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1. Ilūkstes novada raksturojums 

1.1. Teritorija 
Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvienojoties Ilūkstes pilsētai, Pilskalnes, 

Šēderes un Bebrenes pagastiem. Paplašinot novada administratīvo teritoriju, 2009. gadā  

novadam tika pievienots Dvietes pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku 

teritoriju. 2010. gadā Subates pilsētas lauku teritorijai tika piešķirts tās vēsturiskais 

nosaukums – Prodes pagasts. Novadā ir divas pilsētas – Ilūkste un Subate, un 12 ciemi: 

Bebrene, Ilze, Dviete, Doļnaja, Pilskalne, Pašuliene, Rauda, Šēdere, Eglaine, Vitkuški un divi 

Baltmuižas ciemi (Eglaines pagastā un Prodes pagastā).  

Kopš 2003. gada novada centrs ir Ilūkste. Attālums no novada centra līdz Rīgai ir 250 km, 

līdz Daugavpilij – 25 km. Novada kopējā platība ir 648,4 kvadrātkilometri. 

Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, 

Daugavas kreisajā krastā. Tas robežojas ar Aknīstes novadu, Jēkabpils novadu, Daugavpils 

novadu un Lietuvas Republiku.  

1.2. Iedzīvotāji 
Ilūkstes novadā uz 2018. gada 1.janvāri deklarēti 7467 iedzīvotāji. No tiem Ilūkstē – 2485, 

Subatē – 662, Bebrenes pagastā – 835, Dvietes pagastā – 542, Eglaines pagastā – 853, 

Pilskalnes pagastā – 922, Prodes pagastā – 261, Šēderes pagastā – 907. No kopējā iedzīvotāju 

skaita darbspējas vecumā ir 4870 iedzīvotāji, virs darbspējas vecuma – 1744, bērni un 

jaunieši līdz 15 gadu vecumam – 853.  

 

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas pa gadiem 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Bebrenes pagasts 961 936 908 862 835 

Dvietes pagasts 630 610 581 565 542 

Eglaines pagasts 927 918 907 877 853 

Pilskalnes pagasts 1078 1051 1014 964 922 

Prodes pagasts 303 303 289 276 261 

Šēderes pagasts 1070 1043 984 938 907 

Subate 726 713 679 679 662 

Ilūkste 2701 2697 2614 2573 2485 

Kopā novadā: 8396 8271 7976 7734 7467 
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2. Ilūkstes novada pašvaldība 

 

 

Reģistrācijas Nr.:  90000078782 

Juridiskā adrese:  Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 

Kontakttālruņi:  65447850, 65462501 

E-pasts:   dome@ilukste.lv 

 

Domes priekšsēdētājs:   Stefans Rāzna 

Domes priekšsēdētāja vietnieks:  Maigurs Krievāns 

Pašvaldības izpilddirektore:   Līga Bukovska 

Pašvaldības izpilddirektora p. i.:          Reinis Līcis 

 

Ilūkstes novadā iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – 

dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi. Dome izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu, ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu 

līdzekļu izlietojumu. 

Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem 

nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības iestādes, to struktūrvienības un kapitālsabiedrības. 
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2.1. Pašvaldības struktūra 
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2.2. Pašvaldības pārvalde 

Ilūkstes novada iedzīvotāju intereses 2017. gadā novada domē pārstāvēja 15 deputāti. 

 ievēlēti uz 4 gadiem pašvaldību vēlēšanās  2013. gada jūnijā: 

 

Nr. Vārds, uzvārds Partija 

1. Stefans Rāzna „Zaļo un Zemnieku savienība” 

2. Maigurs Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība” 

3. Artūrs Bogdanovičs „Zaļo un Zemnieku savienība” 

4. Dainis Millers „Zaļo un Zemnieku savienība” 

5. Guntars Cepurītis „Zaļo un Zemnieku savienība” 

6. Jānis Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība” 

7. Vitolds Kveders „Zaļo un Zemnieku savienība” 

8. Imants Rubļevskis „Zaļo un Zemnieku savienība” 

9. Inese Vuškāne „Zaļo un Zemnieku savienība” 

10. Viktors Jasiņavičs „Saskaņas Centrs” 

11. Pēteris Makaveckis „Saskaņas Centrs” 

12. Kristaps Averjanovs Partija „Vienotība” 

13. Inese Ziediņa  Partija „Vienotība” 

14. Andis Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai” 

15. Ilvars Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai” 

 

 

Ievēlēti uz 4 gadiem pašvaldību vēlēšanās 2017.gada jūnijā:  

 

 

Nr. Vārds, uzvārds Partija 

1. Stefans Rāzna „Zaļo un Zemnieku savienība” 

2. Maigurs Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība” 

3. Artūrs Bogdanovičs „Zaļo un Zemnieku savienība” 

4. Dainis Millers „Zaļo un Zemnieku savienība” 

5. Guntars Cepurītis „Zaļo un Zemnieku savienība” 

6. Jānis Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība” 

7. Vitolds Kveders „Zaļo un Zemnieku savienība” 

8. Jāzeps Mačuks „Zaļo un Zemnieku savienība” 

9. Dace Stalidzāne „Zaļo un Zemnieku savienība” 

10. Artis Simanovičs „Zaļo un Zemnieku savienība” 

11. Viktors Jasiņavičs „Saskaņas Centrs” 

12. Irēna Kūliņa „Saskaņas Centrs” 

13. Kristaps Averjanovs Partija „Vienotība” 

14. Andis Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai” 

15. Ilvars Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai” 
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2017. gadā tika sasauktas 20 domes sēdes, kopā izskatīti 458 darba kārtības jautājumi un 

par tiem pieņemti lēmumi. 

Domes darbības nodrošināšanai ir izveidotas un pastāvīgi darbojas šādās deputātu 

komitejas: 

 finanšu komiteja; 

 attīstības un uzņēmējdarbības komiteja; 

 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja. 

2017.gadā ir notikušas 15 komiteju kopsēdes, kurās izskatīti un uz domes sēdi sagatavoti  

411 jautājumi. 

 

2.3. Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības 

Ilūkstes novadā atbilstoši apstiprinātajiem nolikumiem darbojas 23 pašvaldības iestādes 

un 25 to struktūrvienība: 

 

1. Ilūkstes novada pašvaldība: 

1.1. Lietvedības nodaļa; 

1.2. Juridiskā nodaļa; 

1.3. Finanšu un grāmatvedības nodaļa; 

1.4. Nekustamo īpašumu nodaļa; 

1.5. Būvvalde; 

1.6. Attīstības plānošanas nodaļa; 

1.7. Izglītības, kultūras un sporta nodaļa; 

1.8. Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa; 

1.9. Komunālā un saimnieciskā  nodaļa; 

1.10. Pašvaldības policija; 

 

2. Bebrenes pagasta pārvalde; 

3. Dvietes pagasta pārvalde; 

4. Eglaines pagasta pārvalde; 

5. Pilskalnes pagasta pārvalde; 

6. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde; 

7. Šēderes pagasta pārvalde; 

8. Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļa; 

9. Ilūkstes novada Bāriņtiesa; 

10. Ilūkstes novada Sociālais dienests; 

11. Ilūkstes 1. vidusskola; 

12. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola; 

13. Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola; 
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14. Eglaines pamatskola; 

15. Subates pamatskola; 

16. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs; 

17. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola;     

18. Ilūkstes novada Sporta skola; 

19. Raudas internātpamatskola; 

20. Ilūkstes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss”; 

21. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”: 

21.1. Bebrenes pirmsskolas grupa „Mazputniņš”; 

21.2. Subates pirmsskolas grupa „Rūķis”; 

22. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka: 

22.1. Bebrenes pagasta bibliotēka; 

22.2. Dvietes pagasta bibliotēka; 

22.3. Eglaines pagasta bibliotēka; 

22.4. Pilskalnes pagasta bibliotēka; 

22.5. Subates pilsētas bibliotēka; 

22.6. Šēderes pagasta Šēderes bibliotēka; 

22.7. Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka; 

22.8. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka 

23. Ilūkstes novada kultūras centrs: 

23.1. Bebrenes pagasta kultūras nams; 

23.2. Dvietes pagasta kultūras nams; 

23.3. Eglaines pagasta kultūras nams; 

23.4. Subates pilsētas kultūras nams; 

23.5. Šēderes pagasta kultūras nams. 

 

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības  kapitālsabiedrībās: 

 SIA „Ornaments”; 

 SIA “Veselības centrs Ilūkste” 

 

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsabiedrībās: 

 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”; 

 SIA „Latgales Laiks”; 

 SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”. 

 

Pašvaldība ir dalībnieks šādās  biedrībās  un nodibinājumos: 

 Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs; 

 Latgales reģionālā attīstības aģentūra; 

 Eiroreģions „Ezeru zeme”; 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”; 

 Dvietes senlejas pagastu apvienība. 
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2.4. Personāls  
2017. gadā Ilūkstes novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās kopā tika 

nodarbināti 698 darbinieki, to skaitā: 

 Ilūkstes novada pašvaldības administrācijā 60 darbinieki, to skaitā 14 deputāti;  

 pagastu pārvaldēs – 27; 

 bāriņtiesā – 7; 

 sociālajā jomā – 96; 

 izglītības jomā – 356 , to skaitā: 

 pirmsskolas izglītības iestādēs – 52; 

 vispārējās izglītības iestādēs 262; 

 interešu izglītības iestādēs – 42;     

 sporta jomā – 32; 

 kultūras jomā – 56, to skaitā: 

 kultūras namos – 40; 

 bibliotēkās – 16; 

 lauku attīstības un tūrisma jomā – 5; 

 komunālajā saimniecībā un labiekārtošanas darbos – 59.  

 

2.5.Komunikācija ar sabiedrību 
Ilūkstes novada pašvaldības komunikācija ar sabiedrību tiek nodrošināta, izmantojot 

dažādus informācijas kanālus: pagastu pārvaldes, pašvaldības pakalpojumu centru, 

pašvaldības interneta portālu www.ilukste.lv, sociālos tīklus, pašvaldības informatīvo 

izdevumu „Ilūkstes Novada Vēstis”, reģionālos masu medijus, informatīvos stendus novada 

pilsētās un pagastos, organizējot tikšanās ar dažādām iedzīvotāju mēķgrupām, u. c. 

Pašvaldības portālā www.ilukste.lv regulāri tiek publicēta informācija par pašvaldības 

darbu un aktualitātēm, izsludinātajiem iepirkumiem, domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem 

(arī audioierakstos), saistošajiem noteikumiem, nolikumiem un cita informācija. 

Informatīvais izdevums „Ilūkstes Novada Vēstis” iznāk kopš 1999. gada. 2017. gadā ir 

tapuši 10 „Ilūkstes Novada Vēstis” numuri. Informatīvo izdevumu var iegādāties vietējos 

pārtikas preču veikalos, kā arī bez maksas izlasīt visās novada bibliotēkās, novada pašvaldībā 

un pagastu pārvaldēs.  „Ilūkstes Novada Vēstis” ir lasāmas arī Ilūkstes novada mājaslapā. 

Informāciju apkopo sabiedrisko attiecību speciālists. 

Pašvaldība sadarbojas ar reģionālo laikrakstu „Latgales Laiks” un Latgales Reģionālo 

televīziju, kas nodrošina novada aktualitāšu atspoguļošanu presē un televīzijā. 

Liela daļa iedzīvotāju interesējošos jautājumu risina, vēršoties pašvaldības pakalpojumu 

centrā. Pakalpojumu centra speciālisti sniedz iedzīvotājiem informāciju mutiski, telefoniski 

vai elektroniski, kā arī pieņem pašvaldībai, tās iestādēm un valsts iestādēm adresētus 

iesniegumus un cita veida dokumentus. Tāpat pakalpojumu centrs nodrošina pašvaldības 

speciālistu un pašvaldības apmeklētāju sadarbību, izsniedz izziņas, veic dzīvesvietas 



Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats  

 

10 
 

deklarēšanu u. c. Pakalpojumu centrā ir pieejams publiskais internets un kopēšanas 

pakalpojumi. 

Dokumentu aprite pašvaldībā notiek elektroniski. 2017. gadā dokumentu reģistrācijas 

sistēmās tika reģistrēti 2482 pašvaldībai adresēti iesniegumi un dokumenti, adresātiem 

nosūtīti 1303 dokumenti un izsniegtas 843 izziņas, atzinumi, tirdzniecības atļaujas u.c. 

īstermiņa dokumenti. Pakalpojumu centrā saņemti 902 valsts iestādēm adresēti iesniegumi 

un sniegtas 579 konsultācijas par valsts pakalpojumu pieprasīšanu. Ilūkstes novada domē 

pieņemto lēmumu pieejamība ir nodrošināta pašvaldības pakalpojumu centrā un visās 

novada bibliotēkās. Informācija par domes pieņemtiem lēmumiem tiek publicēta arī Ilūkstes 

novada informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”. Turklāt, svarīgi atzīmēt, ka domes 

sēdes ir atklātas. Tās tiek publiski izsludinātas, izliekot paziņojumus par sēdes darba kārtību, 

laiku un vietu novada domes un pagastu pārvalžu telpās, un jebkurš novada iedzīvotājs var 

piedalīties gan domes, gan komiteju sēdēs. 

Katru pirmdienu tiek organizēta pieņemšana pie domes priekšsēdētāja, katru pirmdienu 

un ceturtdienu – pie izpilddirektora, kad katrs iedzīvotājs var izteikt savas domas un vēlmes, 

ierosinājumus un iebildumus. Tikties ar deputātiem iedzīvotāji var, iepriekš vienojoties par 

abām pusēm vēlamāko laiku un vietu. 

Daudzpusīgu informāciju par novadā notiekošo iedzīvotāji saņem, izmantojot ziņojumu 

dēli jeb informatīvo stendu. Kā liecina vērojumi, tas ir viens no visbiežāk lietotajiem un 

vispieejamākajiem komunikācijas kanāliem. Katrā pagastā, tāpat arī Ilūkstē un Subatē,  

pašvaldība ir uzstādījusi informatīvos stendus, kas tiek regulāri papildināti ar jaunāko 

informāciju. 
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3. Pašvaldības darbības rezultāti 

3.1. Novada attīstība 

2017.  gadā  Ilūkstes  novada  pašvaldība  īstenoja  attīstības  pasākumus,  izmantojot  

Latvijā pieejamos  finanšu  instrumentus  –  Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 

Sociālo fondu, Eiropas  Lauksaimniecības  fondu  lauku  attīstībai, INTERREG Latvijas  –  

Lietuvas pārrobežu  sadarbības programmu, Latvijas – Šveices sadarbības programmu, kā arī 

izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu līdzekļus. 

Nozīmīgākais 2017. gadā īstenotais projekts ir Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu 

centra izbūve Dvietē. Bijušās Dvietes pamatskolas ēkā ir izveidota pansija “Mūsmājas 

“Dižkoks””, kur pieejami ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. 

Projekts tika īstenots par pašvaldības finanšu līdzekļiem. 

Ilūkstes novada pašvaldībai sadarbojoties ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” tika īstenots 

vērienīgs un ilgi gaidīts projekts – tika veikta dubultās virsmas apstrāde valsts reģionālajam 

autoceļam P72 “Ilūkste (Virsaiši) - Bebrene - Birži” Ilūkstes novadā. Remontdarbi noritēja no 

autoceļa 10,00 līdz 18,7 kilometram. Galvenie ieguvumi no šāda ceļu seguma ir 

iedzīvotājiem, kas dzīvo ceļu tuvumā, jo segums pilnībā novērš ceļa putēšanu, savukārt 

autovadītājiem tiek nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi. 

2017.gadā Ilūkstes novada pašvaldība turpināja darbu pie Lauku attīstības 

programmas investīciju pasākuma 2014. - 2020. gadam “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” projekta “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošana” īstenošanas, kā rezultātā tiek veikta vairāku, vietējiem lauku uzņēmējiem 

svarīgu pašvaldības autoceļu pārbūve, tādējādi uzlabojot transporta kustības un piekļuves 

pie lauksaimniecības objektiem iespējas.  

Saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm, ievērojamu 

jaunajā plānošanas periodā pieejamo investīciju daļu paredzēts novirzīt uzņēmējdarbības 

attīstības veicināšanai. Šī mērķa sasniegšanai pašvaldība 2017.gadā sadarbībā ar Daugavpils 

pilsētas domi vērtēšanai iesniedza vērienīgu ERAF projektu – “Degradēto rūpniecisko 

teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, kura 

īstenošanas rezultātā tiks sekmēta uzņēmējdarbība novadā, attīstot uzņēmējiem 

nepieciešamo infrastruktūru bijušās “Putnu fermas” teritorijā, Ilūkstes pilsētā. 

2017.gadā tika apstiprināts ERAF projekts “Ieguldījums komercdarbības attīstībai 

Ilūkstes novadā”, kura ietvaros tiks veikta Strēlnieku ielas posma atjaunošana,  lai uzlabotu 

piekļuvi ražošanas apbūves teritorijai Ilūkstes pilsētā. 

Tāpat kā iepriekš, arī 2017.gadā pašvaldība ir veltījusi uzmanību vides problēmām, 

vērtēšanai iesniedzot ERAF projektu energoefektivitātes paaugstināšanai SIA “Veselības 

centrs “Ilūkste”” jaunajā korpusā.  

Sabiedrībai pieejams sports, bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu dažādošana, sporta 

materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras modernizācija, sporta popularizēšana ir akcentēta 

kā viena no prioritātēm, īstenojot Ilūkstes novada attīstības programmu. Arī 2017.gadā tika 
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ieguldīts ievērojams darbs un līdzekļi šo mērķu sasniegšanai. Ilūkstes novada Sporta skolas 

Sporta centra trenažieru zāle tika aprīkota ar trenažieriem, tādā veidā nodrošinot 

daudzpusīgas sporta iespējas novadā. Savukārt, Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros 

Sporta centra tuvumā tika izbūvēts daudzfunkcionāls laukums brīvdabas slidotavas 

ierīkošanai un iegādātas ziemas slidošanas slidas. Projekta rezultātu labvēlīgā ietekme uz 

sabiedrības fizisko veselību novadā prognozējama gan kā tūlītējs, gan ilgtermiņa ieguvums.  

2017.gadā pašvaldība iesniedza vairākus projekta pieteikumus INTERREG Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursa nākamajā kārtā, kā arī 

turpināja darbu pie jau apstiprināto projektu īstenošanas. Viens no šādiem projektiem ir jau 

minētā brīvdabas slidošanas laukuma izbūve, kas tika veikta projekta “Ģimenes ieleja” 

ietvaros. Īstenojot projektu “Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”, plānots paplašināt 

tūrisma iespēju piedāvājumu novadā – tiek veidots jauns tūrisma objekts Eglainē – “Stendera 

laika klase”. 2017.gada nogalē tika apstiprināts pārrobežu projekts “Vecāka gadagājuma 

cilvēku sociālā iekļaušana”, kura ietvaros tiks iegādāts aprīkojums aprūpes mājās 

pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. 

Veselības aprūpes un sociālajā jomā 2017.gadā tika turpināts ESF projekts 

“Deinstitucionalizācija”, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu paredzēts attīstīt 

kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 

videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Kā arī 

2017.gadā tika uzsākta ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei Ilūkstes novadā” īstenošana, kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo 

īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, 

īstenojot novada mērogā pasākumus. 

Lai sekmētu jauniešu iesaisti novada sabiedriskajā dzīvē, Ilūkstes Kultūras centra 

bijusī kinozāle tika pārveidota par mūsdienīgu telpu jauniešiem. Telpas remontdarbi tika 

veikti, īstenojot ELFLA projektu “Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls”. Savukārt 

Latvijas-Šveices sadarbības programmas projekta “Inventāra iegāde Ilūkstes jaunatnes 

iniciatīvu centra darbības un aktivitāšu nodrošināšanai” ietvaros tika iegādāts papildus 

inventārs Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vajadzībām.  

2017.gadā pašvaldība turpināja ESF Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 

projekta „PROTI un DARI” īstenošanu. Projekta mērķa grupa ir jaunieši (15-29 gadi), kuri 

nestrādā un nemācās. Galvenās projektā ietvertās aktivitātes ir vērstas uz jauniešu 

sasniegšanu un uzrunāšanu. Ir paredzēti jauniešu informēšanas pasākumi, iesaistot 

pašvaldības stratēģiskos partnerus (piemēram, organizējot radošās darbnīcas, tikšanās ar 

darba devējiem u.c.), kā rezultātā tiktu sekmēta jauniešu iesaistīšanās dažādās sabiedriskajās 

aktivitātes. 

Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kā arī 

uzlabotu pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs, pašvaldība īsteno divus ESF projektus izglītības jomā:  projektu “Karjeras atbalsts 
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vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”. 

Tūrisma jomā 2017.gadā Ilūkstes novadā tika turpināta aizsāktā tradīcija – kultūras 

tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”, kura maršruts ved pa novadu, lai netradicionālā un 

atraktīvā veidā pasākuma dalībniekus iepazīstinātu ar Ilūkstes novada tūrisma objektiem, 

Sēlijas skaisto dabu, kā arī lai iesaistītu novada iedzīvotājus un viesus novadā notiekošajās 

aktivitātēs. Tika papildināts arī tūrisma informatīvo materiālu klāsts.  

2017.gadā kultūras tūrisma jomā Ilūkstes novadā tika realizēts nozīmīgs projekts – 

“Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, kura laikā, veicot ceļu apkārt Latvijai, top simboliska dāvana 

valstij un iedzīvotājiem Latvijas simtgadē. 

2017.gadā īstenotie un uzsāktie projekti sekmē novada attīstību atbilstoši Ilūkstes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm, kas ir:  

 Sēlijas reģiona attīstība;  

 ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība ekonomikas izaugsmei; 

 pieejama un mūsdienīga tehniskā infrastruktūra.  

Projektos paveiktās aktivitātes ir atbilstošas Ilūkstes novada attīstības programmā 

2013.-2019.gadam noteiktajam rīcībām un investīciju plānam. 

 

3.2. Projektu īstenošana 2017.gadā 

         Nr.p.k.              Projekta nosaukums 
       Projekta kopējās      
izmaksas, EUR 

Informācija 
par projekta 
norisi 

1. 

Pašvaldības projekts “Dvietes sociālo 
pakalpojumu centra ēkas pārbūves tehniskās 
dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un 
būvniecība” 

              1 209 966,04 
Īstenots 
2017.gadā 

2. 

Lauku attīstības programmas investīciju 
pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”, projekts “Ilūkstes 
novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” 

1 922 222,00 
 

Notiek 
realizācija 
2017.gadā 

3. 

ERAF sadarbības projekts „Degradēto 
rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils 
pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” 
(SAM 5.6.2.) 

2 409 020,00 
Iesniegts 
vērtēšanai 
2017.gadā 

4. 
ERAF projekts "Ieguldījums 

komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā" (SAM 
3.3.1.) 

202 602,40 
Apstiprināts ar 
nosacījumu 
2017.gadā 

5. 
ERAF projekts "Kompleksi risinājumi 

energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības 
centra "Ilūkste" jaunajā korpusā" (SAM 4.2.2.) 

399 755,33 
Iesniegts 
vērtēšanai 
2017.gadā 
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6. ELFLA projekts "Ilūkstes novada jauniešu 
radošais kvartāls" 

50 000,00 
Notiek 
realizācija 
2017.gadā 

7. 
INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas projekts “Ģimenes ieleja” 
jeb “Family valley” 

101 519,12 
Notiek 
realizācija 
2017.gadā 

8. 

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekts “Ceļo gudri – 
apceļo Lietuvu un Latviju” jeb “Travel smart – visit 
Lithuania and Latvia” 

44 205,29 
Notiek 
realizācija 
2017.gadā 

9. 

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekts “Vecāka 
gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana” jeb “Social 
Inclusion of Elderly People”  

15643,66 
Apstiprināts 
2017.gadā 

10. 

Latvijas – Šveices sadarbības programmas 
projekts “Inventāra iegāde Ilūkstes jaunatnes 
iniciatīvu centra darbības un aktivitāšu 
nodrošināšanai” 

1421,05 
Īstenots 
2017.gadā 

11. ESF Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras projekts “PROTI un DARI” (SAM 8.3.3.) 

46 926,00 

Notiek 
realizācija, tā 
plānota līdz 
2018.gada 
decembrim 

12. 
ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās 

un profesionālās izglītības iestādēs” (sadarbībā ar 
Valsts izglītības attīstības aģentūru) (SAM 8.3.5.) 

17 400,66 
Notiek 
realizācija 
2017.gadā 

13. ESF projekts “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” (SAM 8.3.2.2.) 

37 387,19 
Notiek 
realizācija 
2017.gadā 

14. 
ESF projekts “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ilūkstes novadā” (SAM 9.2.4.2.) 

92 958,00 
 

Notiek 
realizācija 
2017.gadā 

15.  ESF projekts “Deinstitucionalizācija” (SAM 
9.2.2.) 

- 
Notiek 
realizācija 
2017.gadā 

 

3.3. Būvvaldes darbība 

Ilūkstes novada būvvalde savu darbību uzsāka 2011. gada 1. aprīlī. Būvvaldes darbību 

nodrošina būvvaldes vadītājs, būvinspektors un arhitekts. 
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Būvvaldē sagatavotie un izsniegtie dokumenti: 

 

 

3.4. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi 

Ilūkstes novada Sociālais dienests ir Ilūkstes novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras 

darbības mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanu 

pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, veicinot šo personu pašpalīdzību un 

integrāciju sabiedrībā. 

Sociālā dienesta darbība ir organizēta, nodrošinot sociālā darba speciālistu pieejamību 

novada centrā un katrā pagasta pārvaldē. Ir sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem. Visiem sociālā darba speciālistiem ir 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība 

sociālajā darbā. Sociālā dienesta struktūra atspoguļota 1. attēlā. 

 

 

1. attēls 

 

Dokumenti 2013 2014 2015 2016 2017 

Plānošanas un arhitektūras 
uzdevumi 

39 51 - - - 

Būvatļaujas 19 32 35 33 13 

Akti par būvju pieņemšanu 
ekspluatācijā 

16 12 27 24 9 

Izziņas par būvju neesību dabā 8 12 15 13 26 
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Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam 2017. gadā konstatēta 229 ģimenēm (468 

personām) jeb 6.1 % no iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 2016. gadu, trūcīgo ģimeņu 

skaits ir samazinājies par 47 ģimenēm (96 personām). 

 

 
2. attēls.  

Personu, kurām 2017. gadā konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam,  

sadalījums pa grupām 

 

Sociālā palīdzība 

Sociālās palīdzības pabalstiem, kuru piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 

personām (ģimenēm) saskaņā ar valstī spēkā esošo likumdošanu un Ilūkstes novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2017. gadā izlietoti 72736.50 euro, t. sk.: 

 

Pabalstu veidi 
Izlietotā 
summa 
(EUR) 

Pabalstus 
saņēmušo 
ģimeņu/ 
personu 

skaits 

GMI (garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsts) 43407.36 100/176 

Dzīvokļa pabalsts 
 trūcīgām personām un ģimenēm; 
 pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām 

saskaņā ar LR Civillikumu nav apgādnieku, pensijas 
apmērs nepārsniedz 230 euro mēnesī 

24330.00 217/442 

Pabalsts ēdināšanai  
 bērniem no trūcīgām ģimenēm vispārizglītojošās 

skolās, apmaksājot pusdienas 50% apmērā; 
4746.05 57/94 
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 bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, apmaksājot 
uzturēšanos 100% apmērā; 

 audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm, kuri iegūst izglītību 
profesionālajās skolās – 15 euro mēnesī 

Veselības aprūpe (trūcīgām personām un ģimenēm zobu 
ārstēšanai, briļļu iegādei, ortodonta pakalpojumu apmaksai) 

253.09 14/14 

Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem sasniedzot pilngadību 

3735.03 6 

Pabalsts audžuģimenēs ievietotiem bērniem uzturam 12426.52 6 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 1409.94 5 
 

 

 

3. attēls 

Īpatsvars (%) no kopā sociālās palīdzības pabalstiem izmaksātās summas 

 

Pašvaldības iniciatīva 
 
 Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem 

 
Audžuģimenēm un aizbildņiem ir iespējas saņemt bezmaksas individuālās psihologa -

psihoterapeita konsultācijas, vienu reizi mēnesī darbojas  atbalsta grupa audzūģimenēm un 

aizbildņiem, kura nodrošina iespēju saņemt atbalstu, dalīties savā pieredzē, kā arī iegūt 

jaunas atziņas un idejas, jaunas prasmes bērnu audzināšanā, savstarpējo attiecību veidošanā. 

Pieejams sociālā darba speciālistu atbalsts un palīdzība problēmu risināšanā. 
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Ilūkstes novada audžuģimenēs esošajiem bērniem, kuri mācās Ilūkstes novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs, 50 % apmērā tiek apmaksāta ēdināšana un 100% apmērā tiek 

apmaksāta ēdināšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Pašvaldība papildus 

piešķirtajam valsts pabalstam par audžuģimenes pienākumu pildīšanu par katru bērnu maksā 

20 euro mēnesī. 

Novadā ir četras audžuģimenes, kurās dzīvo 15 bērni. 

 

 Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts – līdz 300 euro; 

 Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai – 22 euro, ko saņem 1. klases skolēna vecāki 

un aizbildņi; 

 Pabalsts veselības aprūpei:  

 pensionāriem un personām ar invaliditāti – par trīs stacionārā pavadītām diennaktīm, 

bet ne vairāk kā 30 euro gadā; 

 pensionāriem un personām ar invaliditāti onkoloģisku saslimšanu gadījumos – par 

desmit  stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 72 euro gadā;  

 pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas saņem valsts sociālā nodrošinājuma 

pabalstu – 72 euro gadā; 

 bērniem ar invaliditāti – par medicīnas rehabilitācijas pakalpojumiem – 50% apmērā 

no izlietotajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 143 euro gadā; 

 trūcīgām personām ārstēšanās izdevumu segšana no alkohola, narkotisko vielu 

atkarības – ne vairāk kā 145 euro gadā.  

 Piemiņas veltes politiski represētajām personām, Černobiļas AES avārijas seku     

likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem. 

 

Pašvaldības brīvprātīgajās iniciatīvās sociālajam atbalstam novada iedzīvotājiem izlietoti 

59268 euro. 

Sociālie pakalpojumi 

Ilūkstes novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura 

traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav 

apgādnieku vai kuru apgādnieki nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt 

nepieciešamo palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska 

rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt 

aprūpi, ir tiesīgas saņemt pakalpojumu „Aprūpe mājās”. Mājas aprūpes pakalpojums 2017. 

gadā tika nodrošināts 51 pilngadīgai personai (43 pensijas vecuma personām un 8 

pilngadīgām personām ar invaliditāti, t. sk. 6 personām ar garīga rakstura traucējumiem).  To 

nodrošināja 29 aprūpētāji. Aprūpētāju darba samaksai, ieskaitot sociālo nodokli,  izlietoti 

45889.36 euro.  

Pašvaldības iestādē „Ilūkstes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura 

traucējumiem „Fēnikss” pieejams pasākumu kopums, kas nodrošina personu ar garīga 

rakstura traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzturēšanu. Centra darbība vērsta uz 

personu ar garīga rakstura traucējumiem pieskatīšanu, pašaprūpes iemaņu attīstīšanu ar 
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speciālu nodarbību palīdzību un psihosociāla atbalsta sniegšanu personām un viņu 

tuviniekiem. Centru apmeklēja 14 personas, tā uzturēšanai un darbības nodrošināšanai 2017. 

gadā izlietoti 36444.61 euro. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pieaugušām 

personām par samaksu nodrošināja sociālās aprūpes iestāde „Subates Romas katoļu 

draudzes veco ļaužu mītne „Miera nams”” . Pakalpojums sniegts 33 personām un izlietoti 

65795.46 euro. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem tika 

izmantots Daugavpils novada pašvaldības iestādes „Naujenes bērnu nams” un Valsts sociālās 

aprūpes centra "Latgale" filiālē „Kalkūni”. Institūcijās uzturējās 7 bez vecāku gādības palikuši 

bērni. Izlietoti 28447.53 euro. 

 

Īstenotas sociālās rehabilitācijas programmas ģimenēm ar bērniem: 

 sociālo kompetenču attīstības programmas vecākiem; 

 dzīves pamatprasmju attīstības programma ģimenēm. 

Sniegti psihologa pakalpojumi krīzē nonākušiem mazaizsargātajiem Ilūkstes novada 

iedzīvotājiem, nodrošinot 240 individuālās psihologa konsultācijas (pielāgojoties personu 

vajadzībām, to sniegšana tika nodrošināta, izmantojot pagastu centros esošās pašvaldības 

institūciju telpas tuvāk dzīvesvietai). Tika nodrošinātas atbalsta grupu nodarbības 

audžuģimenēm un aizbildņiem, izglītojoši semināri un atbalsta grupu nodarbības 

aprūpētājiem.  

 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā (valsts finansēts) nodrošināts 58 personām, t.sk.: 

 1 personai vecumā no 5 līdz 18 gadiem; 

 25 personām ar 1. invaliditātes grupu; 

 32  personām ar 2. invaliditātes grupu 

 

Finanšu izlietojums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai ir 44628.80 euro. 
 

3.5. Izglītība 
Ilūkstes novadā 2017. gadā darbojās viena pirmsskolas izglītības iestāde ar divām filiālēm, 

divas vidusskolas, viena vispārējās un profesionālās izglītības vidusskola, divas pamatskolas, 

divas izglītības iestādes ar profesionālo ievirzi, viena speciālās izglītības iestāde un viena 

interešu izglītības iestāde.  

 

Izglītojamo skaits Ilūkstes novada izglītības iestādēs 
 

Izglītības iestāde 01.01.2014.   01.01.2015. 01.01.2016. 01.01.2017. 

Ilūkstes 1. vidusskola 330 306 277 279 
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Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola 

218 194 193 208 

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola 

114 (visp.) 
103 (prof.) 

109 (visp.) 
84 (prof.) 

109 (visp.) 
108 (prof.) 

108 (visp.) 
75 (prof.) 

Eglaines pamatskola 88 82 75 78 

Subates pamatskola 63 60 60 55 

Raudas internātpamatskola 41 39 36 32 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
skola 

114 126 139 154 

Ilūkstes novada sporta skola 303 311 274 284 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu 
centrs 

228 243 154 208 

Ilūkstes pirmsskolas izglītības 
iestāde „Zvaniņš” 

197 192 202 199 

 
Ilūkstes novadā 2016./2017.mācību gadā centralizētos eksāmenus  kārtoja 100 

vispārizglītojošo un  profesionālo izglītības programmu izglītojamie.  

Jau tradicionāli novadā teicami tiek kārtota krievu valoda ( novada vid.rādītājs 

75,46%) un latviešu valoda mazākumtautību izglītības  programmā (vid.rādītājs 67,12%). No 

izvēles eksāmeniem vislielākā atsaucība  bija vēsturei un fizikai, salīdzinoši 

2015./2016.mācību gadā  gadā vispopulārākais   no izvēles eksāmeniem  bija bioloģijas 

eksāmens. Kopumā vērtējot  novada skolēnu sniegumu eksāmenos, var secināt, ka, 

salīdzinājumā ar 2015./2016.mācību gadu  uzlabojušies rezultāti  krievu valodā, bioloģijā un 

fizikā, zemāki- latviešu valodā un angļu valodā. 

Lepojamies ar izciliem savu skolēnu sasniegumiem eksāmenos! Novadā vidējo 

rādītāju (no 91 līdz 100%)  uzrādīja 9 skolēni: angļu valodā 1 skolēns no Bebrenes 

vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, krievu valodā 5 skolēni no Ilūkstes 

1.vidusskolas un matemātikā 3 skolēni no Ilūkstes 1.vidusskolas).  

Viszemākais vidējais rezultāts novadā  uzrādīts vācu valodas eksāmenā (Ilūkstes 

Sadraudzības vidusskolā), šo eksāmenu pēdējos gados  kārtot izvēlas salīdzinoši   neliels 

skaits skolēnu. Otrs zemākais  vidējais novada rezultāts  centralizētajos eksāmenos ir 

matemātikā. Salīdzinoši  arī  valstī matemātikas rezultāti  ir viszemākie. Kamēr matemātikā 

neatvieglos eksāmena saturu profesionālo un vakarskolu (neklātienes) programmu 

audzēkņiem,  kopējie rezultāti būs tik  zemi. 
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Centralizēto eksāmenu rezultāti iepriecina Ilūkses 1.vidusskolas skolēnus un viņu 

pedagogus. Vislabāk ir  veicies krievu valodas eksāmenā, kur vidēji skolēni ieguvuši 84,29% 

no maksimālā vērtējuma.Ļoti labi rādītāji ir bioloģijā (64,16%) un vēsturē (64,11%). Priecē, ka 

šajā skolā  matemātikas eksāmenā skolēni uzrāda vidējo sniegumu 60,95%. Zemākie rezultāti  

uzrādīti angļu valodā. 

Arī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā gan 2015./2016.mācību gadā, gan salīdzinoši 

pēdējos 3 gados vislabākie rezultāti sasniegti krievu valodā (75,64%) un latviešu valodā 

mazākumtautību prgrammā 9.kl.(67,12%). Diemžēl zināšanas  jāuzlabo   vācu valodā, latviešu 

valodā un angļu valodā,  šajos eksāmenos  rezultāti ir zemi. 

Vērtējot Bebrenes vispārizglītojošajās un profesionālās vidusskolas jauniešu 

sniegumu centralizētajos eksāmenos, jāatzīmē, ka visaugstākais rādītājs uzrādīts  krievu 

valodas eksāmenā ( 66,47%), jāatzīmē, ka ļoti labi nokārtota arī  angļu valoda (61, 72%)  un 

vēsture (63,50%), salīdzinoši grūtāk šogad  skolēniem ir veicies matemātikā. 

 

    Absolventu skaits novada skolās 2015./2016. mācību gadā  

 

Izglītības iestāde 9. klase 12. klase 

Subates pamatskola 12 - 

Eglaines pamatskola 9 - 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 11 
klātienē – 10 
neklātienē – 16 

Ilūkstes 1. vidusskola 16 29 

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola 

14 

vispārizglītojošajā 
programmā  –  17 
profesionālajā programmā 
–   47 

Raudas internātpamatskola 3 - 
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4. Budžeta informācija 

Ilūkstes novada pašvaldība ir saimnieciski, administratīvi un teritoriāli patstāvīga vienība 

ar savu budžetu, kas veidojas pēc finanšu izlīdzināšanas principa, ko nosaka likums, un 

saskaņā ar pastāvošo likumdošanu organizē budžeta izpildi, nodrošinot ieņēmumu daļas 

līdzekļu racionālu izlietošanu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. Budžeta izpildes gaitā 

tiek ievērots likums „Par pašvaldību budžetiem” – Budžeta izdevumi saimnieciskajā gadā 

nepārsniedz līdzekļu daudzumu, ko veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā 

ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu. 

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas veidojas 

no juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta 

dotācijām un mērķdotācijām, kredītiem, vietējām nodevām un citiem maksājumiem, 

pašvaldību budžetā ieskaitāmiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 

apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko personu 

brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem. 

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams 

pašvaldībai  likumā noteikto funkciju veikšanai. Praksē pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt 

pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu 

izpildei atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Tā kā nepieciešamība vienmēr pārsniedz 

pieejamos resursus, budžeta process nozīmē izvēles veikšanu un lēmuma pieņemšanu.  

Lai novērtētu iespējas tālākai Ilūkstes novada pašvaldības attīstībai, jāveic finanšu 

situācijas novērtējums 2017. gadā. 

Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada budžets tika apstiprināts 26.01.2017. domes 

sēdē un izdoti saistošie noteikumi Nr. 1-b/2017 „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017. 

gada budžetu”.  

 

 
Pamatbudžets 

(EUR) 
Speciālais 

budžets (EUR) 

Ziedojumi un 
dāvinājumi 

(EUR) 

Ieņēmumi 6 776 831 357 133 - 

Aizņēmums 2 226 247 - - 

Līdzekļu atlikums gada sākumā 1 068 320 241 672 63 

Izdevumi 9 724 616 491 558 63 

Aizņēmumu atmaksa 263 024 - - 

Līdzekļu atlikums gada beigās 61 758 107 247 - 

Līdzdalība pašu kapitālā 22 000   

 

Budžets 2017. gadam sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, 

„Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2017. gadam”.  
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2017. gada laikā sakarā ar nepieciešamību finansēt budžetā neparedzētus pasākumus, 

investīciju piesaisti projektu realizācijai, aizņēmumiem un pašu ieņēmumu izmaiņām, 

vairākkārtīgi tika veikti pašvaldības budžeta grozījumi. 

 

4.1. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
Ilūkstes novada pašvaldības budžeta ieņēmumus veido: 

 tiešie nodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā 

īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm, nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi un 

nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem;  

 nenodokļu ieņēmumi, kas sastāv no ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, 

valsts (pašvaldību) nodevām un maksājumiem, ieņēmumiem no pārējiem novada 

maksas pakalpojumiem, sodiem un sankcijām, kā arī pārējiem nenodokļu 

ieņēmumiem; 

 saņemtie maksājumi, kas sastāv no norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības 

pakalpojumiem;  

 maksājumi no valsts budžeta, kuros ietilpst visa veida mērķdotācijas, kas paredzētas 

gan investīcijām, gan dažādu iestāžu kapitālajam remontam, un mērķdotācijas gan 

skolotāju darba samaksai, gan citiem pasākumiem; 

 maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. 

       2017.gadā Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja EUR 

8 678 765. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ieņēmumi kopumā palielinājušies par EUR 

1 268 646 (par 17%). 

 

Ieņēmumu pozīcija 

2016 2017 2018 
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PAMATBUDŽETS 7 410 119 100 8 678 765 100 6 929 547 100 

Nodokļu ieņēmumi 3 015 603 40.7 3 270 806 37.7 3 297 658 47.6 

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 592 920  2 833 794  2 926 839  

Nekustamā īpašuma nodoklis, t. sk. 422 683  437 012  370 819  

par zemi 286 104  300 767  261 850  

par ēkām un būvēm 116 691  116 727  94 552  

par mājokļiem 19 888  19 518  14 417   

Nenodokļu ieņēmumi 82 784 1.1 174687 2.0 16 182 0.2 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un 
īpašuma 

7 371  3 040  0  

Valsts nodevas un maksājumi 9 688  7 551  7 687  

Sodi un sankcijas 9 832  9 937  8 242  

Pārējie nenodokļu ieņēmumi  0  550  253  

Ieņēmumi no pašvaldības 55 893  153 609  0  
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nekustamā īpašuma  pārdošanas 

Transfertu ieņēmumi 3 770 062 
50.8 

 
4 016 628 46.3 3 304 291 47.7 

No valsts budžeta daļēji finansēto 
atvasināto publisko personu un 

budžeta nefinansēto iestāžu 
transferti 

294  4 588  5 700  

Valsts budžeta transferti, t. sk. 3 660 980  3 897 929  3 183 915  

maksājumi no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda pašvaldību 

budžetiem 

1 712 084  1 762 788  1 719 005  

Pašvaldību budžetu transferti, t. sk.  108 788  114 111  114 676  

norēķini ar pašvaldību budžetiem 

par izglītību 
108 788  114 111  114 676  

Budžeta iestāžu ieņēmumi 330 389 4.5 339 922 3.9 311 416 4.5 

Aizņēmums 211 281 2.9 876 722 10.1 0 0 

 

 

 

 

 
Pašvaldības budžeta iestāžu finansēšana tika veikta saskaņā ar apstiprinātajām iestāžu 

uzturēšanas tāmēm:  
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis  

2017. gadā pašvaldības budžetā 32.65 % no kopējiem ieņēmumiem veidoja iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa maksājumi – 2 833 794 euro. 

Nekustamā īpašuma nodoklis  

2017. gadā no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā veidoja nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumi: par zemi – 3.47 %, par ēkām – 1.34 % un par mājokļiem – 0.22 %.  

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 

Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  2017. gadā bija 174 687 euro.  

Ieņēmumu bāzi varētu novērtēt kā apmierinošu. 2017. gadā dotācijas no pašvaldību 

izlīdzināšanas fonda bija 1 762 788 euro. 

 

4.2. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 
 

2017. gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada pašvaldībai deva iespēju finansēt visas 

pašvaldības iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi. 

Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada ieņēmumi un līdzekļu atlikumi pārskata gadā 

izlietoti LR likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei un budžeta 

programmu finansēšanai. Ilūkstes novada pašvaldības budžeta izdevumi atspoguļoti 

atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, kas raksturo izdevumu struktūru pēc funkcijām  vai 

nozarēm. 
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2017.gadā Ilūkstes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 

izdevumi sastādīja EUR 8 609  
478. Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu izdevumi ari palielinājās 
par EUR 1 292 893 (par 17%).   

Rādītājs 

2016. gads 2017. gads 2018. gada plāns 

EU
R

 

%
 

EU
R

 

%
 

EU
R

 

%
 

Vispārējie valdības dienesti un 
parēja ekonomiska darbība (t. 

sk. projektu realizācija) 

1 091 557 
14.8 

 
1 070 663 12.4 1 867 228  

Sabiedriskā kārtība un drošība 65 264 0.9 65 500 0.8 100 626  

Ekonomiskā darbība (tūrisms, 
nodarbinātība) 

144 412 
2 
 

128 479 1.5 104 078  

Vides aizsardzība 0 0 0 0 192575  

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 

540 538 7.4 696 559 8.1 692 584  

Veselība 13 239 0.2 13 705 0.2 13 738  

Atpūta, kultūra, reliģija un 
sports 

423 227 5.8 483 575 5.6 525 553  

Izglītība 4 103 000 56.1 4 044 532 47.0 3 590 876  

Sociālā aizsardzība 512 430 7.0 1 756 437 20.4 621 406  

Aizdevumu atmaksa 422 918 5.8 263 028 3.0 326 362  

Kapitālā iegāde 0 0 87 000 1.0 0  

IZDEVUMI KOPĀ 7 316 585 100 8609478 100 8 035 026 100 

6600000
6800000
7000000
7200000

7400000

7600000

7800000

8000000

8200000

8400000

8600000

8800000

Izpilde 2016.g.
Izpilde 2017.g.

Plāns 2018.g.

7316585

8609478

8035026

Pamatbudžeta izdevumu dinamika (EUR)

 

 

Pašvaldības budžeta iestāžu finansēšana tika veikta saskaņā ar apstiprinātajām iestāžu 
uzturēšanas tāmēm:  
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12% 1% 2%

8%
0%

6%

47%

3%

1%

20%

Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 
2017gadā(%)

Vispārējie valdības dienesti

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība

Pašvaldības teritoriju un

mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra un reliģija

Izglītība

Aizdevumu pamatsummas

atmaksa

Kapitāla iegāde

Sociālā aizsardzība

 

 

Lielākais īpatsvars pēc ekonomiskajām kategorijām ir atalgojumam, pakalpojumu 
apmaksai, pamatkapitāla veidošanai un kredītu pamatsummas atmaksai. 

 

Rādītāji 
2016. – izpilde  

(EUR) 
2017. – izpilde  

(EUR) 
2018. – plāns 

(EUR) 

Atalgojums 3 584 517 3 778 975 3 806 252 

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas 

841 701 
886 650 

 
920 383 

Komandējumi un dienesta braucieni 3 983 5 234 2 194 

Pakalpojumi 897 197 986 013 1 826 753 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs 

441 943 485 926 566 106 

Izdevumi periodikas iegādei 5 804 5 904 6 059 
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Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 145 313 275 202 47 137 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 
apmaksā noteikto funkciju ietvaros 

0 8930 19 000 

Procentu izdevumi 1 576 152 2260 

Pamatkapitāla veidošana 588 329 1 422 844 79 919 

Subsīdijas un dotācijas 6 425 35 358 27840 

Sociālie pabalsti 293 438 279 209 308 980 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas 
izdevumu transferti 

83 441 89 053 95 781 

Akcijas un cita līdzdalība komersantu 
pašu kapitālā, neskaitot kop 

ieguldījumu fondu akcijas 
0 87 000 0 

Kredītu pamatsummas atmaksa 422 918 263 028 326 362 

Izdevumi  kopā 7 316 585 8609478 8 035 026 

 

Ilūkstes novada pašvaldības 2017. gada budžetā bija apstiprināti finanšu līdzekļi  124 000 

euro apmērā izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, kuri pamatojoties uz Ilūkstes novada 

domes lēmumiem tika novirzīti šādiem mērķiem: 

1) papildus finansējums pašvaldības iestādēm Windows un Office licenču iegādei – 3 747.00   

euro; 

2)  finansiālam atbalstam Afganistānas karā kritušo karavīru piemiņas pasākumam – 52.00 

euro; 

3)  finansiālam atbalstam biedrībai “Sporta klubs “Dinamo LAT”” – 150.00 euro; 

4)  finansiālam atbalstam Latvijas vieglatlētikas savienībai – 988.00 euro; 

5)  finansiālam atbalstam sporta klubam “Slīterāni” – 600.00 euro; 

6) papildus finansējums PII “Zvaniņš” – 486.00   euro; 

7)  finansiālam atbalstam starptautisko sporta deju sacensību “Ilūkstes novada kauss” 

organizēšanai – 300.00 euro; 

8) papildus finansējums Ilūkstes novada sporta skolai – 400.00   euro; 

9)  pašvaldības dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras darba devējiem piedāvātajā 

pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” –  15 594.00 euro; 

10)  Pašvaldības līdzfinansējumam Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības 

“Ildra” rīkotajiem sporta svētkiem– 546,00 euro; 

11) papildus finansējums pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām – 17 827.00   euro; 

12) papildus finansējums pašvaldības iestādēm – 1 663.00   euro; 

13) kapitālsabiedrību SIA ”Veselības centrs Ilūkste” un SIA “Ornaments” pamatkapitāla 

palielināšanai - 65 000.00 euro; 

14)  projektā līdzdalībai “Simt Latvijas Avotu” – 200.00 euro; 

15)  f inansiālam atbalstam Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 

skolēnu komandas “Zibo” dalībai vasaras nometnē – 1 000.00 euro; 
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16)  vienreizējā pabalsta piešķiršanai L.J. - 70.00 euro; 

17)  kapsētu žoga daļas uzstādīšanai un atjaunošanai – 3 788.00 euro; 

18)  vienreizējā pabalsta piešķiršanai Ā.S. - 500.00 euro; 

19)  vienreizējā pabalsta piešķiršanai D.K. - 500.00 euro; 

20)  f inansiālam atbalstam pašvaldības dzīvojamas mājas Pilskalnes ielā 17A, Ilūkstē, 

pieslēgšanai pie pilsētas centrālajam ūdensvadam – 595.00 euro; 

21) papildus finansējums pašvaldības struktūrvienībām – 2 700.00   euro; 

22)  f inansiālam atbalstam novada jauniešu dalībai pasākuma “Latvijas karavīrs laikmetu 

griežos – 210.00 euro; 

23) papildus finansējums pašvaldības iestādēm – 1 952.00   euro; 

 

4.3. Pašvaldības speciālā budžta ieņēmumi un izdevumi 
Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (t. sk. ziedojumi un dāvinājumi) 

2017. gadā bija 359 240,00 euro. Lielāko speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido autoceļu 

(ielu) fonds. 

 

Rādītājs 

2016. gads 2017. gads 2018. gada plāns 

EU
R

 

%
 

EU
R

 

%
 

EU
R

 

%
 

Speciālā budžeta ieņēmumi 
kopā 

363 544 100 359 240 100 367 012 100 

Privatizācijas fonds 11 0.0 0 0 0 0 

Dabas resursu nodoklis 17 200 4.7 16 115 4.5 17 200 4.7 

Autoceļu (ielu) fonds 339 933 93.5 339 933 94.6 349 812 95.3 

Ziedojumi un dāvinājumi 6 400 1.8 3 192 0.9 0 0 
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Speciālā budžeta izdevumu izlietojumu nosaka spēkā esošā likumdošana, Domes lēmumi 
un noteikumi.  

 

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā bija 338 315 euro.  

 

Rādītājs 

2016. gads 2017. gads 2018. gada plāns 

EU
R

 

%
 

EU
R

 

%
 

EU
R

 

%
 

Speciālā budžeta izdevumi 
kopā 

454 934 100 338 315 100 514 953 100 

Privatizācijas fonds 0 0 0 0 0 0 

Dabas resursu nodoklis 844 0.2 1 186 0.4 9 100 1.8 
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Autoceļu (ielu) fonds 433 324 95.2 333 935 98.7 505 735 98.2 

Pārējie izdevumi 47 0 57 0 0 0 

Ziedojumi un dāvinājumi 20 719 4.6 3 137 0.9 118 0 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

4.4. Pašvaldības aizņēmumi 
 

Nr. 

p. 

k. A
iz

d
e

v
ē

js
 

Mērķis 

P
a

ra
k

st
īš

a
n

a

s 
d

a
tu

m
s 

A
tm

a
k

sa
s 

te
rm

iņ
š 

A
iz

ņ
ē

m
u

m
a

 

su
m

m
a

 

(E
U

R
) 

 

P
a

rā
d

s 
u

z 

0
1

.0
1

.2
0

1
8

. 

1 2 3 4 5 7 9 

1 
Valsts 
kase 

Projekta „Ilūkstes pilsētas tranzītu 
ielu (Brīvības un Raiņa 

25.04.20
13 

20.04.20
38 

1 588 809 112 714 
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rekonstrukcija” īstenošana 

2 
Valsts 
kase 

Projekta „Ilūkstes 1. vidusskolas 
galvenās ēkas un sporta zāles 
renovācija” īstenošana 

17.12.20
13 

20.12.20
33 

72 566 51 364 

3 
Valsts 
kase 

Projekta „Ilūkstes 1. vidusskolas 
galvenās ēkas un sporta zāles 
renovācija” īstenošana 

20.02.20
14 

20.02.20
34 

288 559 90 273 

4 
Valsts 
kase 

KPFI projekta (KPFI-15.3/135) 
„Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai Ilūkstes novada 
kultūras centrā” īstenošana 

15.10.20
14 

20.10.20
29 

420 909 52 149 

5 
Valsts 
kase 

Izglītības iestāžu investīciju projekta 
„Ilūkstes novada sporta skolas sporta 
centra būvniecība” īstenošana 

27.02.20
15 

20.02.20
35 

897 126 845 129 

6 
Valsts 
kase 

KPFI projekta (KPFI-13.3/49) 
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Ilūkstes pilsētas ielu 
apgaismojuma infrastruktūrā” 
īstenošana 

20.05.20
15 

20.05.20
30 

87 647 52 254 

7 
Valsts 
kase 

Izglītības iestāžu investīciju projekta 
„Ilūkstes pilsētas stadiona 
būvprojekta izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība” 
īstenošana 

23.07.20
15 

20.07.20
35 

534 820 519 384 

8 
Valsts 
kase 

Projekta ”Ilūkstes sadraudzības 
vidusskolas internāta ēkas 
atjaunošanas tehniskas 
dokumentācijas izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība” 
īstenošanai 

03.08.20
16 

20.07.20
36 

211 637 211 637 

9 
Valsts 
kase 

Projekta "Dvietes sociālo 
pakalpojumu centra ēkas pārbūves 
tehniskās dokumentācijas izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība" 
īstenošanai 

01.03.20
17 

20.02.20
37 

709 000 709 000 

10 
Valsts 
kase 

Projekta "Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
"Ģimenes ieleja(Family valley)" 
būvniecības darbu īstenošanai 

01.10.20
17 

20.09.20
32 

116 848 116 848 

11 
Valsts 
kase 

ELFLA projekta "Ilūkstes novada 
jauniešu radošais kvartāls" 
īstenošanai 

20.10.20
17 

20.10.20
32 

50 874 50874 

Kopā 4 978 795 2 811 626 
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Finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības. 

 

2017. gadā pašvaldība noslēdza ilgtermiņa aizņēmumu līgumu ar Valsts kasi kopsummā 

par 876 722 euro projektu realizācijai. 

 
4.5. Pašvaldības izsniegtie galvojum 

 
Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtie galvojumi  

pēc stāvokļa 2017. gada 1. janvārī 
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1 2 3 4 5 6 8 9 

1 AS „Swedbank” 
Aizdevums 
studijām 

Privātpersona 
05.11.
2003. 

01.07.
2018. 

1 651 86 

2 AS „Swedbank” 

Ūdensapgādes, 
kanalizācijas 

tīklu Brīvības un 
Avotu ielās 

Ilūkste 
būvniecība 

Kapitāl-
sabiedrība SIA 

„ORNAMENTS” 

24.10.
2012. 

24.10.
2027. 

398 404 314 761 

3 AS „Swedbank” 

Katlu mājas 
„Bebrenes 

tehnikums” 
renovācijas un 
siltumenerģijas 

ražošanas 
efektivitātes 
uzlabošana” 

Kapitāl-
sabiedrība 

SIA 
„ORNAMENTS” 

11.05.
2015. 

11.05.
2025. 

270 681 142 890 

4 AS „Swedbank” 

Centralizētās 
siltumapgādes 

sistēmas 
attīstība: Katlu 

mājas 
Pašulienes 

ciemā 
rekonstrukcija 

ar Latvijas 

Kapitāl-
sabiedrība 

SIA 
„ORNAMENTS” 

22.09.
2015. 

22.09.
2025. 

185 266 107 394 
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Investīciju un 
attīstības 
aģentūras 

līdzfinansējumu 

KOPĀ: 622 802 565 128 

 
2017. gadā pašvaldība nesniedza galvojumus, un gada laikā viens aizņēmēji (SIA 

“Veselības centrs Ilūkste”) dzēsa  aizņēmumu pilna apmērā.  

Saistību apjoms (%) no pamatbudžeta ieņēmumiem 2017. gadā – 6.56 %.  

 

 

4.6. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas 

2017. gadā Ilūkstes novada pašvaldība bija 2 kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašniece un 
3 kapitālsabiedrību kapitāla daļu līdzīpašniece: 

 

Nr.
p. 
k. 

Uzņēmuma 
nosaukums 

Reģistrācijas 
Nr. 

2016. gads 2017. gads 
Izmaiņas 

(+/-) EUR 
Līdzdalība 

(%) 
EUR 

Līdzdalība 
(%) 

1 SIA „Ornaments“ 41503003743 834 724 100 893 027 100 58 303 

2 
SIA „Veselības un 
sociālās aprūpes 
centrs „Ilūkste”” 

41503014677 92 277 100 132 768 100 40 491 

3 SIA „Latgales laiks” 41503004556 3 527 7,27 3 527 7.27 0 

4 
SIA „Daugavpils 
reģionālā slimnīca” 

41503029600 103 194 2.43 115 194 2.54 12 000 

5 

SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales 
starppašvaldību 
organizācija” 

41503029988 24 103 5,09 24 103 5.09 0 

Kopā: 1 057825 x 1 168 619 x 110 794 
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4.7. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums 
 

55%

21%

4%

4%

6% 10%

Ilūkstes novada pašvaldības zemes sadalījums
pa zemes lietošanas veidiem

uz 01.01.2018.

LIZ Meži, krūmi Purvi Pārējā zeme Ūdeņi Zem ēkām, ceļiem

 
 

Saskaņā ar Valsts Zemes dienesta aktuālo informāciju uz 01.01.2018. Ilūkstes novada 

administratīvās teritorijas kopplatība ir 64 621,3 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā 

zeme aizņem – 45 %, meža zemes – 41 %. 

Ilūkstes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā un īpašumā uz 01.01.2018. ir 7174,8 ha 

zemes jeb 11,1 % no novada kopējās platības, no tām pašvaldības īpašumā – 791,8 ha, kas ir 

11,0 % no pašvaldības kopplatības. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme (LIZ) aizņem 3927,4 

ha, kas ir 54,7 % no pašvaldības zemes kopplatības. No tās 3635 ha ir iznomāti novada 

fiziskajām un juridiskajām personām. Uz 01.01.2018. spēkā ir 1290 zemes nomas līgumi.  

Lai pašvaldība racionālāk un lietderīgāk apsaimniekotu savus īpašumus, tie ir jāuzmēra un 

jāieraksta zemesgrāmatā, kam nepieciešami lieli naudas līdzekļi. Pašvaldības ēku lielākai 

daļai īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, savukārt zemei – tikai 11 %. Joprojām 

likuma ierobežojumu dēļ uz pašvaldības vārda nevar ierakstīt zemi zem mežaudzēm.  

 
Pašvaldības nekustamā  īpašuma novērtējums 

salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu 

Nekustamā īpašuma veids 

Bilances 
vērtība uz 

31.12.2016. 
(EUR) 

Bilances 
vērtība  

uz 31.12.2017. 
(EUR) 

Vērtības 
pieaugums vai 
samazinājums 

(EUR) 

Dzīvojamās ēkas 221 859 222 145 286 
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Nedzīvojamās ēkas 10 955 590 11 876 007 920 417 

Transporta būves 22 535 674 22 662 024 126 350 

Zeme zem ēkām un būvēm 874 003 866 026 -7 977 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā 
zeme 

30 444 30 444 0 

Pārējā zeme 2 895 793 2 837 579 -58 214 

Inženierbūves 2 248 374 2 454 653 206 279 

Pārējais nekustamais īpašums 14 796 36 506 21 710 

Turējumā nodotā valsts un 
pašvaldību zeme 

84 265 79 039 -5 226 

Turējumā nodotās valsts un 
pašvaldību ēkas un būves 

1 765 513 1 709 646 -55 867 

Bioloģiskie un pazemes aktīvi 217 627 229 801 12 174 

Kopā: 41  843 938 43 003 870 1 159 932 

 

Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma kopējā bilances vērtība, salīdzinot ar 

2016. gadu, pārskata gadā ir pieaugusi par EUR 1 159 932. 

 Pārskata gadā vērtība pieaugusi galvenokārt nedzīvojamām ēkām, transportbūvēm 

un inženierbūvēm. Veikta rekonstrukcija un izveidots sociālo pakalpojumu centrs Dvietē, 

veikts remonts skolas ēkai Eglainē, Kultūras centra ēkai Ilūkstē, siltumstacijas ēkai Ilūkstē, 

pagastmājai Pilskalnē. Veikts remonts Zemgales ielai Ilūkstē, izveidots gājēju celiņš Ilūkstē un 

izveidoti laukumi un gājēju celiņi pie sociālo pakalpojumu centra Dvietē. Ierīkots ielu 

apgaismojums Pašulienes, Dvietes un Eglaines ciemos un Subates pilsētā, izbūvēta slidotava 

Ilūkstes stadionā. 
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NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Rīgā 

 

Dokumenta datums ir tā  

elektroniskās parakstīšanas laiks       

  Nr.2/2018 

 

Ilūkstes novada domei 

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu 

Esam veikuši Ilūkstes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) 2017. gada pārskatā 

ietvertā finanšu pārskata revīziju. Pievienotais finanšu pārskats ietver: 

 2017. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – Ministru 

kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība”  minētās veidlapas (turpmāk – veidlapa) Nr.1 "Bilance",  

 2017. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa 

Nr.4-3,  

 Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2017. gadu – veidlapa 

Nr.4-1, 

 Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2017. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā,  

 grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu,  

 finanšu pārskata skaidrojumu. 

Mūsuprāt, pievienotais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Ilūkstes novada pašvaldības finansiālo stāvokli 2017. gada 31. decembrī un par tās darbības 

finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās 2017. gada 31. decembrī, saskaņā 

ar Ministru kabineta 2013.gada 15. oktobra noteikumiem Nr.1115 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība”.  

Atzinuma pamatojums 

Atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas 

Republikā atzītiem finanšu revīzijām piemērojamiem Starptautiskajiem Augtāko revīzijas 

iestāžu standartiem (turpmāk – ISSAI). Mūsu pienākumi, kas noteikti šajos standartos, ir 

turpmāk aprakstīti mūsu ziņojuma sadaļā Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju.  

Mēs esam neatkarīgi no Pašvaldības saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu ētikas 

standartu padomes izstrādātā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (turpmāk – SGĒSP 

kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām, kas ir 
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piemērojamas mūsu veiktajai finanšu pārskata revīzijai Latvijas Republikā. Mēs esam 

ievērojuši arī SGĒSP kodeksā un Revīzijas pakalpojumu likumā noteiktos pārējos profesionālās 

ētikas principus un objektivitātes prasības.  

Mēs uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi dod pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. 

Ziņošana par citu informāciju 

Par citu informāciju atbild Pašvaldības vadība. Citu informāciju veido Vadības 

ziņojums, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības ziņojums – ZINO.  

Mūsu atzinums par finanšu pārskatu neattiecas uz gada pārskatā ietverto citu 

informāciju, un mēs nesniedzam par to nekāda veida apliecinājumu, izņemot to kā norādīts 

mūsu ziņojuma sadaļā Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām.  

Saistībā ar finanšu pārskata revīziju mūsu pienākums ir iepazīties ar citu informāciju 

un, to darot, izvērtēt, vai šī cita informācija būtiski neatšķiras no finanšu pārskata informācijas 

vai no mūsu zināšanām, kuras mēs ieguvām revīzijas gaitā, un vai tā nesatur cita veida 

būtiskas neatbilstības. 

Ja, balstoties uz veikto darbu un ņemot vērā revīzijas laikā gūtās ziņas un izpratni par 

Pašvaldību un tās darbības vidi, mēs secinām, ka citā informācijā ir būtiskas neatbilstības, 

mūsu pienākums ir ziņot par šādiem apstākļiem. Mūsu uzmanības lokā nav nākuši apstākļi, 

par kuriem būtu jāziņo. 

Citas ziņošanas prasības saskaņā ar tiesību aktu prasībām 

Papildus tam, saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu mūsu pienākums ir sniegt 

viedokli, vai Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 

15.oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Pamatojoties vienīgi uz mūsu revīzijas ietvaros veiktajām procedūrām, mūsuprāt: 

 Vadības ziņojumā par pārskata gadu, par kuru ir sagatavots finanšu pārskats, sniegtā 

informācija atbilst finanšu pārskatam, un 

 Vadības ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra 

noteikumu Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

Turklāt, ņemot vērā revīzijas laikā gūtās zināšanas un izpratni par Pašvaldību un tās 

vidi,  mūsu pienākums ir ziņot, ja mēs vadības ziņojumā esam identificējuši būtiskas 

neatbilstības. Mūsu uzmanības lokā nav nonācis nekas, par ko šajā sakarā būtu jāziņo. 

Vadības un personu, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, atbildība par finanšu 

pārskatu  

Vadība ir atbildīga par tāda finanšu pārskata, kas sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu, sagatavošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem 

Nr.1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī par tādas iekšējās kontroles sistēmas 

uzturēšanu, kāda saskaņā ar vadības viedokli ir nepieciešama, lai būtu iespējams sagatavot 

finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības.  
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Sagatavojot finanšu pārskatu, vadības pienākums ir izvērtēt Pašvaldības spēju turpināt 

darbību, pēc nepieciešamības sniedzot informāciju  par apstākļiem, kas saistīti ar Pašvaldības 

spēju turpināt darbību un darbības turpināšanas principa piemērošanu, ja vien vadība neplāno 

Pašvaldības likvidāciju vai tās darbības izbeigšanu, vai arī tai nav citas reālas alternatīvas kā 

Pašvaldības likvidācija vai darbības izbeigšana. 

Personas, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, ir atbildīgas par Pašvaldības 

finanšu pārskata sagatavošanas procesa uzraudzību. 

Revidenta atbildība par finanšu pārskata revīziju  

Mūsu mērķis ir iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskats kopumā 

nesatur kļūdas vai krāpšanas dēļ izraisītas būtiskas neatbilstības, un sniegt revidentu 

ziņojumu, kurā izteikts atzinums. Pietiekama pārliecība ir augsta līmeņa pārliecība, bet tā 

negarantē, ka revīzijā, kas veikta saskaņā ar ISSAI, vienmēr tiks atklāta būtiska neatbilstība, ja 

tāda pastāv. Neatbilstības var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ, un tās ir uzskatāmas par 

būtiskām, ja var pamatoti uzskatīt, ka tās katra atsevišķi vai visas kopā varētu ietekmēt 

saimnieciskos lēmumus, ko lietotāji pieņem, balstoties uz šo finanšu pārskatu. 

Veicot revīziju saskaņā ar ISSAI, visa revīzijas procesa gaitā mēs izdarām profesionālus 

spriedumus un saglabājam profesionālo skepticismu. Mēs arī: 

 identificējam un izvērtējam riskus, ka finanšu pārskatā varētu būt krāpšanas vai kļūdas 

dēļ izraisītās būtiskas neatbilstības, izstrādājam un veicam revīzijas procedūras šo risku 

mazināšanai, kā arī iegūstam revīzijas pierādījumus, kas sniedz pietiekamu un atbilstošu 

pamatojumu mūsu atzinumam. Risks, ka netiks atklātas būtiskas neatbilstības 

krāpšanas dēļ, ir augstāks nekā risks, ka netiks atklātas kļūdas izraisītas neatbilstības, jo 

krāpšana var ietvert slepenas norunas, dokumentu viltošanu, informācijas neuzrādīšanu 

ar nodomu, informācijas nepatiesu atspoguļošanu vai iekšējās kontroles pārkāpumus; 

 iegūstam izpratni par iekšējo kontroli, kas ir būtiska revīzijas veikšanai, lai izstrādātu 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, bet nevis, lai sniegtu 

atzinumu par Pašvaldības iekšējās kontroles efektivitāti; 

 izvērtējam pielietoto grāmatvedības politiku atbilstību un grāmatvedības aplēšu un 

attiecīgās vadības uzrādītās informācijas pamatotību; 

 izdarām secinājumu par vadības piemērotā darbības turpināšanas principa atbilstību, 

un, pamatojoties uz iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, par to, vai pastāv būtiska 

nenoteiktība attiecībā uz notikumiem vai apstākļiem, kas var radīt nozīmīgas šaubas par 

Pašvaldības spēju turpināt darbību. Ja mēs secinām, ka būtiska nenoteiktība pastāv, 

revidentu ziņojumā tiek vērsta uzmanība uz finanšu pārskatā sniegto informāciju par 

šiem apstākļiem, vai, ja šāda informācija nav sniegta, mēs sniedzam modificētu 

atzinumu. Mūsu secinājumi ir pamatoti ar revīzijas pierādījumiem, kas iegūti līdz 

revidentu ziņojuma datumam. Tomēr nākotnes notikumu vai apstākļu ietekmē 

Pašvaldība savu darbību var pārtraukt; 

 izvērtējam vispārēju finanšu pārskata struktūru un saturu, ieskaitot atklāto informāciju 

un skaidrojumus pielikumā, un to, vai finanšu pārskats patiesi atspoguļo pārskata 

pamatā esošos darījumus un notikumus; 
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Mēs sazināmies ar personām, kurām uzticēta Pašvaldības pārraudzība, un, cita starpā, 

sniedzam informāciju par plānoto revīzijas apjomu un laiku, kā arī par svarīgiem revīzijas 

novērojumiem, tajā skaitā par būtiskiem iekšējās kontroles trūkumiem, kādus mēs 

identificējam revīzijas laikā. 
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