJAI!”-”TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK”

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta 

Latvijā

Arnis
Slobožaņins 1 1984 Latvijas Radio 

Latgales studija

Ārštata raidīju-
mu un rubriku 

vadītājs

Daugavpils Universi-
tāte; Rietumanglijas 

Universitāte

Augšdauga-
vas novads

Kristaps
Averjanovs 2 1990 Ilūkstes novada 

dome Deputāts Rīgas Tehniskā 
universitāte

Augšdauga-
vas novads

Jānis Strods 3 1957 Pensionārs
Baltijas Starptautiskā 
akadēmija; Rīgas Po-
litehniskais institūts

Augšdauga-
vas novads

Andrejs 
Faibuševičs 4 1966

SIA “Artillerry 
Clinical Consult-

ing”

Uzņēmuma 
īpašnieks, klīn-

iskās izpētes 
konsultants, 
pilnvarnieks

Rīgas Stradiņa 
Universitāte Daugavpils

Sandra
Stašāne 5 1970

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Daugavpils studiju 
un zinātņu centrs

Lektore
Latvijas Universitāte;
Daugavpils Universi-

tāte
Daugavpils

Irēna 
Kūliņa 6 1963

Daugavpils novada 
pašvaldības Zem-
gales vidusskola

Skolotāja

Daugavpils Universi-
tāte; Daugavpils Peda-
goģiskā Universitāte; 
Rīgas pedagoģiskā skola

Augšdauga-
vas novads

Vasilijs 
Haritonovs 7 1973 Latvijas Repub-

likas Zemessardze Apsargs
Rīgas 46.speciālā pro-
fesionālā skola; Rīgas 

51.vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Rolands 
Surgovts 8 1969

Zemessardzes 
34.kājnieku batal-

jons

Apsardzes 
instruktors

Latvijas Nacionālā 
aizsardzības akadēm-
ija; Zemessardzes Kā-
jnieku mācību centrs

Augšdauga-
vas novads

Inese 
Ziediņa 9 1964 Sūnu pamatskola Direktore

Daugavpils 
Universitāte;

Daugavpils Peda-
goģiskais institūts

Augšdauga-
vas novads

Ligita 
Ļaļina 10 1979

Daugavpils pilsē-
tas pašvaldības 

iestāde ,,Sociālais 
dienests,, Sociālo 
pakalpojumu nod-
aļa, Specializētās 

darbnīcas per-
sonām ar garīga 
rakstura traucē-

jumiem

Sociālā darba 
speciālists

Baltijas Starptautiskā 
akadēmija;

Baltijas Psiholoģi-
jas un menedžmenta 

augstskola; Valsts 
Malnavas Lauk-

saimniecības tehni-
kums

Augšdauga-
vas novads

Anita 
Vaļuka 11 1959 SIA “Firma Ma-

dara 89”

Veikala “Mini 
top!” pārdevēja 

Subatē

Bebrenes profesionālā 
vidusskola;

Baltijas Starptautiskā 
akadēmija; Višķu 
sovhoztehnikums

Augšdauga-
vas novads

Jānis 
Briedis 12 1976 Pašnodarbinātais

Daugavpils 
Universitāte;

Valsts Bebrenes 
tehnikums

Augšdauga-
vas novads



VĒLĒŠANAS

“DAUGAVPILS NOVADA PARTIJA”

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta

Latvijā

Arvīds 
Kucins 1 1958 Daugavpils no-

vada dome
Domes 

priekšsēdētājs

Latvijas 
Lauksaimniecības 

universitāte

Augšdauga-
vas novads

Aivars 
Rasčevskis 2 1960 Daugavpils no-

vada dome

Novada domes 
priekšsēdētāja 

vietnieks

Baltijas Krievu 
institūts

Augšdauga-
vas novads

Aleksejs 
Mackevičs 3 1982 Daugavpils no-

vada dome Deputāts
Latvijas Universitāte;

Daugavpils 
Universitāte

Augšdauga-
vas novads

Regīna 
Tamane 4 1958

Daugavpils no-
vada Sociālais 

dienests

Demenes sociālo 
pakalpojumu 
un sociālās 

palīdzības centra 
vadītāja

Sociālā darba un 
sociālās pedagoģijās 

augstskola ATTISTĪBA

Augšdauga-
vas novads

Jānis 
Belkovskis 5 1956 Višķu pagasta 

pārvalde

Višķu pagasta 
Sabiedriskā cen-

tra vadītājs

Latvijas Universitāte;
Daugavpils peda-
goģiskais institūts

Augšdauga-
vas novads

Olesja
Ņikitina 6 1988 Daugavpils no-

vada dome Deputāte

Daugavpils Mūzikas 
vidusskola;
Daugavpils 

Universitāte

Augšdauga-
vas novads

Andis
Ķīsis 7 1968 Ilūkstes novada 

dome Deputāts Daugavpils peda-
goģiskais institūts

Augšdauga-
vas novads

Natālija
Polovaja 8 1991 SIA “Sventes 

MNG” Administrators

Latgales transportu un 
sakaru institūts;

Daugavpils 
Universitāte

Augšdauga-
vas novads

Aleksandrs
Sibircevs 9 1959 Sventes viduss-

kola Direktors
Špoģu vidusskola;

Latvijas valsts fiziskās 
kultūras institūts

Augšdauga-
vas novads

Pāvils
Kveders 10 1993 Sēlijas āres LPKS Prokūrists

Eglaines pamatskola
Ilūkstes 1. vidusskola;

Latvijas 
Lauksaimniecības 

universitāte (studē)

Augšdauga-
vas novads

Andrejs
Bruns 11 1967 Daugavpils no-

vada dome Deputāts

2. profesionāli 
tehniskajā vidusskolā 

Daugavpilī;
Informācijas sistēmu 

menedžmenta 
augstskola

Augšdauga-
vas novads

Silvija
Razminoviča 12 1964

Pārtikas veter-
inārais dienests, 
robežkontroles 
departaments, 

kontroles punkts 
Daugavpils nodaļa

Inspektore

Latvijas 
Lauksaimniecības 

akadēmija;
Rīgas Tehniskā 

universitāte

Augšdauga-
vas novads

Jānis
Briška 13 1992 Špoģu vidusskola

Direktora viet-
nieks izglītības 

jomā

Daugavpils 
Universitāte

Augšdauga-
vas novads

Inga
Kuļikova 14 1983

Daugavpils no-
vada pašvaldība 

Naujenes pagasta 
pārvalde

Personāla lietu 
pārzine

Daugavpils 
Universitāte

Augšdauga-
vas novads



VĒLĒŠANAS

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta

Latvijā

Kazimirs
Hrapans 15 1962 Skrudalienas pa-

gasta pārvalde
Komunālās 

nodaļas vadītājs
Višķu 

sovhoztehnikums
Augšdauga-
vas novads

Ilmārs
Skuķis 16 1965 ZS “Ūsiņi” Īpašnieks Ērgļu 7 LPTV Augšdauga-

vas novads

Raimonds
Užulis 17 1982

Daugavpils no-
vada dome, 

Finanšu pārvalde

Īpašuma nodaļas 
zemes lietu 
speciālists

Rīgas Tehniskā 
universitāte;
Daugavpils 

12. vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Jānis
Kudiņš 18 1988 Daugavpils Uni-

versitāte

Rektora viet-
nieks attīstības 

jautājumos

Daugavpils 
Universitāte;

Daugavpils pilsētas 
Centra ģimnāzija

Augšdauga-
vas novads

3. “SASKAŅA” SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta 

Latvijā

Deniss
Sarafaņuks 1 1985 Daugavpils Sas-

kaņas pamatskola Sporta skolotājs

Daugavpils 
Universitāte;
Daugavpils 

15. vidusskola;
Ilūkstes 2. vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Jevgeņijs
Gridasovs 2 1971 Daugavpils no-

vada dome Domes deputāts

Latvijas 
Lauksaimniecības 

universitāte;
Sanktpēterburgas 
Valsts universitāte;

Daugavpils 
4. Vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Viktors 
Jasiņavičs 3 1957 Ilūkstes Raiņa 

vidusskola

Mājturības 
un tehnoloģ-
iju skolotājs, 
uzņēmējdar-

bības skolotājs

Latvijas 
Lauksaimniecības 

akadēmija;
Daugavpils Peda-

goģiskā universitāte;
Latvijas 

Lauksaimniecības 
akadēmija;

Zaļenieku sovhozteh-
nikums;

Ilūkstes 2.vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Rolanda
Usačova 4 1978

Daugavgrīvas 
cietuma Resocial-

izācijas daļa

Vecākā inspek-
tore

Latvijas Policijas aka-
dēmija;

Daugavpils Dzelzceļ-
nieku tehnikums;

Daugavpils 
1. vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Vitālijs
Pinčuks 5 1983 Mbbladeservice Tehniķis

Novikontas koledža;
Nacionālo Bruņoto 
Spēku instruktoru 

skola;
Ilūkstes 2.Vidusskola

Daugavpils

Viktors
Andruškevičs 6 1991

Daugavpils pilsē-
tas pašvaldības 

Tūrisma attīstības 
un informācijas 

aģentūra

Muzeja vadītājs Daugavpils 
Universitāte

Augšdauga-
vas novads



VĒLĒŠANAS

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta 

Latvijā

Anatolijs
Butorins 7 1972 Laucesas pagasta 

ZS “Tālskati” Īpašnieks

Višķu tehnikums;
Daugavpils 

1. Arodvidusskola;
Daugavpils 

4. vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Zoja
Kolosova 8 1969 Ilūkstes 

Raiņa vidusskola Fizikas skolotāja

Daugavpils peda-
goģiskais institūts;

Daugavpils 
4. vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Dmitrijs
Hadakovs 9 1979 Daugavpils no-

vada Sporta skola Treneris

Daugavpils 
Universitāte;
Daugavpils 

13. vidusskola

Daugavpils

Anna
Grustāne 10 1976 Aprūpes centrs 

“Kalkūni”

Sociālā 
aprūpētāja 

sociālās aprūpes 
centrā

Daugavpils 
medicīniska koledža

Augšdauga-
vas novads

Aleksejs
Tarasovs 11 1969

AS “Latvijas dz-
elzceļš”

 Ceļu pārvalde

Sliežu ceļu mon-
tieris

Latgales transporta 
koledža;

Daugavpils 
9. vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Vitālijs
Vaņins 12 1967

Daugavpils psi-
honeiroloģiskā 

slimnīca
Sanitārs

Rīgas industriālais 
politehnikums;

Ilūkstes 1.vidusskola

Augšdauga-
vas novads

Jevgeņijs
Dubinovičs 13 1983 SIA “Dmd trans” Autovadītājs-ek-

spedītors

Latgales mācību 
centrs;

Zemgales koledža

Augšdauga-
vas novads

Lana
Kupce 14 1978 SIA “Plastika” Grāmatveža 

palīdze Neretas vidusskola Augšdauga-
vas novads

Liana
Patrina 15 1978 SIA “Axon cable”

Produkcijas 
kvalitātes kon-

troliere

Sociālo tehnoloģiju 
augstskola;
Daugavpils 

15. vidusskola

Daugavpils

Tatjana
Barinova 16 1981

As “Daugavpils 
lokomotīvju re-
monta rūpnīca”

Plānošanas dis-
pečeru nodaļas 

vadītāja

Daugavpils 
Tirdzniecības Skola;

Rīgas Tehniskā 
Universitāte

Augšdauga-
vas novads

4. “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta 

Latvijā

Maigurs
Krievāns 1 1968 ZS “Auziņas” Īpašnieks

Bebrenes sovhoztehnikums;
Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte

Augšdaugavas 
novads

Reinis
Līcis 2 1988 Ilūkstes novada 

pašvaldība Būvvaldes vadītājs

Latvijas Lauksaimniecības 
Universitāte;

Viduslatgales profesionālā 
vidusskola

Augšdaugavas 
novads

Jānis
Krievāns 3 1958 SIA “LatRosTrans”

Rūpniecisko iekārtu 
un rīku inženieris, 

NPS “Skrudaliena” 
pārvaldnieks

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija;

Polockas Valsts universitāte

Augšdaugavas 
novads

Aivars
Skrinda 4 1967 ZS “Bavderi” Īpašnieks

Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmija;

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte

Augšdaugavas 
novads



VĒLĒŠANAS

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta 

Latvijā

Dace
Stalidzāne 5 1987 Ilūkstes novada 

pašvaldība

Stratēģiskās 
plānošanas nodaļas 

vadītāja
Daugavpils universitāte Augšdaugavas 

novads

Aldis
Čamāns 6 1969 Ilūkstes novada 

pašvaldība Enerģētiķis
Daugavpils universitāte;
Daugavpils dzelzceļnieku 

skola

Augšdaugavas 
novads

Natālija
Dvorjaņikova 7 1969 Salienas pagasta 

pārvalde Ēkas dežurants Skrudalienas vidusskola Augšdaugavas 
novads

Artis
Simanovičs 8 1969 SIA “LLKC” Ekonomikas 

konsultants
Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte
Augšdaugavas 

novads

Artūrs
Bogdanovičs 9 1958

Artūra Bogdanoviča 
internista un ģimenes 

ārsta prakse

Ģimenes ārsts, 
prakses vadītājs Rīgas medicīnas institūts Augšdaugavas 

novads

Reinis
Lazdāns 10 1995 ZS “Lazdiņi” Vadītājs Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte
Augšdaugavas 

novads

Dainis
Millers 11 1970 Valsts Tehniskās Uz-

raudzības aģentūra Vecākais inspektors
Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte;
Daugavpils universitāte

Augšdaugavas 
novads

Elita
Kaļiņina 12 1969 SIA “Ornaments” Sekretāre- lietvede Daugavpils universitāte Augšdaugavas 

novads

Ruta
Grustāne 13 1965 Višķu pagasta pār-

valde

VPVKAC klien-
tu apkalpošanas 

speciāliste

Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte

Augšdaugavas 
novads

Jāzeps
Mačuks 14 1958 Ilūkstes Raiņa viduss-

kola Direktora vietnieks Daugavpils pedagoģiskais 
institūts

Augšdaugavas 
novads

Valdis
Miltiņš 15 1961 Daugavpils novada 

Višķu bāriņtiesa Bāriņtiesas loceklis
Jēkabpils agrobiznesa 

koledža;
Daugavpils universitāte

Augšdaugavas 
novads

Jānis
Vaitkuns 16 1993 ZS “Saimnieki” Īpašnieks

Valsts Priekuļu lauk-
saimniecības tehnikums;

Bebrenes profesionālā 
vidusskola

Augšdaugavas 
novads

Valērija
Ančevska 17 1999

Latvijas Lauk-
saimniecības univer-

sitāte
Studente Daugavpils krievu viduss-

kola- licejs
Augšdaugavas 

novads

Viktors
Potjomkins 18 1981 Ilūkstes novada 

pašvaldība
Šēderes pagasta 

pārvaldnieks

Višķu lauksaimniecības 
tehnikums;

Daugavpils tirdzniecības 
skola

Augšdaugavas 
novads

5. LATGALES PARTIJA

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta 

Latvijā

Vitālijs
Aizbalts 1 1959

Latvijas būvju 
informācijas mod-
elēšanas biedrība

Valdes loceklis Rīgas Politehniskais 
institūts

Augšdaugavas 
novads

Māris
Bozovičs 2 1978 Latgales reģiona at-

tīstības aģentūra Direktors
Daugavpils Universitāte; 

Malnavas koledža; 
Kārsavas vidusskola

Daugavpils

Dzintars
Pabērzs 3 1968

Ilūkstes novada sporta 
skolas un sporta 

centra
Direktors

Valsts Robežsardzes 
koledža; Daugavpils 

Pedagoģiskā universitāte; 
Ilūkstes 1. vidusskola

Augšdaugavas

novads

Rolands
Gradkovskis 4 1969

Daugavpils 
pašvaldības aģentūtas 

“TAKA”
Direktors Daugavpils universitāte Augšdaugavas 

novads



VĒLĒŠANAS

Kandidāts
Kārtas 
nr. sa-
rakstā

Dzim. 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās Amats Izglītība

Reģistrētā 
dzīvesvieta 

Latvijā

Gunta
Okmane 5 1970 Ilūkstes novada 

pašvaldība

Subates pilsētas 
kultūras un tūrisma 

organizatore

Jelgavas lauksaimniecības 
universitāte; 

Ilūkstes 1.vidusskola

Augšdaugavas 
novads

Iveta
Čivkule 6 1973 Ivetas Čivkules 

ģimenes ārsta prakse Ģimenes ārste

Rīgas Stradiņa universi-
tāte; Latvijas Medicīnas 

akadēmija; Dāvja Ozoliņa 
Apes vidusskola

Augšdaugavas 
novads

Igors Lisjonoks 7 1999 Latvijas Universitāte Students Daugavpils Valsts 
ģimnāzija Rīga

Ainārs
Astičs 8 1963 Pašnodarbināta 

persona
Nodarbošanās 

lauksaimniecība
Daugavpils pedagoģiskais 

institūts
Augšdaugavas 

novads
Ilmārs
Lociks 9 1971 SIA “Beibuks” Valdes loceklis Daugavpils 1. vidusskola Augšdaugavas 

novads

Aiga
Soma 10 1980

VAS “Ceļu satiksmes 
drošības direkcija”, 
Daugavpils klientu 

apkalpošanas centrs

Transportlīdzekļu 
kvalifikācijas 

inspektors

Daugavpils Universitāte; 
Daugavpils novada Špoģu 

vidusskola; Daugavpils no-
vada Līksnas pamatskola

Augšdaugavas 
novads

Līga
Pauļuka 11 1979 Bebrenes pagasta 

pārvalde
Kultūras tūrisma 

organizators

Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā 

vidusskola; Daugavpils 
Pedagoģiskā Universitāte

Augšdaugavas 
novads

Ilona Anaņko- 
Bārtule 12 1994 Sventes vidusskola Skolotāja Daugavpils Universitāte; 

Sventes vidusskola
Augšdaugavas 

novads
Aleksandrs
Papsujevičs 13 1965 Daugavpils reģionālā 

slimnīca
Bērnu nodaļas 

vadītājs Rīgas Medicīnas Institūts Augšdaugavas 
novads

Staņislavs
Mežnieks 14 1959 SIA “Justs” Valdes loceklis Latvijas Lauksaimniecības 

Akadēmija
Augšdaugavas 

novads

Jānis Kudiņš 15 1979 VAS “Latvijas Pasts” Reģiona vadītājs Latvijas Universitāte Augšdaugavas 
novads

Ilva Baranovska 16 1974

Demenes pagasta 
pārvalde (Daugavpils 
novada pašvaldības 

Zemgales vidusskola)

Skolotāja, lietvede

LLU Mūžizglītības centrs; 
Latvijas Universitāte; 
Rēzeknes Skolotāju 

institūts

Augšdaugavas 
novads

Anastasija 
Kotova 17 1981

Daugavpils novada 
pašvaldība, Skrudal-

ienas pagasta pārvalde

Juriskonsulte, 
iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja

Rēzeknes Augstskola; 
Daugavpils Universitāte

Augšdaugavas 
novads

Agris Elerts 18 1967 SIA “Goodman 
group” Tirdzniecības aģents

Daugavpils Universitāte; 
Ogres meža tehnikums; 
Rīgas 13. profesionāli 
tehniskā vidusskola

Ķekavas novads

BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
“Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pag.,
Ilūkstes nov. Nr. 393
DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
“Kultūras Nams”, Dviete, Dvietes pag.,
Ilūkstes nov. Nr. 402
EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS NAMS
Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pag.,
Ilūkstes nov. Nr. 403
ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS
Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes nov. Nr. 392

PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pag.,
Ilūkstes nov. Nr. 394
ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA
Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pag.,
Ilūkstes nov. Nr. 395
SUBATES PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS
Tirgus laukums 19, Subate,
Ilūkstes nov. Nr. 396

VĒLĒŠANU IECIRKŅI ILŪKSTES NOVADĀ

Sestdien, 2021. gada 5. jūnijā, no pulksten 7.00 līdz 20.00. Latvijā notiks pašvaldību  vēlēšanas!
Īstenojot epidemioloģiskās drošības pasākumus vīrusa infekcijas Covid-19 ierobežošanai, aicinām vēlētājus,

dodoties uz vēlēšanu iecirkņiem, paņemt līdzi savu pildspalvu un lietot mutes un deguna aizsegus.
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PAGASTOS – BEBRENE

TALKA! 
Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, Lielā talka 

ir pienākusi un pagājusi! Un mēs, bebrenieši un ilzieši, 
lepojamies ar skaistu, sakoptu un čakliem ļaudīm 
bagātu Bebrenes pagastu!

Talkas dienā, arī pirms talkas dienas un arī pēc 
šīs dienas mēs vācām un vāksim nevīžīgu ļautiņu 
atstātos “mēslus” gar ceļmalām un upmalām, kopsim 
vecās mājvietas no atstātā “mantojuma”, neatlaidīgi 
mēģināsim ieviest kārtību mūsu kapsētās, kur mieru 
raduši mūsu senči. Mēs centīsimies turpināt radīt 
jaunus vides elementus un objektus MŪSU kopīgajās 
mājās - BEBRENES pagastā!

PALDIES visiem čaklajiem ļaudīm, kuri ikdienā 
darbojas mūsu pagasta sabiedrisko teritoriju uzturēšana 

un labiekārtošanā. 
PALDIES visiem čaklajiem ļaudīm, kuri savus 

īpašumus un darba vietas uztur kārtībā un rada 
jaunas smukum lietas un vietas, kur “piesiet aci” 
garāmbraucējiem un gājējiem.

PALDIES visiem tiem labajiem gariņiem, kuriem 
nav par grūtu pieliekties un pacelt kādu cita nomestu 
atkritumu, kuriem nav par grūtu šķirot atkritumus, 
kuriem rūp mūsu planētas ZEME nākotne! 

Un rūpēties par savu mājvietu, savu pagastu, savu 
ZEMI drīkst un vajag katru dienu, ne tikai TALKĀ! 

Par skaistu Bebreni un Ilzi, par sakoptu Bebrenes 
pagastu!

Bebrenes pagasta pārvalde

13. aprīlī Bebrenē tika atzīmēta novadnieka un 
mākslinieka Jāņa Druļļa (1924. - 1996.) dzimšanas 
diena ar viņa gleznu un zīmējumu mākslas kataloga 
atklāšanu. 

Katalogā iekļauti piecdesmit astoņi mākslas darbi. 
Lielākā daļa darbu tapuši Bebrenē. Lauku ainavas, 
viensētas, dažādas ēkas Bebrenes centrā, grāfu Plāteru-
Zībergu muiža un muižas vārti dominē viņa gleznās.

Jāņa Druļļa gleznas savu mājvietu atradušas pie 

draugiem, kaimiņiem un paziņām Bebrenē. Vairāki 
darbi aizceļojuši uz attālākām vietām Latvijā, kā 
arī ārpus mūsu valsts robežām. Kataloga veidošanā 
piedalījās Bebrenes pagasta bibliotēkas un Bebrenes 
tūrisma informācijas punkta darbinieki.

Liels paldies J. Druļļa gleznu īpašniekiem, kas 
palīdzēja apkopot un izveidot šo gleznu un zīmējumu 
kolekciju. Katalogu iespējams apskatīt Bebrenes 
pagasta bibliotēkā.
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PAGASTOS – DVIETEPAGASTOS 
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LIELĀ TALKA DVIETĒ

“Ne no sētas, ne no ielas skaļas – Cilvēkam no mājām 
jānāk ir ...”

Lielā pavasara uzkopšanas talka Dvietē noritēja ar 
devīzi: “Mans pagalms – mans lepnums!”

Talkojām veselas 2 nedēļas no 12. līdz 24. aprīlim. 
Talkas laikā tika ievēroti visi epidemioloģiskie 
noteikumi.

Algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji un GMI 
pabalstu saņēmēji savāca un sašķiroja veselu traktora 
piekabi atkritumu, palīdzēja arī sakopt daudzdzīvokļu 
mājas 

“Pīlādži” kūtiņu teritoriju, veica Dvietes parka un 
pagasta teritorijas sakopšanas darbus.

Pagasta komunālās saimniecības strādnieki 
atjaunoja puķu dobi, kas atrodas iebraucot Dvietē no 
mežniecības puses. Tika labiekārtotas puķu dobes pie 
pagasta pārvaldes ēkas.

Daudzi viensētu īpašnieki sakopa un labiekārtoja 
savu māju pagalmus un viensētu apkārtni.

24. aprīlī biedrība “Dvietes vīnogas” organizēja 
degradēto objektu, kas palikuši bez saimnieku aprūpes 
un bojā ainavu Dvietes parka teritorijā, nojaukšanu. 
Biedrībai  palīgā nāca “Dvietes Mednieku kolektīva” 
vīri, senioru kopas “Saulespuķes” pārstāves, pagasta 
komunālās saimniecības vīri, kā arī bijušie un esošie 
dvietieši. Tiek savests kārtībā laukums, kurā būs jauns 
zāliens un autostāvvietas. Talciniekus priecēja kopā 
būšana, darba spars un darba tikums. Talkā piedalījās 
arī Vaitkunu ģimene – trīs paaudzēs. Junioru attieksme 
pret notiekošo bija kā apliecinājums, ka Dvietes 
senioriem būs darba tradīciju turpinātāji.

Dvietieši jaunai tūrisma sezonai ir sagatavojušies. 
Laipni lūgti Dvietē!

Foto:  Lielās talkas 24. aprīlī.  Foto autore: Leontīna Kuosa.
Dvietes pagasta pārvalde



PAGASTOS – EGLAINE

LIELĀ TALKA EGLAINĒ!

24. aprīli, tāpat kā citur Latvijā, arī Eglainē noritēja 
“Lielās Talkas” darbi.

Eglaines pagastā talkas notika vairākās vietās – 
Lašu pilskalnā, Vecā Stendera muzejā un tā teritorijā, 
Červonkas (vecticībnieku) kapsētā u.c.

Lašu pilskalnā tika sagrābtas pērnā gada nokritušās 
lapas, savākti un sašķiroti atrastie  dažāda veida 
atkritumi.

Aktīvu dalību ņēma gan pieaugušie, gan bērni.
Talkas dalībnieki ievēroja visus noteiktos drošības 

noteikumus, talkojot ģimenes ietvaros vai individuāli.

Eglaines pagasta pārvalde
Foto: Mūsu bērni prot šķirot atkritumus!

LIELĀ TALKA PILSKALNĒ!

Lielās Talkas pasākums Pilskalnes pagastā tika 
sadalīts vairākos posmos visas nedēļas garumā. Viens 
no nozīmīgākajiem bija uzkopšanas, sakopšanas  darbi 
Pilskalnes pagasta autoceļu nomalēs, kur visvairāk tiek 
novērots piesārņojuma līmenis. Uzkopšanas rezultātā 
tika savākti vairāk kā 70 atkritumu maisi.

Līdz ar ceļa nomales sakopšanu, tika sakārtota arī  
dabas taka. Uzsākot tūrisma sezonu, mūsu tehniski 
specializētais kolektīvs veica dabas lieguma  “Pilskalnes 
Siguldiņas” apsekošanu. Tās ietvaros tika atjaunoti 
pakāpieni, kā arī  ar zaru mākslinieciskiem pinumiem 
tika veidotas takas sānu robežlīnijas stāvajās nogāzēs, 
nekaitējot dabai, radot sakoptības sajūtu.

Savukārt 24. aprīlī Lielajā Talkas dienā, pilskalnieši 
katrs   talkoja savā īpašumā, ievērojot COVID – 19 
valstī noteiktos ierobežojumus.

Cienīsim savu un citu padarīto darbu, 
atkritumus metīsim tikai tiem paredzētajās vietās 
– konteineros, lai mēs visi varētu dzīvot tīrā un 
sakoptā Latvijā!

Pilskalnes pagasta pārvalde
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PAGASTOS – PILSKALNE

LIELDIENU ZĪMĒJUMU  KONKURSS 
BĒRNIEM “KO MAN NOZĪMĒ

LIELDIENAS?”

No 5. marta līdz 26. martam Pilskalnes pagasta  
bērni varēja piedalīties zīmējumu konkursā, uzzīmējot 
savas Lieldienas. Zīmēšanas konkursa mērķis bija 
iesaistīt bērnus šajā Lieldienu gaidīšanas procesā. 
Jaunie mākslinieki savus darbus iesniedza  Pilskalnes 
pagasta pārvaldē. Bērnu veikumu izvērtēja īpaša 
žūrija. Kopumā tika saņemti 17 apburoši mākslas darbi, 
vecumu grupās no 2 līdz 13 gadiem. Katrs darbs bija 
unikāls, un žūrijai bija liels gandarījums un lepnums 
par Pilskalnes jaukajiem, talantīgajiem bērniņiem. 
Bērnu zīmējumos viss vairāk bija attēlotas olas un zaķi. 
Zīmējumu tapšanā bērni veltīja savu laiku un lielo 
atdevi, lai sasniegtu labu rezultātu.  Ik katra bērna 
sagatavotais  mākslas darbs tika īpaši novērtēts. Bērni 
saņēma balvas savam priekam un turpmākai radošai 
attīstībai un darbībai.

Konkursa žūrija pateicas bērnu vecākiem, kuri 
atbalstīja un iedrošināja savas jaunākās atvases parādīt 
savu talantu un piedalīties konkursā. 

Īpašs paldies visām čaklajām rociņām, kuras 
nepagura un izveidoja cienīgus mākslas darbus.

Arī turpmāk tiek plānoti dažādi pasākumi, kas 
priecēs gan bērnus. Gan vecākus.

Pilskalnes pagasts Lieldienu laikā rotājās dažādās 
dekorācijas. Tās jo sevišķi ir iecienījuši bērni, kas 
priecīgi čalojot, labprāt nofotografējas pie tām.

Sakarā ar Covid 19 ierobežojumiem valstī, svētku 
laikā izpalika vairāki iecerēti pasākumi. Bet tas 
nemazināja Lieldienu prieku un tuvojošā pavasara 
klātbūtnes sajūtu gan bērnos, gan pieaugušos.

Pilskalnes pagasta pārvalde
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PAGASTOS – PILSKALNE

PAKALPOJUMU CENRĀDIS DABAS
LIEGUMĀ “PILSKALNES SIGULDIŅA” 

“SPRĪDĪŠA” TAKA (1 PERSONA)
Pieaugušiem: 1,50 EUR
Bērniem un pensionāriem: 1.00 EUR
“DENDROLOĢISKĀ” TAKA (1 PERSONA)
Pieaugušiem: 2,50 EUR
Bērniem un pensionāriem: 1,50 EUR
“VĒSTURES LIECINIEKI” TAKA (1 PERSONA)
Pieaugušiem: 2,50 EUR
Bērniem un pensionāriem: 1,50 EUR
“PURVA” TAKA (1 PERSONA)
Pieaugušiem: 2,50 EUR
Bērniem un pensionāriem: 1,50 EUR
GIDA PAKALPOJUMI DABAS LIEGUMĀ
“PILSKALNES SIGULDIŅA” (1,5 h) :  10,00 EUR
GIDA PAKALPOJUMI TEMATISKĀ EKSKURSIJA  
DABAS LIEGUMĀ “PILSKALNES SIGULDIŅA” (1,5 
h):  20,00 EUR
LIELĀ UGUNSKURA SAGATAVOŠANA TAKAS 
MARŠRUTĀ:  25,00 EUR
MAZĀ UGUNSKURA SAGATAVOŠANA TAKAS 
MARŠRUTĀ:  10,00 EUR
VIENAS TELTS VIETA (1 DIENNAKTS): 2,00 EUR
AUTOSTĀVVIETA
Vieglai automašīnai: 1,00 EUR
Autobusam: 3,00 EUR

PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
PILSKALNES PAGASTA ATPŪTAS

MĀJĀS “DUBEZERS” 
UN DOĻNAJAS KULTŪRAS NAMĀ

ATPŪTAS MĀJA “DUBEZERS” (1 h) - 13,75 EUR

ATPŪTAS MĀJA “DUBEZERS” SVINĪBU TELPA 
(24h) - 110,00 EUR
(līdz 30 cilvēkiem par vienu diennakti atlaide 30%) – 
77,00 EUR/24 h

ATPŪTAS MĀJA “DUBEZERS” NAKTSMĪTNES 
(24 h) – 11,00 EUR

ATPŪTAS MĀJA “DUBEZERS” SAUNA 
(līdz 4 h – 40,00 EUR

ATPŪTAS MĀJA “DUBEZERS” PIKNIKA VIETA 
(1 PERSONA) – 2,00 EUR

ATPŪTAS MĀJA “DUBEZERS” TELTS VIETA 
(1 PERSONA) – 2,00 EUR

PILSKALNES PAGASTA DOĻNAJAS KULTŪRAS NAMS 
(24 h) – 30,00 EUR

KASES DARBA LAIKS:
Pirmdiena - Svētdiena  10:00-19:00
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BEZMAKSAS APMEKLĒJUMS
Cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, pansionātu iemītniekiem Ilūkstes novada izglītības iestādēm

(piedaloties talkās, uzkopšanas darbos)
Bērniem līdz skolas vecumam



PAGASTOS – ŠĒDERE

LIELĀ TALKA ŠĒDERĒ

Šēderieši ir labi pastrādājuši! Lielajā talkas dienā, 
kas ntika 24. aprīlī visā Latvijā,  tika sakopts un 
sakārtots Šēderes upes krasts, savākti pagasta apkārtnē 
atkritumi, sagrābtas pērnās lapas, novākti zari, upē tika 
“izķertas”  stikla un plastmasas pudeles. Tīrot upi tika 
atrastas ļoti daudz interesantas vecas mantas.

Pašvaldība un paši Šēderes iedzīvotāji cer, ka  
nākamajā gadā nebūs ierobežojumi, un talkotāju būs 
daudz vairāk!

Šēderieši aicina nepiesārņot dabu, pagasta apkārtni, 
saudzēt un rūpēties par savu vidi, kurā dzīvojam!

Šederes pagasta pārvalde
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DAUGAVPILS PILSĒTAS, DAUGAVPILS 
NOVADA UN ILŪKSTES NOVADA 

PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀ KOPĪGUS 
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS

DOKUMENTUS

Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes 
novada pašvaldības šī gada sākumā ir pieņēmušas 
lēmumu par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas 
novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. Lēmumi 
tika pieņemti, balstoties uz Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumiem, 
kas nosaka to, ka pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils 
valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada 
pašvaldību, ko veidos Daugavpils novada un Ilūkstes 
novada pašvaldības, sadarbojas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, lai 
nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu 
sasniegšanu. Kopīgi ar jaunveidojamā Augšdaugavas 
novada pašvaldībām tiks strādāts pie ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādes, šajā 
dokumentā tiks definēta teritorijas ilgtermiņa attīstības 
vīzija, mērķi un prioritātes. Savukārt, attīstības 
programmā, kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas 

dokuments, tiks noteiktas pašvaldību kopīgās vidēja 
termiņa prioritātes un rīcības virzieni to īstenošanai, 
iespējamie investīciju projekti un plānotais finansējuma 
apjoms, kā arī finansējuma avoti, no kuriem varētu 
piesaistīt finanšu resursus šo projektu realizācijai. 

Plānots, ka pašvaldību kopīgo attīstības plānošanas 
dokumentu 1.redakcijas sabiedriskai apspriešanai 
tiks nodotas 2021.gada vasarā. Kopīgās ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi 
vada Daugavpils pilsētas dome.

Pašvaldība aicina sekot līdzi aktuālajiem 
jaunumiem saistībā ar attīstības plānošanas 
dokumentu izstrādi, kā arī sniegt savus teritorijas 
attīstības priekšlikumus, rakstot uz e-pastu: 
strategija@ilukste.lv 

Plānošanas procesam varat sekot līdzi: 
- Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19695 
- Ilūkstes novada domes mājas lapā
https://ej.uz/I_novada_planosana_2021  
- Daugavpils pilsētas domes mājas lapā
https://ej.uz/Daugavpils_planosana_2021 
- Daugavpils novada domes mājas lapā
https://ej.uz/D_novada_planosana_2021 

STRATĒĢIJAS NODAĻA



MOTIVĀCIJAS SLĒDZIS – ROBOTIKA!

Ilūkstes Raiņa vidusskolas 4.-6.klasēs tiek 
aprobēts  SIA ROBO HUB izstrādātais “Digitālais 
mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā 
pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (projekts Nr. 
8.3.1.2/19/A/011).  Projekts tiek realizēts informātikas 
skolotājas Airitas Šuksto vadībā.

Katrā nodarbībā skolēni apgūst dabaszinības, 
robotiku un programmēšanu. Nodarbību saturs ir 
saistošs un izglītojošs skolēniem. Tā ir vienreizēja 
iespēja pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas  un 
praktiskās iemaņas dažādās dabaszinātņu jomās.

Programmēšana ir arī radošs process – tas 

apvieno dabaszinātnes, inženierzinības, loģiku, 
stāstu veidošanu, mākslu. Skolēni atzīst, ka mācīties 
programmēt ir ārkārtīgi interesanti, jo rezultāti redzami 
uzreiz. Kad esi aizrāvies ar zaķa, miksera, beibleida, 
vadāma auto veidošanu, nodarbība ir tik jautra, ka tā 
šķietami neprasa nekādu piepūli.

Nodarbību laikā skolēniem saglabājas pozitīva 
attieksme un atklāsme, ka mācīšanās kopā ar 
klasesbiedru var būt produktīva un patīkama. 

Viena no būtiskākajām prasmēm, ko apgūst skolēni, 
ir darbs komandā. Vēlreiz tiek mācīts sadarboties un 
cienīt citu komandas biedru ieguldījumu. 

Skolēni  vēlas, lai šādas nodarbības varētu notiktu 
biežāk!

IZGLĪTĪBA



IZGLĪTĪBA

Septiņkrāsu varavīksne līkst
Pāri zaļiem mežiem, laukiem.
Gaismu sijā saules zelta siets,
Ļaujot pļavās uzplaukt ziediem kautriem.
Un mēs droši varam teikt - ir tikai viena -
Brīnumpasaule, kur skaista katra diena.

Šī brīnumpasaule jau 70 gadus ir Ilūkstes 
pirmsskolas izglītības iestāde  “Zvaniņš”.

 Aprīlis ir īpašs mēnesis – mūsu bērnudārza 
dzimšanas diena. Tāpēc mēs, lielie un mazie “Zvaniņa” 
ļaudis pavadījām šo laiku svētku noskaņās. 

Katras grupiņas bērni, skolotājas un skolotāju 
palīgi kopīgi izdomāja, kā varētu rotāt telpas svētku 
nedēļā, kādus darbiņus varētu paveikt, suminot mūsu 
bērnudārzu. 

Bērni darināja krāsainas aplikācijas, veidoja 
plastilīna zvaniņus, zīmēja dārziņu, pūta svētku 
balonus, dziedāja un gāja rotaļās. Lielākie bērni 
rakstīja mīļus novēlējumus bērnudārzam. 

Jubilejas nedēļās izskaņā katru grupiņu 
pieskandināja jautra bērnu diskotēka. Un, protams, 
neizpalika svētku galdi ar pašgatavotiem gardumiem. 

Paldies visiem darbiniekiem, bērniem un vecākiem 
par šo kopīgi sarūpēto svētku laiku!

Sveicam bērnudārzu “Zvaniņš” 70 gadu jubilejā!

Pirmsskolas skolotāja Dace Krievāne



IZGLĪTĪBA

TURPINĀS PROJEKTA “DARBĪGĀS
KOPIENAS” AKTIVITĀTES

Pagājusi garā ziema un novembrī uzsāktā projekta 
aktivitātes turpinās arī šajā mēnesī. 9.aprīlī kārtējo rei-
zi sanāca Ilūkstes PII “Zvaniņš” aktīvākie no tēviem un  
visu dienu darbojoties, turpināja labiekārtot āra skatu-
vītes teritoriju. Tika pabeigta bojātā asfalta seguma de-
montāža, slīpēti dzelzsbetona soliņu pamati, sagatavota 
krāsošanai skatuvītes aizmugurējā sieniņa, betonēts ce-
liņš uz skatuvīti un izveidots pakāpiens. Paldies mūsu 
audzēkņu vecākiem Kasparam Kancānam, Mārtiņam 
Pavlovam, Romānam Kartašovam un mūsu darbinie-
kiem Jurim Kantānam, Sergejam Kislovam, Igoram Gri-
gorjevam un Dainai Purvinskai.

Projekta iniciatori Izglītības iniciatīvu centrs 12.aprī-
lī ilūkstiešiem piedāvāja attālināto semināru Zoom plat-
formā “Es savā kopienā”, aicinot ikvienu, kam interesē 
uzlabot dzīves apstākļus novadā un uzzināt vairāk par 
paaudžu sadarbību vietējās kopienas saliedētībai. Lek-
tores Kristīne Liepiņa un Sandra Kraukle dalībniekiem 
piedāvāja vairākas iespējas apzināt savu vietu lIūkstes 
novadā, izteikt savas domas par to, kas raksturīgs 
Ilūkstes novada iedzīvotājiem, ar ko lepojamies un arī 
sniegt priekšlikumus kādi pasākumi uzlabotu visu nova-
da iedzīvotāju dzīvi. Seminārā ar savu pieredzi dalīties 
bija uzaicināta Rēzeknes novada projekta koordinatore 
Biruta Rivāne un semināra klausītāji varēja uzzināt, cik 
daudz interesantas vietējās kopienas aktivitātes un labos 
darbus ir paveikuši Rēzeknes vairāku pagastu vietējie 
iedzīvotāji, kā padarījuši savu dzīvi interesantāku tieši 
piedāvājot savu līdzdarbošanos projekta laikā. Sarunās 
izskanēja vairākas labas idejas un priekšlikumi, par to, 
ko būtu vērts paveikt mūsu novadā, piemēram;

-par sporta svētkiem ģimenēm,
-par pagastu sadziedāšanos,
-par bērnu rotaļu laukumu iekārtošanu,
-par iespēju iepirkties ielu tirdziņos, amatnieku tir-

dziņu rīkošanu,
-par garo pārgājienu organizēšanu novada kopienai,
-par upes krasta sakārtošanu, un talkas rīkošanu at-
brīvošanai no atkritumiem,
-par daudzbērnu ģimeņu kopienas veidošanu.
Seminārā aktīvi iesaistījās dalībnieki  R.Līcis, V.Tol-

mante, I.Valpētere, O.Lapa, V.Vanagele, N.Bezprozvan-
naja, D.Purvinska, R.Medisa, D.Krievāne, A.Seile -  ko-
pumā 18 semināra dalībnieki.

Aicinu ikvienu, kuram ir laba ideja un vēlme līdzdar-
boties, ieguldīt savas prasmes un pieredzi mūsu novada 
dzīves bagātināšanā, griezties pie manis, lai šajā laikā, 
kamēr turpinās projekts,  līdz jūnija mēnesim, paveiktu 
vēl kādu labu darbu, kas apvienotu mūsu novada iedzī-
votājus. 

Šajā gadā mūsu iestādei svinama skaista jubileja 70 

gadi. Tāpēc šos svētkus gatavojāmies atzīmēt ar jauku 
pasākumu kopumu, gan izstādēm, gan audzēkņu koncer-
tu, gan svinīgu pasākumu audzēkņu vecākiem kopā ar 
esošajiem un bijušajiem iestādes darbiniekiem.

Pagaidām kopānākšanas pasākumi ir jāatliek, toties 
mūsu audzēkņu vecāki atsaucīgi piedalījās pašgatavoto 
ziedu izstādes tapšanā “Ziedi bērnudārzam”. Iestādes 
telpas joprojām ir ierobežotas apmeklētības teritorija, 
bet izstādes eksponātu krāšņums mums liek tos parādīt 
arī citiem novadā dzīvojošajiem. Tāpēc no 15.04.-05.05. 
no otrdienas līdz sestdienai, laika posmā no 10,00-17,00, 
Ilūkstes kultūras nama pirmā stāva hollā, būs skatāma 
pirmsskolas iestādes audzēkņu un vecāku kopējā pašga-
tavoto ziedu izstāde. Savus ziedus izstādei atsūtījuši arī 
Subates pirmsskolas grupas vecāki.

Aicinām visus novada iedzīvotājus apskatīt šo krāšņo 
veltījumu iestādei , kurā tiek audzināti un aprūpēti paši 
mazākie novada iedzīvotāji.

Inga Zviedrāne Ilūkstes PII “Zvaniņš”vadītāja



IZGLĪTĪBA

ILŪKSTĒ :  REPKOVA@INBOX.LV
BEBRENĒ :  PARVALDE@BEBRENE.LV
DVIETĒ :  PARVALDE@DVIETE.LV
EGLAINĒ :  PARVALDE@EGLAINE.LV
PILSKALNĒ :  PARVALDE@PILSKALNE.LV
SUBATĒ :  PARVALDE@SUBATE.LV
ŠĒDERĒ :  PARVALDE@SEDERE.LV

PIETEIKTIES VARI  ELEKTRONISKI :

PIETEIKŠANĀS L ĪDZ 7.  MAIJAM.
 

JA RODAS JAUTĀJUMI,  VARI ZVAN ĪT UZ PAGASTU
PĀRVALDĒM VAI ILŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBAS

 PKK IVETAI REPKOVAI 26451730

0 1 . 0 6 .  -  1 4 . 0 6 .
1 5 . 0 6 .  -  3 0 . 0 6 .
0 1 . 0 7 .  -  1 5 . 0 7 .
1 6 . 0 7 .  -  3 0 . 0 7 .
0 2 . 0 8 .  -  1 6 . 0 8 .
1 7 . 0 8 .  -  3 1 . 0 8 .

J A U N U M S !  
D A R B A  L A I K A  P E R I O D I :

VĀRDS,  UZVĀRDS
DZIMŠANAS DATI
MĀC ĪBU IESTĀDE,  KLASE,  KURSS
E-PASTS
TELEFONA NUMURS
VIETA,  KUR VĒLIES STRĀDĀT
VĒLAMAIS DARBA PERIODS

PIESAKOTIES,  NORĀDI INFORMĀCIJU PAR
SEVI :

AICINĀM JAUNIEŠUS PIETEIKTIES 
VASARAS  DARBAM ILŪKSTES NOVADĀ!

Aicinām jauniešus (no 15 līdz 20 gadiem), kuri ie-
gūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs, pieteikties vasaras darbam Ilūkstes 
novadā.

Pieteikties var elektroniski līdz 7. maijam: Ilūkstes 
jaunieši, rakstot pieteikumu uz e-pastu:repkova@inbox.
lv, Subates jaunieši – uz e-pastu:parvalde@subate.lv, bet 
pagastu jaunieši – uz attiecīgās pagasta pārvaldes e-pas-
tu.
**Šajā vasarā jauninājums ir darba sadalījums pa 2 
nedēļām.

LIELDIENAS PII „ZVANIŅŠ”
Ilūkstes PII “Zvaniņš” visu nedēļu pirms Lieldienām 

valdīja īsta rosība. Visu grupiņu bērni kopā ar skolotājām 
čakli strādāja, darinot krāsainos Lieldienu dekorus, 
mācījās dziesmas, krāsoja, līmēja, zīmēja. 6.aprīlī 
saulainām, labām domām un priecīgiem mirkļiem bagātas 
bērnudārzā ienāca Lieldienas. Bērnu rotaļu laukumos 
visi varēja izbaudīt svētku izdarības. Notika tradicionālā 
šūpošanās, olu ripināšana un krāsošana, olu meklēšana, 
mīklu minēšana. Neiztika bez jautrām Lieldienu 
rotaļām un sporta aktivitātēm. Katras grupiņas bērni 
pēc aktivitātēm cienājās ar gardumiem kafejnīcā. Vēlot 
enerģiju, sirdsdegsmi un prieku par padarīto, saku lielu 
paldies savām kolēģēm par atbalstu svētku rīkošanā. 
Novēlu visiem pavasara spirgtumu un veselību.

Ilūkstes PII „Zvaniņš” skolotāja Lolita Geceviča.

MĀCĪBU VIRTUVES REMONTS

2020.gada nogalē, kad visi skolēni mācījās attālināti 
un skola bija tukša un klusa, Ilūkstes Raiņa vidusskolā 
Raiņa ielā 49 tika uzsākts mācību virtuves remonts. Tas 
bija ļoti nepieciešams, jo mācību virtuve bija iekārtota 
1994.gadā, gan telpa, gan tās organizācija, gan iekārtas – 
viss sauca pēc uzlabojumiem un atjaunošanas.

Ilūkstes novada pašvaldība atbalstīja veicamās izmai-
ņas, gan finansējot remontu un jauna aprīkojuma iegādi, 
gan norīkojot meistaru darbu veikšanai.

Nu darbi ir paveikti. Jaunā mācību virtuve ir silta un 
saulaina. “Nāc un gatavo garšīgi!” tā aicina.

Telpa organizēta pavisam citādi. Lete, kurā iestrādā-
tas gan keramiskās plītis, gan izlietnes, gan trauku maz-

gājamā mašīna, gan darba virsmas, atrodas telpas vidū, 
tāpēc viss ir ērti lietojams, visas iekārtas ērti pieejamas. 
Skolotāja, kabineta saimniece Aija Žuravska, šeit varēs 
darboties no sirds, mācot gatavot gardus un veselīgus 
ēdienus. Varbūt nākamajā mācību gadā (ja atļaus epide-
mioloģiskā situācija un skolēni mācīsies klātienē) varē-
sim aicināt savas meitenes un zēnus uz kūku cepšanas 
pulciņu? Gribētos gan!

Paldies mūsu pašvaldībai par atbalstu, paldies meis-
taram Romānam par akurātu, kārtīgu darbu! 

Skolotājai Aijai vēl daudz ieceru, vēlmju un sapņu par 
savu valstību, bet tas taču ir labi, jo sapņi nozīmē ceļu uz 
attīstību. Vai nē?

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktore
Velta Šterna



ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
TURPINĀS EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA 

PROJEKTA “DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS 
PASĀKUMU ĪSTENOŠANA LATGALES

REĢIONĀ (DI PROJEKTS)” 
(NR.9.2.2.1./15/I/005) ĪSTENOŠANĀ

Ilūkstes novada pašvaldībā sabiedrībā balstītos 
pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem nodrošina Ilūkstes novada Sociālā 
dienesta struktūrvienības:

	 Dienas aprūpes centrs „Fēnikss”, adrese: 
Kastaņu iela 38A, Ilūkste;

	 Specializētās darbnīcas, adrese: Kastaņu iela 
38A, Ilūkste;

	 Grupu dzīvokļi, adrese: Pašuliene -4, dzīvokļi 
Nr. 36., 38., 39., 41., 42., 44., Šēderes pagasts. 

Pašvaldībai piederošās telpas, kurās tiek sniegti 
minētie sabiedrībā balstītie pakalpojumi pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem, ir renovētas 
un iekārtotas ar Eiropas Savienības fondu projektu 
atbalstu. Arī sabiedrībā balstīto pakalpojumu sniegšana 
projektā izvērtētajam personām tiek nodrošināta 
projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana 
Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) 
ietvaros. Projekta īstenošanas laiks līdz 2023.gada 
31.decembrim. 

Struktūrvienību vadītājs: Andris Kuzņecovs
Kontakti: e-pasts: fenikss@ilukste.lv; tālr. 65449012 
(vadītājs); 65449013 (sociālā darbiniece)

Lai saņemtu minētos Pakalpojumus, persona vai 
personas likumiskais pārstāvis vēršas sociālajā dienestā, 
uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
	 iesniegumu;
	 ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas 

veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo 
traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas 
(piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, 
akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), 
kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas 
kārtību; 

	 psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību 
un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām 
sociālo pakalpojumu saņemšanai;

	 citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma 
pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma 
piešķiršanu.

Pakalpojumus ir tiesības saņemt, ja persona atbilst 
šādiem nosacījumiem:
	 ir sasniegusi 18 gadu vecumu;
	 noteikta  1. vai 2.invaliditātes grupa ar garīga 

rakstura traucējumiem;
	 neapmeklē speciālās izglītības iestādes, 

arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas 
centrus, kā arī nav ievietota sociālās aprūpes 
institūcijā un nav tās pilnā apgādībā;

	 nav kontrindikāciju pakalpojuma saņemšanai.

Ilūkstes dienas aprūpes centrs 
personām ar garīga rakstura traucējumiem 

“Fēnikss”

Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga 
rakstura traucējumiem „Fēnikss” (turpmāk tekstā 
– Centrs) nodrošina personu ar garīga rakstura 
traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu 
un uzturēšanu.

Centrā izveidota vide atbilstoši klientu vajadzībām, 
ikdienā tiek ņemtas vērā arī klientu individuālās 
īpatnības un vajadzības. Tiek veidota atmosfēra viņu 
atbalstam un labsajūtai, lai būtu iespējams pēc iespējas 
daudzveidīgāk un interesantāk pavadīt laiku, lai klients 
justos drošībā un veidotos pozitīvas emocijas. Klientam ir 
iespējams dienu pavadīt atbilstoši arī savam ierastajam 
dzīves ritmam. Ikdienā tiek nodrošināta individuāla 
uzraudzība un arī palīdzība pašaprūpē pēc vajadzības, 
tiek organizētas dažāda veida aktivitātes un nodarbes 
laika dažādošanai, prasmju un spēju saglabāšanai un 
pilnveidošanai, kā arī mākslinieciskai izpausmei.

Centra nodarbības:
	 dažāda veida radošie darbi (zīmēšana, līmēšana, 

griešana, izgriešana, darbs ar papīru, ar diegiem 
un citiem materiāliem u.c.);

	 mobilitātes aktivitātes (rotaļas, dejas, spēles 
ar bumbu un citas sportiskas spēles, kustības, 
vingrošana, pastaigas.);

	 kulinārija;
	 galda spēles;
	 mākslinieciskā pašdarbība ;
	 stāstījumu brīdis “Parunāsim par šo un to” 

(izglītojošas sarunas, īsas sadzīves, situāciju 
pamācības un analizēšana, stāstījumi par higiēnu, 
par draudzību, par notikumiem, par uzvedību 
dažādās sabiedriskās vietās un situācijās, “domu 
graudi” par sadzīves lietām un priekšmetiem 
u.tml.).

Centra darba laiks:

PIRMDIENA – PIEKTDIENA 08.00 – 16.30

Specializētās darbnīcas
Specializētās darbnīcas nodrošina prasmes 

veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām 
ar funkcionāliem traucējumiem.

Darbojas šādas darbnīcas:
	 sveču liešanas darbnīca, 
	 aušanas darbnīca,
	 kokapstrādes darbnīca

Apmeklējot specializētās darbnīcas iespējams ne tikai 
apgūt jaunas prasmes, bet arī daudzveidīgi, saturīgi un 
interesanti pavadīt laiku sabiedrībā, atstājot ikdienas 
darbus un rūpes. Darbnīcās nodrošinātas arī sociālā 
darbinieka konsultācijas un sociālā rehabilitētāja 
individuālās/grupu nodarbības. Kopumā tiek veidota 
pozitīva atmosfēra apmeklētāju atbalstam un labsajūtai.

Specializēto darbnīcu darba laiks:

OTRDIENA, TREŠDIENA, CETURTDIENA 08.00 – 16.30

SOCIĀLAIS DIENESTS



SOCIĀLAIS DIENESTS

Grupu dzīvokļi

Grupu dzīvokļi nodrošina mājokli un individuālu atbalstu 
sociālo problēmu risināšanā personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot 
patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. 
Grupu dzīvokļa klientiem tiek nodrošināts:

	 mājoklis (dzīvojamo istabu, koplietošanas telpu 
ar galdu un krēsliem, virtuvi, dušu un tualeti ar 
roku mazgātni, vietu klientu personīgās veļas 
mazgāšanai un žāvēšanai);

	 diennakts uzraudzība;
	 sadzīves iemaņu uzturēšana vai korekcija;
	 sociālo prasmju pilnveide, iesaistot klientus 

sociālās rehabilitācijas pasākumos un nodarbībās;
	 atbalsts pašaprūpē;
	 saskarsmes iemaņu apgūšana;
	 atbalsts fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanai;

	 sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.

Grupu dzīvokļi darbojas 24 stundas diennaktī 
(nepārtraukti, bez brīvdienām). Grupu dzīvokļa 
pakalpojumu drīkst izmantot, ja ir noslēgts attiecīgs 
līgums starp personu un Ilūkstes novada Sociālo dienestu.

Līdz šim projekta “Deinstitucionalizācijas 
pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” 
(Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros Ilūkstes dienas aprūpes 
centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem 
„Fēnikss” pakalpojums tika nodrošināts 2 personām. Ar 
maija mēnesi plānots, ievērojot papildinātības principu, 
dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināt 5 
personām. Specializēto darbnīcu pakalpojumu minētā 
projekta saņem 5 personas.  Projekta īstenošanas laiks 
līdz 2023.gada 31.decembrim. 

Ilūkstes novada Sociālā dienesta  vadītāja
Ingūna Svarāne 

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodok-
li”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vie-
nu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 17. maijā, 16. 
augustā un 15. novembrī vai kā katra pašvaldība lē-
musi atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likuma” 5.pantā minētajām tiesībām 
2021.gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vē-
lāku laiku 2021. gada ietvaros.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu 
punktos (ja pašvaldība darbojas pēc pieraksta sistēmas), 
bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv 
un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārlieci-
nāties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsū-
tījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums vei-
cams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti 
sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epa-
kalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami 
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 

maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā in-
formācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakal-
pojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas 
vai juridiskas personas īpašumiem.

Atbilstoši 2021. gada 13. marta grozījumiem likuma 
“Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas li-
kums” 5.pantā, par 2021. taksācijas gadam aprēķināto 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu liku-
ma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā 
noteiktā nokavējuma nauda netiek aprēķināta, ja 
maksājums ir veikts līdz 2021. gada 31. decembrim.

Būtiski ņemt vērā, ja 2021. taksācijas gadam ap-
rēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 
2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksāju-
mam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju saņemt nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektro-
niski e-pastā.

Iedzīvotāji, kuri nav paziņojuši pašvaldībai 
savu epastu, nekustamā īpašuma nodokļa pazi-
ņojuma saņemšanai, lūgums paziņot uz e-pastu: 
livija.bigate@ilukste.lv.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS



VESELĪBA

Informatīvajā materiālā ietverta arī svarīgākā in-
formācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu, laika 
intervālu starp vakcīnas pirmo un otro devu un cita in-
formācija.

Informatīvais materiāls ikvienam pieejams elek-
troniski ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Co-
vid-19 ziņas”. 

ZVA atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst saslimša-
nu ar koronavīrusu, tai skaitā pasargāt no simptomātis-
kas saslimšanas, smagas Covid-19 slimības gaitas, hospi-
talizācijas un nāves.

Līdz šim Eiropā, tajā skaitā Latvijā, lietošanai apstip-
rinātas četras Covid-19 vakcīnas.

Lai iegūtu pilnīgu un noturīgu aizsardzību pret koro-
navīrusu, nepieciešamas divas Pfizer-BioNTech, Moder-
na, AstraZeneca vakcīnas devas, vai viena deva – Janssen 
vakcīnas gadījumā. ZVA vērš uzmanību, ka aizsardzī-
ba var nebūt pilnīga līdz 7 dienām pēc Pfizer-BioNTe-
ch, līdz 14 dienām pēc Moderna un līdz 15 dienām pēc 
AstraZaneca vakcīnas otrās devas saņemšanas. Janssen 
Covid-19 vakcīnas lietošanas gadījumā nepieciešama vie-
na deva un pilnīga aizsardzība iestājas 14 dienas pēc tās 
saņemšanas.

Otrā Pfizer-BioNTech vai Moderna vakcīnas deva 
jāsaņem vismaz 3 līdz 4 nedēļas pēc pirmās devas. Sa-
vukārt AstraZeneca vakcīnai otrās devas rekomendētais 
intervāls ir 9-12 nedēļas, vakcinācijas rokasgrāmatā no-
rādīts, ka šīs vakcīnas otrās devas saņemšanas vizīte plā-
nojama tuvāk 12. nedēļai.

Vakcīna tiek ievadīta cilvēka augšdelmā.

 Kā vakcīnas tika apstiprinātas?

Vakcīnas tika izstrādātas un apstiprinātas paātrinā-
tā kārtībā. Tas bija iespējams, jo eksperti visā pasaulē 
sadarbojās, lai atklātu vakcīnu. Notika ātra apmainīša-
nās ar būtisku informāciju. Vienlaikus tika veikti vairāki 
pētījumi par vakcīnas drošumu un efektivitāti. Tādējādi 
tika ietaupīts daudz laika. Šie pētījumi tika izvērtēti, tik-
līdz bija zināmi to rezultāti.

•	 Tādējādi bija iespējams šīs vakcīnas izstrādāt un 
apstiprināt ātrāk nekā parasti, neizlaižot būtiskus proce-
sa soļus. Vakcīnas apstiprinājusi Eiropas Zāļu aģentūra, 
kuras zinātniskās komitejās piedalās arī ZVA speciālisti.

  Biežākās blakusparādības

 ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņem-
šanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas var rasties 

blakusparādības. Vairums blakusparādību rodas, jo vak-
cīnas stimulē cilvēka organisma imūnsistēmu.

 Tā rezultātā daļai cilvēku viņu organisma īpatnības 
dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb blakusparādības. 
Tomēr šādu reakciju rašanās vai trūkums neliecina par 
to, cik stipra vakcinācijas rezultātā būs iegūtā organisma 
aizsardzība.

 Pētījumi liecina, ka biežākās blakusparādības ietver 
paaugstinātu ķermeņa temperatūru (dažkārt virs 38°C), 
drudzi, galvassāpes, nogurumu, sāpes injekcijas vietā, 
muskuļu un locītavu sāpes, apsārtumu, pietūkumu in-
jekcijas vietā. Šīs blakusparādības parasti ilgst 1 līdz 3 
dienas un pēc tam izzūd.

 Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas saņem-
šanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. 
Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients var ziņot par kon-
statētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakuspa-
rādībām Zāļu valsts aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt arī 
elektroniski Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.
zva.gov.lv > “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar 
ierīcēm un biovigilanci”.

 ZVA uzsver, ka visas ES apstiprinātās vakcīnas ir 
pārbaudītas un drošas lietošanai.

 Vai drīkstu saņemt vakcīnu? Būtiskākie brīdi-
nājumi

Pirms vakcinācijas veikšanas būtu jākonsultējas ar 
ārstu.

Proti, cilvēkam jājautā savam ģimenes ārstam, vai 
drīkst saņemt šīs vakcīnas, ja iepriekš pēc cita veida 
vakcīnas saņemšanas ir bijusi alerģiska reakcija vai ir 
bijusi alerģiska reakcija pēc pirmās vakcinācijas ar šīm 
Covid-19 vakcīnām.

 Pirms vakcinācijas nepieciešams konsultēties ar spe-
ciālistu, kurš izvērtēs vai drīkstat vakcinēties. Pirms 
vakcinēšanās nepieciešams obligāti informēt ārstu, ja 
tiek novērota smaga saslimšana, drudzis, Covid-19 rak-
sturīgi simptomi, ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, 
ir jāievēro pašizolācija vai karantīna pēc kontaktēšanās 
ar cilvēku, kam ir Covid-19, vai tas gaida testa rezultā-
tus, kā arī ja ir nokavēta vakcinācijas vizīte.

 Informatīvajā materiālā norādīta visu reģistrēto vak-
cīnu informācija, taču tā neaizstāj oficiālo zāļu lietošanas 
instrukciju, kas ikvienam pieejama Zāļu reģistrā, un ārs-
ta sniegtos norādījumus.

Vakcīnas                                    
• Comirnaty (Pfizer-BioNTech);                                                                  
• Vaxzevria (AstraZeneca);                                                                                                                    
• COVID-19 Vaccine Moderna;                           
• COVID-19 Vaccine Janssen.

Kādam nolūkam paredzētas 
šīs vakcīnas?
Šīs vakcīnas aizsargā pret 
koronavīrusu (SARS-CoV-2). 
Inficējoties ar šo vīrusu, Jums var 
rasties dažādi simptomi. Piemēram, 
drudzis, klepus, sāpes kaklā, iesnas, 
ožas un garšas zudumus. Var būt arī 
tādi nopietni simptomi kā elpas trūkums 
un pneimonija. Daži cilvēki mirst 
koronavīrusa infekcijas dēļ. 
Šīs vakcīnas tiek ievadītas, lai novērstu 
saslimšanu ar koronavīrusu.

Kā darbojas šīs vakcīnas?
Vakcīnas izraisa antivielu 
veidošanos Jūsu organismā. 
Antivielas atpazīst un iznīcina 
koronavīrusu. Ja pēc 
vakcinācijas inficēsities ar šo 
vīrusu, Jūsu organisms to 
atpazīs un iznīcinās. Tādējādi 
Jūs nesaslimsit ar Covid-19 
vai nesaslimsit tik smagi, kā 
būtu bez vakcinācijas.

Pētījumi liecina, ka šīs vakcīnas ir 
efektīvas un pasargā cilvēkus no 
simptomātiskas saslimšanas, tai 
skaitā no smagas Covid-19 slimības 
gaitas, no hospitalizācijas un nāves. 
Lai iegūtu noturīgu aizsardzību pret 
vīrusu, nepieciešamas divas vakcīnas 
devas (Pfizer-BioNTech, Moderna, 
AstraZeneca) vai viena deva (Janssen).
Aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 7 dienām 
pēc Pfizer-BioNTech, līdz 14 dienām pēc 
Moderna un līdz 15 dienām pēc AstraZaneca 
vakcīnas otrās devas vai līdz 14 dienām pēc 
Janssen vakcīnas vienas devas saņemšanas.

Kad es saņemšu vakcīnu?
Vakcīnu lietošana ir apstiprināta 
cilvēkiem no 16 gadu vecuma (Pfizer-
BioNTech) un no 18 gadu vecuma 
(Moderna, AstraZeneca, Janssen) 
vecuma. Tomēr Latvijā Jūs varat 
saņemt vakcīnu, ja esat sasniedzis 
vismaz 18 gadu vecumu.

Otro devu Jūs saņemsit 
vismaz 3-4 nedēļas (Pfizer-
BioNTech, Moderna) un 9-12 
nedēļas (AstraZeneca) pēc 
pirmās devas saņemšanas. 
Janssen vakcīnas lietošanas 
gadījumā nepieciešama viena 
deva. 

Vakcīna tiks ievadīta Jūsu     
augšdelmā.                                                                                  

Kā vakcīnas tika 
apstiprinātas?
Vakcīnas tika izstrādātas un 
apstiprinātas paātrinātā kārtībā. Kā tas 
iespējams?
• Eksperti visā pasaulē sadarbojās, 

lai atklātu vakcīnu. Notika ātra 
apmainīšanās ar būtisku 
informāciju.

• Vienlaikus tika veikti vairāki pētījumi 
par vakcīnas drošumu un 
efektivitāti. Tādējādi tika ietaupīts 
daudz laika.

• Šie pētījumi tika izvērtēti, tiklīdz bija 
zināmi to rezultāti.

• Tādējādi bija iespējams šīs 
vakcīnas izstrādāt un apstiprināt 
ātrāk nekā parasti, neizlaižot 
būtiskus procesa soļus. 

Vakcīnas apstiprinājusi Eiropas Zāļu 
aģentūra, kuras zinātniskās komitejās 
piedalās arī Zāļu valsts aģentūras 
speciālisti.

Uzmanību!

Pēc vakcīnu saņemšanas Jūs 
varat vadīt automašīnu, 
izņemot gadījumu, ja 
novērojat tādas 
blakusparādības kā izteiktu 
nogurumu.

Vai esat grūtniece? 
Konsultējieties ar savu 
ģimenes ārstu vai ginekologu, 
vai vakcinācija grūtniecības 
laikā nepieciešama. 

Būtiskākie brīdinājumi
Jautājiet savam ģimenes ārstam, vai 
drīkstat saņemt šīs vakcīnas, ja:
• Jums iepriekš pēc cita veida 

vakcīnas saņemšanas ir bijusi 
alerģiska reakcija vai Jums ir bijusi 
alerģiska reakcija pēc pirmās 
vakcinācijas ar šīm Covid-19 
vakcīnām.

Pirms vakcinācijas konsultējieties ar 
speciālistu, kurš izvērtēs vakcinēšanas 
nepieciešamību, ja:
• esat smagi saslimis vai Jums ir 

drudzis pirms vakcīnas 
saņemšanas; 

• Jums ir Covid-19 raksturīgie 
simptomi;

• Jums ir Covid-19 vai Jums jāpaliek 
mājās pēc kontaktēšanās ar 
cilvēku, kam ir Covid-19, vai Jums 
ir veikts koronavīrusa tests un 
pašlaik gaidāt tā rezultātu;

• Jūs esat nokavējis savu 
vakcinācijas vizīti.

Būtiskākās blakusparādības
Līdzīgi kā pēc citu vakcīnu 
saņemšanas, arī pēc šo vakcīnu 
saņemšanas Jums var rasties 
blakusparādības. Vairums 
blakusparādību rodas, jo vakcīnas 
stimulē Jūsu organisma imūno sistēmu. 
Tā rezultātā daļai cilvēku viņu 
organisma īpatnības dēļ var rasties 
sagaidāmas reakcijas jeb 
blakusparādības. Tomēr šādu reakciju 
rašanās vai trūkums neliecina par to, 
cik stipra vakcinācijas rezultātā būs 
iegūtā organisma aizsardzība.   
 
Pētījumi liecina, ka biežākās 
blakusparādības ietver:
 
• paaugstinātu ķermeņa temperatūru 

(dažkārt virs 38°C),
• drudzi,
• galvassāpes, 
• nogurumu, 
• sāpes injekcijas vietā, 
• muskuļu un locītavu sāpes,
• apsārtumu, pietūkumu injekcijas 

vietā.

Šīs blakusparādības parasti ilgst 1 līdz 
3 dienas.

Pacientiem jāvēršas pie sava ārsta, ja 
pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas 
par novērotajām blakusparādībām.

Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients 
var ziņot par konstatētām zāļu, to vidū 
arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām 
Zāļu valsts aģentūrai. Ziņojumu var 
iesniegt elektroniski tīmekļvietnes  
www.zva.gov.lv sadaļā “Ziņot par zāļu 
blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm 
un biovigilanci”. 

Plašāka informācija
Vakcīnu lietošanas instrukcijas 
pieejamas www.zva.gov.lv sadaļā 
“Zāļu reģistrs”.  

Īsumā par vakcīnām Covid-19 novēršanai
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ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA (ZVA) IZSTRĀDĀJUSI
INFORMATĪVU MATERIĀLU, KAS SATUR

PIERĀDĪJUMOS BALSTĪTU UN UZTICAMU
INFORMĀCIJU PAR LĪDZ ŠIM LIETOŠANAI

APSTIPRINĀTO COVID-19 VAKCĪNU DARBĪBU
UN BŪTISKĀKAJĀM BLAKUSPARĀDĪBĀM



KULTŪRA

IZSLUDINA “GARĀS PUPAS”
IKGADĒJO DZEJOĻU KONKURSU

BĒRNIEM UN PUSAUDŽIEM
Biedrība “Ascendum” un Latvijas Bērnu un 

jaunatnes literatūras padome (LBJLP) izsludina 
dzejoļu konkursu, kurā ar saviem darbiem aicina 
piedalīties 5–15 gadus vecus bērnus un pusaudžus 
no visas Latvijas. Labākie darbi tiks publicēti 
dzejas gadagrāmatā bērniem “Garā pupa 2021”, 
kas iznāks septembrī, Dzejas dienu laikā.

“Konkursam nav īpašas tēmas. Vērojiet, domājiet 
un izsakiet vārdos paši sevi un pasauli, kas ir ap jums. 
Sūtiet dzejoļus, kas tapuši no brīva prāta un sev par 
prieku! Ielieciet tajos savas izjūtas, pārdomas par laiku, 
kurā dzīvojam, savas ilgas pēc skolas draugiem, ar 
kuriem pašlaik nevarat būt kopā, attiecības ar cilvēkiem, 
arī bažas un dusmas, cerības un jautrību! Spēlējieties ar 
valodu! Tomēr ir svarīgi, lai dzejoļi būtu uzrakstīti labā 
latviešu valodā, kā arī tiktu pareizi lietotas pieturzīmes, 
ja tās tiek izmantotas,” raksta konkursa rīkotāji.

Dzejoļi jāiesūta elektroniski līdz 20. maijam uz e-pasta 
adresi garapupa2021@gmail.com ar norādi “Garās pupas 
konkursam”. E-pastā obligāti jānorāda autora vārds, 
uzvārds, skola un klase, kā arī kontaktinformācija: 
e-pasta adrese un telefona numurs. Konkursa rīkotāji cer 
gan uz vecāku, gan skolotāju un bibliotekāru atbalstu.

Labākie darbi tiks publicēti dzejas gadagrāmatā 
bērniem “Garā pupa 2021”, autori saņems grāmatas 
eksemplāru un pārsteiguma balvas. Bērnu darbus 
arī šogad “Garās pupas” sastādītāja dzejniece Inese 
Zandere, aicinot palīgā pazīstamas kultūras un mediju 
personības, kas piešķirs dzejoļiem īpašo simpātiju zīmi 
– “Izcila Pupa”.

Bērnu dzejas gadagrāmatas “Garā pupa” izdošanu 
pēc ilgāka pārtraukuma atjaunoja biedrība “Ascendum” 
un Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome. Šī 
būs jau astotā atjaunotā “Garā pupa”. Izdevumu šogad 
ilustrēs mākslinieks Normunds Ozols. 

“Garajā pupā” ik gadu apkopoti jaunākie mūsdienu 
latviešu autoru bērnu dzejoļi, iepriekš nepublicēti 
atdzejojumu, piemirstu klasiķu un jubilāru dzejoļi, kā 
arī citi teksti. 

Informāciju sagatavoja: 
Andrejs Vīksna, andrejs@satori.lv 

Interneta žurnāls “Satori” ir kultūras un patstāvīgās 
domas portāls, kura mērķis ir uzturēt augstus standartus 
kultūras patēriņa un dialoga jomā.

Biedrība “Ascendum” apvieno cilvēkus un idejas, 
kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu 
sabiedrību.



KULTŪRA

Kopš 1997. gada Latvijā  notiek Bibliotēku nedēļa. 
Bibliotēku nedēļas laikā – 23. aprīlī  tiek atzīmēta arī 
Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena. 
Šajā dienā visā pasaulē, arī Latvijā, nostiprinās īpaša 
tradīcija, kad vīrieši dāvina sievietēm rozes, bet sievietes 
pretī -  grāmatas.

Šī gada  Bibliotēku nedēļas moto bija  “Darīt 
neticamo!” , kas norisinājās no 19. aprīļa līdz 25. aprīlim. 
Lai bibliotēku aktivitāšu veids un saturs atbilstu dotajai 
tēmai, šoreiz netika izmantots tradicionālais un ierastais 
veids kā nākt pretī lasītājam. Šoreiz bija domāts par 
pārsteiguma momentu katram grāmatu lasītājam.  

Arī Ilūkstes novada bibliotēkas ar savām idejām 
piedalījās Latvijas Bibliotēku nedēļas aktivitātēs.  

Ilūkstes novada Centrālā bibliotēkā tika izstādī-
ta  Violetas Zviedrānes izstāde  “Dekoratīvie ziedi”.  20. 
aprīlī sociālajās interneta vietnēs “Facebook”,  “ok.ru”, 
“draugiem.lv”, “youtube”  tika rādīta prezentācija ar 
vēsturisku tematiku “Ilūkste - Latvijas Verdena”. No 
20. aprīļa  līdz 24. aprīlim notika akcija “Aizmāršīgiem 
lasītājiem”. Tas bija īstais laiks, lai iepriecinātu  bibli-

otekārus, nododot grāmatas, kuru lasīšanas laika ter-
miņš  bija izbeidzies..  

Bebrenes pagastā bibliotēkā  no 20. aprīļa ap-
skatāma bērnu zīmējumu izstāde “Pavasari gaidot…”  
13. aprīlī notika novadnieka un mākslinieka   Jāņa 
Druļļa gleznu un zīmējumu mākslas kataloga prez-
entācija. Katalogu varēja apskatīt līdz 30. aprīlim.

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā no 19. aprīļa 
līdz 30. aprīlim notika “Jauno grāmatu diena”.

Dvietes pagasta bibliotēkā no 21. aprīļa līdz 30. 
aprīlim bija apskatāmavairākas izstādes:  hobiju izstāde 
“Lieldienu atklātnes”, izstāde “Senās grāmatas bibli-
otēkā”, kā arī izstāde “Jaunākās grāmatas”. Bibliotēkā 
bija izveidota izstāde speciāli arī bērniem - “Lasītprieks”.

Subates pilsētas bibliotēkā no 20. aprīļa līdz 23. 
aprīlim notika “Jaunieguvumu popularizēšana”. Uz 
lasītāju e-pastiem tika izsūtīts  “Jauno grāmatu saraksts,  
kā arī “tika izvietota informācija sociālajās interneta vi-
etnēs. 

Eglaines pagasta bibliotēkā no 19. aprīļa līdz 30. 
aprīlim notika izstāde   “Laba veselība pagarina cilvēka 
mūžu”. 

Pilskalnes pagasta bibliotēkā no 20. aprīļa līdz 
22. maijam lasāma Ērikas Keivomeģes dzeja un ap-
skatāmi rokdarbi izstādē  “Mana dzimta dzejā un cimdos 
ierakstīta”. 

Šēderes pagasta bibliotēkā no 22. aprīļa līdz  22. 
maijam apskatāma izstāde “Klauns vienmēr priecīgs”. 

Pašulienes bibliotēkā no 20. aprīļa līdz 30. maijam 
bija apskatāma izstāde “Jaunākās grāmatas”.

Informāciju apkopoja: Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Piļka

ILŪKSTES KULTŪRAS 
UN MĀKSLAS CENTRS
Ilūkstes kultūras un mākslas 

centrs turpina uzlabot un 
pilnveidot tā materiāltehnisko 
nodrošinājumu. Orķestra studijai 
tika restaurēts klavieru korpuss 
(restaurācijas darbus veica Uldis 
Hihalovskis). Turpināsies darbs 
pie klavieru skaņošanas, tīrīšanas, 
korpusa savilkšanas, mehānikas 
noregulēšanas, klaviatūras pilnas 
noregulēšanas.



BRUŅOTIE SPĒKI

BRUŅOTIE SPĒKI AICINA PIETEIKTIES 
REZERVISTU MILITĀRĀS APMĀCĪBAS 

KURSAM 

Nacionālie bruņotie spēki šogad turpinās 2018. gadā sākto 
rezervistu apmācību, kuru sekmīgi apguvušos Latvijas pilsoņus 
ieskaitīs bruņoto spēku rezervē rezerves karavīra statusā. 

Šogad rezervistu militārās apmācības kurss notiks no 3. līdz 
23. jūlijam, un tam var pieteikties līdz 20. maijam. Šogad plānots 
apmācīt līdz 60 rezervistu. 

Pieteikties apmācības kursam var Latvijas pilsoņi bez mil-
itārās sagatavotības vecumā no 18 līdz 50 gadiem, kuri ieguvuši 
vismaz pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī 
(B1). Militārajai apmācībai pieņems rezervistus, kuri atbilst die-
nestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim, ko pārbaudīs 
medicīniskā komisija. 

Militārajai apmācībai nepieņems rezervistus, kuriem ir krim-
inālā sodāmība, kā arī tos rezervistus, kuri ir atvaļināti no valsts 
dienesta par disciplīnas pārkāpumiem vai kuri ir bijuši PSRS, 
Latvijas PSR vai šobrīd ir kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūk-
dienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbi-
nieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji. 

Apmācībai nevar pieteikties arī rezervisti, kuri dienē Iekšlie-
tu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. 

Rezervistu militārajai apmācībai var pieteikties, elektroniski 
aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama bruņoto spēku tīme-
kļvietnes www.mil.lv sadaļā “Rezervistu militārā apmācība”.

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā 
rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās ap-
mācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācī-
ba, šaušanas un sakaru apmācība, normatīvie akti, lauka kaujas 
iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna. Savukārt kole-
ktīvās apmācības līmenī – lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī. 
Rezervisti apgūst pamatus  šādās specialitātēs: radiostaciju 
sakarnieks, granātnieks–operators, ložmetējnieks, ložmetējnie-
ka palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās 
palīdzības sniegšanu. 

Militārās apmācības kursa laikā rezervisti tiks iesaistīti 
“Wise Adder” militārajās mācībās, apgūstot lauka kaujas un citas 
iemaņas nodaļas līmenī. 

Apmācība noritēs klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos 
lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot arī teor-
ētiskās un praktiskās ieskaites. 

Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu, 
viņiem būs karavīra statuss un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu 
izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu ka-
zarmā vai lauka apstākļos  teltī, karavīra uzturdevu, formas tēr-
pu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem par katru militāro 
mācību dienu izmaksās kompensāciju, kurai netiks piemēroti 
nodokļi. To izmaksās ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu 
mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām. 

Sekmīgi apgūstot militārās apmācības kursu, rezervisti dos 
karavīra zvērestu, saņems rezerves karavīra apliecību un mo-
bilizācijas norīkojumu un tiks ieskaitīti bruņoto spēku rezervē 
rezerves karavīru statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīru 
pienākumus. 

Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotajiem spēk-
iem miera laikā jāuztur 6000 militāri sagatavotu rezerves karavī-
ru. Lai paaugstinātu vispārējās kaujas spējas, palielinot militāri 
sagatavotu rezerves karavīru skaitu, no 2017. gada 13. decembra, 
kad stājās spēkā grozījumi Militārā dienesta likumā, Latvijas pil-
soņi var brīvprātīgi pieteikties dienestam bruņoto spēku rezervē, 
tas ir, ieskaitīšanai rezerves karavīros, pirms tam sekmīgi apgūs-
tot militārās apmācības kursu, jo rezervistiem nav iepriekšējās 
militārās sagatavotības vai arī viņi savulaik ir dienējuši Latvijas 
Republikas obligātajā militārajā dienestā. 

Rezerve ir viens no trim militārajiem formējumiem, kas 
kopā ar regulārajiem spēkiem un Zemessardzi veido Nacionālos 
bruņotos spēkus. Savukārt rezervi veido rezervisti un rezerves 
karavīri, kuru militāro iemaņu atjaunošanu bruņotie spēki uzsā-
ka 2015. gadā. 

Rezervistos ieskaita Latvijas pilsoņus – vīriešus, kuri 
sasnieguši 18 gadu vecumu un ir derīgi militārajam dienestam, 
un Latvijas pilsones – sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu vecu-
mu, ir derīgas militārajam dienestam un izsaka šādu vēlmi. 
Rezervists atrodas bruņoto spēku rezervē līdz 55 gadu vecuma 
sasniegšanai. 

Informāciju sagatavoja: 
AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente Vita Briže
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GATAVOJOTIES JAUNAJAI FUTBOLA 
SEZONAI, AR GANDARĪJUMU

ATCERAMIES PAGĀJUŠĀ GADA
NOTIKUMUS, PANĀKUMUS UN 

SASNIEGUMUS ZAĻAJĀ LAUKUMĀ

Mūsu Sporta skolas jaunie futbolisti ar lielo nepacie-
tību gaida jaunas futbola sezonas sākumu. Pagājušajā 
gadā vairākas dažādu vecumu jauniešu un meiteņu ko-
mandas piedalījās gan Latvijas, gan Latgales čempionā-
tos, kā arī dažādos turnīros. 

Latgalē mēs spēlējām ar U7, U8, U9, U10,U11 un 
U12 vecumu komandām. Attīstības grupā  Latvijas čem-
pionātā spēlēja meiteņu U10, U12, un U14 komandas. 
Augstāko sniegumu rādīja 2008.-2009.gadā dzimušās 
(U12) futbolistes, kuras līdz pēdējam sabraukumam da-
līja pirmo vietu ar SK Imantas komandu. Diemžēl zau-
dējums pret SK Imantas komandu  un neizšķirts rezul-
tāts pret Iecavas komandu novirzīja mūsu meitenes uz 
ceturto vietu. Komandas līderes bija Odrija Purvinska, 
Santa Lizaka, Estere Fjodorova. 2006.-2007.g.dz. meite-
ņu U14 komanda ieņēma 6. vietu. Vislabāk savas spējas 
parādīja Anhela Gaidamoviča, Monta Glūmāne un ie-
priekš minētās meitenes. 2010.-2011.g.dz.meiteņu U10 
komandas spēlēs izcēlās Gabriella Permanicka, Ligija un 
Magdalēna Čamānes (šajā vecumā rezultātus, pēc LFF 
reglamenta nefiksē).

Tāpat Attīstības grupā, bet jau jauniešu čempionātā 
piedalījās U13 komanda -2007.gadā dzimuši futbolis-

ti. Šajā čempionātā mūsu jaunieši ieņēma  trešo vietu, 
piekāpjoties Aizkraukles un Daugavpils komandām un 
apsteidzot vienaudžus no Sēlijas, Jēkabpils un Rēzek-
nes komandām. Par šī turnīra labākiem vārtu guvējiem 
kļuva mūsu komandas spēlētāji Jānis Bleive un Marks 
Orss-Orlovskis, iesitot atbilstoši 13 un 12 vārtus.

Bet mūsu vecāko jauniešu (2004.-2006.g.dz.) U16 ko-
manda jau otro gadu spēlēja Latvijas čempionātā Meis-
tarības grupā (otrajā spēcīgākajā valstī). Neskatoties uz 
to, ka mūsu komanda palika bez medaļām un ieņēma 
ceturto vietu, tas ir ļoti labs rezultāts. Šajā čempionātā 
piedalījās astoņas komandas, un pats čempionāts pielī-
dzināts pieaugušo 1.līgas sacensībām. Augstākā līmenī ir 
tikai astoņas komandas no Elites grupas. Neskatoties uz 
to, ka čempionāta sākums nebija viegls, sacensību gaitā 
Ilūkstes futbolisti, parādot savu raksturu un meistarību, 
spēli aiz spēlēs krāja svarīgus punktu un līdz pēdējam cī-
nījās par trešo vietu ar Rēzeknes vienaudžiem. Bet saka-
rā ar pandēmiju šis turnīrs netika izspēlēts līdz beigām, 
vietas tika piešķirtas pēc aprēķināta koeficienta- punkti 
pret spēļu daudzumu.

Šīs komandas sastāvā var izcelt vairākus: gan kap-
teini Mairi Timšānu, kurš pats guva astoņus vārtus, gan 
Raineru Buku, kurš ar savu lielo pašatdevi ” terorizēja” 
pretinieku spēlētājus, gan Stīvenu Kokaini, kurš bija ļoti 
drošs aizsardzības centrā, gan Dāvi Fjodorovu un Rober-
tu Linardu, kuri, spēlējot kreisajā malā, sadarbojās un 
sniedza daudz nepatīkamo momentu pretiniekiem, gan 
Ņikitu Baranovski, kurš bija ļoti neatlaidīgs divcīņās, 
gan vienu no gudrākajiem un meistarīgākajiem kom-
bināciju veidotājiem komandā Renardu Rimoviču, gan 



NĀCIET ĀRĀ UZSPĒLĒT TENISU!

Ilūkstes Sporta centrs aicina pavadīt brīvo laiku spor-
tojot savādāk - uzspēlēt  tenisu ārā!

To var darīt bez iepriekšēja pieraksta. Pirms spēles 
obligāta piereģistrēšanās, un ja nepieciešams – tiek iz-
sniegts inventārs. Spēles laiks maksimāli 2 stundas.

Sporta centra darba laiks: 
Pirmdiena – Piektdiena  9:00-20:00
Sestdiena – Svētdiena    9:00-19:00

Ilūkstes Sporta centra administrācijas
tel. nr.:  65449002.

BŪSIM ATBILDĪGI UN IEVĒROSIM 
EPIDEMIOLOĢISKOS NOSACĪJUMUS!
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komandas mīluli Rihardu Lizaku, kurš neskatoties uz 
saviem “nelielajiem gabarītiem” bija ļoti neatlaidīgs un 
centīgs. 

Par šī turnīra labāko pussargu treneru balsojumā 
tika atzīts Mairis Timšāns. Apsveicam mūsu kapteini 
un viņa komandas biedrus ar labiem sniegumiem un 
novēlam turpmāk arī radīt jauku spēli un gūt vairākus 
skaistus un nozīmīgus vārtus jau U18 un Latvijas 3.līgas 
čempionātos!   

Daudzi mūsu audzēkņi spēlē arī kā stažieri par BFC 
Daugavpils dažādu vecumu komandām spēcīgākajā Eli-
tes grupā. Tā Ingus Vaņins ar U18 komandu kļuva par 
Latvijas čempionu. Tāpat Roberts Linards un  Dāvis Fjo-
dorovs ir Latvijas čempioni un jau trešo reizi U15 ko-
mandas sastāvā, kā arī par sudrabu medaļu ieguvējiem 
U16 čempionātā kļuva Rainers Buks un Mairis Timšāns.

Ir sācies Latvijas Virslīgas čempionāts, kurā BFC 
Daugavpils sastāvā spēlē mūsējie Dāvis Cucurs un Ed-
gars Ivanovs. Edgars ir komandas kapteinis. Viņi ir Lat-
vijas U21 Latvijas izlases dalībnieki. Aizvadītas jau 7-8 
kārtas, un mūsu puišu pārstāvētā komanda ar 13 punk-
tiem pašlaik ieņem ceturto vietu. Dāvis un  Edgars ir vie-
ni no komandas līderiem, ko apliecina viņu labā spēle un 
futbola speciālistu vērtējumi. Tā Dāvis trīskārt un Ed-
gars vienu reizi tika iekļauti katras spēles kārtas simbo-

liskajā izlasē. Dāvis ir nominēts par pirmā riņķa labāko 
jauno (vecumā līdz 21 gadam) futbolistu. Abiem puišiem 
šosezon jau ir pa vienam gūtam vārtam. Novēlam turpi-
nāt tiekties uz sasniegumiem futbolā un dzīvē!

Lepojamies par Ilūkstes futbolistiem un futbolistēm. 
Latvijas treneru un futbola speciālistu balsojumā par 
labāko 2020.gada futbolisti pirmoreiz tika atzīta mūsu 
novadniece un Sporta skolas audzēkne, Latvijas sievie-
šu izlases spēlētāja Sandra Voitāne (2019.gadā bija otrā 
labākā), kas pašlaik pārstāv Latviju un Ilūksti Vācijas 
Bundeslīgā, spēlējot Meppen komandas sastāvā. Apsvei-
cam Sandru ar šo vērtīgo un nozīmīgo sasniegumu!

Neaizmirsīsim arī par pazīstamāko un slavenāko 
Ilūkstes futbolistu Andri Vaņinu, kas pabeidzot futbolis-
ta karjeru, strādā par vārtsargu treneri Šveices Superlī-
gas FC Sion komandā. Paralēli darbam Andris mācās un 
jau ir saņēmis vairākas trenera un vārtsargu trenera li-
cences.  Novēlām Andrim tikpat spilgtu trenera karjeru, 
kāda viņam bija, pārstāvot Ilūkstes un Latvijas futbolu 
Eiropā! 

Ilūkstes novada Sporta skolas 
futbola treneris Aleksandrs Vorotinskis
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GIMENE 

Kristus Augscmcelsanas - skaista Dieva Rokas pasniegsana preti mums, 
tas ir skaists glabsanas zests cilvecei - ceribai un muzibas iespejail 

Daudzas stipras, saliedetas daudzbernu gimenes 
Ilukstes pilsetii un novadii jau ilgus gadus par saviim 
garigajam ma.jam saue Ilukstes Romas katolu baznieu. 

Sis bus stiists par milest'ibu un attieksmi gimene, kurii 
pateikts laipns viirds, izdarits labs darbs, uzsmaidits 
silts smaids - ik katru rosina maziem svetkiem sevI, 
gaidot lielos lpasos Svetkus. 
Ar tikko jausamu pirmo e'irulu dziesmu pavasara 
zilajas debesis, aprilis nes� nopietnu Vestijumu -
"Kristus ir Augsiimeelies!" SI Vests nekad nepaliek 
tikai baznieas sierras un tiis diirzii, kur pulcejas tieigie, 
sveieinot Kristus Atgriesanos Muz'ibai! Ik reiz sI 
Vests ieniik arI katra eilveka sirdI, kas li�k 
aizdomiities pasam par sevi un pasauli apkiirt. SI 
vests ieniik katrii maja, ik gadu no jauna. Kiidii no sim 
ma.jam tika atvertas durvis arI man, lai ieklausitos, 
sajustu, miieitos no gimenes, apstarotu SIS Vests 
Milest'ibii. 

Svetku nedelas prieksvakarii viesojos pie Sarmites un 
Olega Bogdanoviciem, kuri audzina savii gimene 
cetrus bernus - Lauri, Rihardu, Agnesi un Valteru. 
Abi iepaziniis 20 gadus atpakal- 2001. gadii lugsanu 
vakarii Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainigiis 
ienemsanas Romas katolu baznieas draudze. 
Sarmite ir profesioniila fotogriife, miikslinieee un 
dizainere, beigusi Daugavpils Universitati, striidii 
Ilukste par grafisko dizaineri un miikslas pedagogi. 
Brivii laika viI,1u saista un aizrauj mirklu tversana gan 
fotografija, gan visa, ko dara. Pat'ik tverties griimatu 
pasaule, atrast sevi rokdarbu stiistii. Un nav no svara 

- tamboresana vai perlosana ... Tas viss rada prieku
un lauj ievit 

V 
ikdienii kriisas! Aizraujas ar

skanogrammiim. Sad tad tver arI pee otas, lai ieliktu
tiibriza sajutas kiidii gleznii. Ar saviim fotografijam
piedaliis daziidiis izstiides Daugavpil'i, Preilos, Rigii,
u.e. Pasreiz kiids viI,1as veikums - skanogramma bus
apskatiims Daugavpil'i, Rotko eentra Latgales
miikslinieku izstiide. Dazi darbi ir apskatami arI
c;elojosajas izstiides daziidiis Latvijas pilsetiis.
Sad tad izvelas iet arI kiidii piirgajienii labii
kompanija, jo daba - tas klusums un piirsteidzosais
skaistums ik uz sola klust par oiizi ikdienas skrejienii.
Sarmite ar savu miikslinieeisko but'ibu ik katrii
gadalaikii atrod ko Ipasu un to izbauda savii
kriisainibii un dveseles pieskarienii. ViI,1a saka: "ArI
lietus ir svetki! Tajos brizos lieliikais prieks ir sedet
zem kiida jumtiI,1a un lasit labu griimatu! Pat'ik lietus
un ta grabinasana. Protams, saulains laiks biezi dod
spa.mus, bet man katri laikapstiikli ir labi, speju tiem
pieliigoties, katrs no tiem rada kiidas Ipasas sajutas."
"Merl-.is ir nepazaudet sevi ikdienas l'iklocos, bet tiesi
preteji - atrast un sakriit tiesi tos brIZUS, kas lautu
smaidot teikt - jutos dvesele bagiita un Dieva azote
esosa! Nav gluzi merl-.i, ir mirkli, kas tuvina Dievam!
Un ir svarigi neapstaties! lzbaudit ikdienu, kaut arI
reizem vairiik saniik riipot nekii lidot. Bet arI ta ir
virz'iba. Ta.pee skaisti ir lauties mirklim un but! Svinet
ta briza stastu. Tiesi ta.pee, mirklos, kad sl-.iet, ka 
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svetkus - pal-.eru kruzi tejas un, piesezot kiidii upes
krastii, apturu laiku" - smaida Sarmite.

Bogdanovicu gimene Lieldienu laika Ilakste, 2021. gada. 
Foto: no Bogdanovicu gimenes personfga albuma. 
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Sava brivajii laikii Olegs aizraujas ar daziidiem 
hobijiem. Ka.du laiku ir muzieejis, spelejot gan 
klavieres, gan gitaru, meginajis sevi fotogafesanii, 
datorgrafikii, zimesana, aerofotografija. "Man ir daudz 
valasprieku, jo tik daudz ko gribiis pameginiit, izprast, 
iemiieities. Tik daudz ir lietu, kuriis ir verts 
iedzilinaties. Man pat'ik apgut jaunas ziniisanas un 
iemaI,1as." Par saviem dzives merl,ciem Olegs saka: "Katra 
diena ir izaieinajums, katrai dienai ir savi mazaki vai 
lieliiki merl-.i, un vissvarigiikie no tiem ir nodzivot dienu 
milestibii ... uz Dievu, uz savu sievu un berniem." Olegam 
ir tuvs katrs gadalaiks, vi1;,1s piebilst: "Galvenais lai butu 
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svetki, kas lauj pavert priekskaru uz Dieva 
lielo Milestibu un saprast, ka man nav 
jiinopelna Dieva zelsirdiba. Viss jau ir uzdiiviniits. 

Rihards kalpo Ilukstes Romas katolu baznicii 
par ministrantu. Vi1;_1s Lieldienas atceras ar gariem 
Sv. Mises lasijumiem. Laurim Lieldienas saistiis ar 
kopibas sajutu, kad ir iespeja ipasii veidii pavadit 
laiku kopii ar gimeni. 

Agnesei Lieldieniis patik doties pastaigii pa mezu. 
Vi1;_1a labpriit mekle un lasa daziidas ziilites olu 
kriisosanai. Vi1;_1ai patik atrast, atkliit, saprast, un 
justies piederigai. 

Sarmite: Izteiktas Lieldienu tradicijas musu gimene 
nav. Pee iespejas apmeklejam Lieliis nedelas 
dievkapojumus. Sestdienii kopigi sarupejam maltiti 
Lieldienu galdam un kriisojam olas. Pee Sv. Mises 
braueam pie veeveeakiem, baudiim Lieldienu piriigus, 
sarikojam olu kaujas, kas rada lielu jautribu berniem. 
Berni vienmer to gaida. 

Jauniesiem patika apmeklet daziidas bernu un 
jauniesu kristigiis nometnes, kas tika organizetas 
novadii. Vi1;_1i ar nepaeietibu gaida, kad atkal tiks 
atsiiktas daziidas aktivitates, un vares tikties ar eitiem 
jauniesiem, kas liegts jau vairak kii gadu Covid 19 
pandemijas sakarii. 

Kas ir tas, kas jauniesus piesaista Baznicai? 

Rihards: Saista bernu un jauniesu veidotiis nometnes, kur 
var satikt jaunus draugus, kopii piedalities daziidiis 
aktivitiites un speles. Katru svetdienu dodos uz 
baznieu kalpot kii ministrants. Jutu iekseju velmi tiidii 
veidii kalpot Dievam. 

Lauris: Kapa ar eitiem draudzes loeekliem esmu 
palidzejis sagatavot tehnisko aparaturu Sv. Mises 
norisei daziidos svetkos, kii ari veieis daziidus praktiskus 
darbus draudzes labii. Tas ir mans veids, kii es kalpoju 
Dievam. Ziemassvetkos un Lieldieniis kopii ar teti 
nodrosiniijiim dievkalpojumu transliieijas internetii. 

Katros svetkos, vai tie butu Ziemassvetki vai 
Lieldienas, vai eiti svetki, visa gimene vienmer iesaistiis 
un palidz ar svetku noska1;_1as radisanu - rotajumu 
gatavosana svetkiem un baznieas rotiisana, daziidi 
tehniski risiniijumi Sv. Mises norisei. Ari pee 
svetkiem, ikdienas gaitiis piedaliis daziidu praktisku 
darbu veiksanii. Baznieii jau labu laiku ir apskatiima 
Sarmites foto izstiide no draudzes dzives. 

Sarmite: Ir skaisti, kad Sv. Misi tas lielumii izdzivojam 
eaur vienkiirsibu, ko radiim un dariim prieks eilvekiem un 
sevis. Ir brinis�igi Sv. Mise justies kii majas. 

Pie Bogdanovicu gimenes viesojās 

Iliikstes novada pasvaldibas 
sabiedrisko attiecibu specialiste 

Aija PiJka 

Foto: Sarmite Bogdanovica, 2021. gada Lieldienas. 
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