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1.1. Ilūkstes novada raksturojums
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 - 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. 

Ilūkstes novadā uz 2019. gada 31. decembri deklarēti 7011 iedzīvotāji. No tiem Ilūkstē – 2393, Subatē 
– 624, Bebrenes pagastā – 783, Dvietes pagastā – 492, Eglaines pagastā – 787, Pilskalnes pagastā – 865, 
Prodes pagastā – 241, Šēderes pagastā – 826. No kopējā iedzīvotāju skaita darbaspējas vecumā ir 4522 
iedzīvotāji, pēc darbaspējas vecuma – 1699, bērni un jaunieši līdz 15 gadu vecumam – 790. 
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Ilūkstes novada iedzīvotāju izmaiņas

Iedzīvotāju skaits: 
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1.2. 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 izpilddirektores p. i.: Reinis Līcis
Pašvaldības izpilddirektores vietniece: Ieva Strode
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1.3. Pašvaldības vadība

Pašvaldību funkcijas un uzdevumi ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”. Lai nodrošinātu sekmīgu 
un mērķtiecīgu uzdevumu izpildi, Ilūkstes novada pašvaldībā ir izstrādāti attīstības plānošanas 
dokumenti – Ilūkstes  novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam un Ilūkstes  
novada attīstības programma 2013.-2019.gadam, kuros noteiktas pašvaldības attīstības 
prioritātes, mērķi, rīcības virzieni un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Līdz ar šo dokumentu 
apstiprināšanu, Ilūkstes novadā tika noteikti šādi stratēģiskie mērķi:

1. Iedzīvotāju skaita saglabāšana;
2. Ekonomiskā izaugsme;
3. Sakārtota dzīves telpa.

Pēc aktualitātes tika noteiktas šādas ilgtermiņa prioritātes: 
1. Sēlijas reģiona attīstība;
2. Ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība ekonomikas izaugsmei;
3. Pieejama un mūsdienīga tehniskā infrastruktūra.

Vidējā termiņa prioritātes 2013.-2019.gadam tika noteiktas šādas:  
VTP 1 - Ilūkste - Sēlijas reģionālas nozīmes attīstības un pakalpojumu centrs;
VTP 2 - daudzpusīga, stabila, uz personību un attīstību vērsta izglītības sistēma;
VTP 3 – atbalsts uzņēmējdarbībai;
VTP 4 – ģimenēm pievilcīga infrastruktūra.

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 



Ilūkstes novada iedzīvotāju intereses 2019. gadā Ilūkstes novada domē pārstāvēja 15 deputāti: 
Ievēlēti uz 4 gadiem pašvaldību vēlēšanās 2017.gada jūnijā: 

Novada domes deputāti (no kreisās: Viktors Jasiņavičs, Ilvars Ķīsis, Andis Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Jānis 
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dace Stalidzāne, Maigurs Krievāns, Stefans Rāzna, Jāzeps Mačuks, Irēna Kūliņa, 
Vitolds Kveders, Guntars Cepurītis, Dainis Millers, Artis Simanovičs)
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„Zaļo un Zemnieku savienība” 

Stefans Rāzna, 
Maigurs Krievāns, 

Artūrs Bogdanovičs, 
Dainis Millers, 

Guntars Cepurītis, 
Jānis Krievāns, 

Vitolds Kveders, 
Jāzeps Mačuks, 
Dace Stalidzāne, 
Artis Simanovičs.

„Saskaņas Centrs”

Viktors Jasiņavičs, 
Irēna Kūliņa.

Partija „Vienotība”

Kristaps Averjanovs. 

Partija „Vienoti Latvijai”

Andis Ķīsis, 
Ilvars Ķīsis.



1.3.1. Ilūkstes novada pašvaldības struktūrshēma

DOME

Domes priekšsēdētājs

Izpilddirektors

Izpilddirektora vietnieks

Domes priekšsēdētāja vietnieks
(neatbrīvotais) 

Finanšu komiteja

Attīstības un uzņēmējdarbības 
komiteja

Sociālās, izglītības un 
kultūras jautājumu komiteja

Ilūkstes pilsētas un Subates
pilsētas zemes komisija

Sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisija 

Nekustamo īpašumu 
atsavināšanas komisija 

Administratīvā
 komisija 

Pedagošiski medicīniskā
 komisija 

Dzīvokļu
 komisija 

SIA “Veselības centrs
”Ilūkste””

SIA “Ornaments”

Ilūkstes Raiņa
vidusskola

Ilūkstes novada
Bāriņtiesa

Bebrenes pagasta
pārvalde

Dvietes pagasta
pārvalde

Eglaines pagasta
pārvalde

Pilskalnes pagasta
pārvalde

Šēderes pagasta
pārvalde

Subates pilsētas un
Prodes pagasta 

pārvalde

Ilūkstes novada
Sociālais dienests

Ilūkstes novada
Kultūras un tūrisma 

aģentūra

Ilūkstes novada
centrālā bibliotēka

Dienas aprūpes
centrs personām ar 

garīga rakstura 
traucējumiem

“Fēnikss”

Bebrenes 
vispārizglītojošā
un profesionālā 

vidusskola

Pašvaldības administrācija
- Kancelejas nodaļa
- Izglītības nodaļa
- Finanšu nodaļa
- Nekustamo īpašumu 
   nodaļa
- Dzimtsarakstu nodaļa
- Klientu apkalpošanas 
  centrs  
- Teritorijas pārvaldes, 
  apsaimniekošanas un 
  sabiedriskās kārtības 
  nodaļa
- Stratēģiskās plānošanas 
  nodaļa
- Informācijas tehnoloģiju 
un datu drošības nodaļa
- Būvvalde
- Speciālisti

Ilūkstes PII 
“Zvaniņš”

Ilūkstes novada
Sporta skola

Ilūkstes Bērnu un 
jauniešu centrs

Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skola

Raudas 
internātpamatskola

Vēlēšanu 
komisija

9ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 



1.3.2. Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības

Ilūkstes novadā atbilstoši apstiprinātajiem 
nolikumiem darbojas 19 pašvaldības iestādes un 
22 to struktūrvienības:

1. Ilūkstes novada pašvaldība:
1.1. Klientu apkalpošanas centrs;
1.2. Dzimtsarakstu nodaļa;
1.3. Finanšu nodaļa;
1.4. Izglītības nodaļa;
1.5. Kancelejas nodaļa;
1.6. Nekustamo īpašumu nodaļa;
1.7. Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un     
        sabiedriskās kārtības nodaļa;
1.8. Būvvalde;
1.9. Speciālisti.

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 Bāriņtiesa;
9. Ilūkstes novada Sociālais dienests;
10.Ilūkstes Raiņa vidusskola;
11.Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā           
      vidusskola;
12. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs;
13. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola;    
14. Ilūkstes novada Sporta skola;
15. Raudas internātpamatskola;
16. Ilūkstes Dienas aprūpes centrs personām ar    
      garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss”;
17. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde    
     „Zvaniņš”:
17.1. Bebrenes pirmsskolas grupa „Mazputniņš”;
17.2. Subates pirmsskolas grupa „Rūķis”.

18. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka:
18.1. Bebrenes pagasta bibliotēka;
18.2. Dvietes pagasta bibliotēka;
18.3. Eglaines pagasta bibliotēka;
18.4  Pilskalnes pagasta bibliotēka;
18.5. Subates pilsētas bibliotēka;
18.6. Šēderes pagasta Šēderes bibliotēka;
18.7. Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka;
18.8. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka.

19.Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma   
     aģentūra:
19.1. Ilūkstes novada Kultūras centrs;
19.2.Subates Kultūras nams.

Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja 
šādās pašvaldības kapitālsabiedrībās:
SIA „Ornaments”;
SIA „Veselības un sociālās aprūpes 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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1.5. Pastāvīgās komisijas

1.4. Pastāvīgās komitejas

Pārskata gadā Ilūkstes novada pašvaldībā darbojās šādas pastāvīgās komisijas:

Administratīvā komisija, Dzīvokļu komisija, Pedagoģiski medicīniskā komisija, Vēlēšanu komisija, 
Iepirkumu komisija (izveidota 12.08.2019.), Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas  Zemes komisija 
(darbojās līdz 29.08.2019.),  Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisija ( darbojās līdz 29.08.2019. ), 
Nekustamo īpašumu uzraudzības  komisija (izveidota 29.08.2019.). 

2019. gadā darbojās šādas Ilūkstes novada domes pastāvīgās komitejas šādos sastāvos: 

Finanšu komiteja 8 deputātu sastāvā (Stefans Rāzna, Kristaps Averjanovs, Guntars Cepurīts,Viktors 
Jasiņavičs, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns, Andis Ķīsis, Artis Simanovičs). 

Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā (Artis Simanovičs, Artūrs Bogdanovičs, 
Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Dace Stalidzāne). 

2019. gadā notikušas: 

15 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 113 jautājumi); 
12 Attīstības un uzņēmējdarbības  komitejas sēdes (izskatīti 203 jautājumi); 
9   Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 11 jautājumi); 
15 Domes sēdes (pieņemti 325 lēmumi). 

2019. gadā pieņemti 10 saistošie noteikumi: 

1) 28.03.2019. saistošie noteikumi Nr.1/2019 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā”;
2) 28.03.2019. saistošie noteikumi Nr.2/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 05.02.2018. 
saistošajos noteikumos Nr.4/2018  “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”;
3) 28.03.2019.saistošie noteikumi Nr. 1 -b/2019 “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”;
4) 25.05.2019.saistošie noteikumi Nr. 3/2019 “ Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas 
pakalpojumi”;
5) 25.05.2019.saistošie noteikumi Nr. 2 -b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.03.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2019  “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”;
6)  27.06. 2019.saistošie noteikumi Nr.3 -b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.03.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 1-b /2019 “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”;
7) 29.08. 2019.saistošie noteikumi Nr.4 -b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.03.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2019  “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”;
8) 26.09. 2019.saistošie noteikumi Nr.5 -b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.03.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2019  “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”;
9)  31.10. 2019.saistošie noteikumi Nr.6-b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.03.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2019 “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”;
10) 31.10. 2019.saistošie noteikumi Nr.7-b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.03.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2019  “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”;
11) 31.10. 2019.saistošie noteikumi Nr.7-b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.03.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2019  “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”;
12) 23.12. 2019.saistošie noteikumi Nr.8b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.03.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2019  “Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžets”.
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Administratīvā komisija 

2019. gadā notikušas 14 komisijas sēdes, kurās pieņemti lēmumi 26 administratīvo pārkāpumu lietās, 
no tiem: 3 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums, 6 gadījumos pieņemts lēmums izbeigt 
lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, 4 lietās pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam un 8 administratīvo pārkāpumu lietās piemērots naudas sods.

 Administratīvā komisija ir izskatījusi: 

1) 1 administratīvo pārkāpumu lietu par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai 
atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis 
nepilngadīgais; 
2) 1 administratīvo pārkāpumu lietu par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais; 
3) 1 administratīvo pārkāpumu lietu par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu; 
4) 2 administratīvo pārkāpumu lietas par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos; 
5) 4 administratīvo pārkāpumu lietas par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu; 
6) 1 administratīvo pārkāpumu lietu par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu; 
7) 2 administratīvo pārkāpumu lietas par Ilūkstes  novada saistošo noteikumu 
neievērošanu/pārkāpšanu; 
8) 2 administratīvo pārkāpumu lietas par dzīvesvietas nedeklarēšanu; 
9) 4 administratīvo pārkāpumu lietas par elektroenerģijas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, 
apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu;
10) 5 administratīvo pārkāpumu lietas par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu;
11) 1 administratīvo pārkāpumu lietu par  bērna atstāšanu bez uzraudzības;
12) 1 administratīvo pārkāpumu lietu par vispārpieņemto uzvedības normu pārkāpšanu;
13) 1 administratīvo pārkāpumu lietu par dabisko ilggadīgo zālāju(sējumu) nobradāšanu, ko izdarījuši 
lopi. 

Vēlēšanu komisija

Ilūkstes novada vēlēšanu komisija 2019. gadā sasaukusi piecas komisijas sēdes sakarā ar 2018. gada
6. oktobra 13. Saeimas vēlēšanu organizēšanas nodrošināšanu. 
Piecās komisijas sēdēs kopā pieņemti 10 lēmumi. 

Novada vēlēšanu komisija sēdēs ir pieņēmusi lēmumus šādos darba kārtības jautājumos: 
1) par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu; 
2) par izmaiņām izveidotajās iecirkņu komisijās (4 lēmumi); 
3) par vēlēšanu materiālu sadali; 
4) par iecirkņu apmeklēšanu pirms 2018. gada 6. oktobra 13. Saeimas vēlēšanām; 
5) par citiem ar 2018. gada 6. oktobra 13. Saeimas vēlēšanu saistītajiem organizatoriskajiem 
jautājumiem (2 lēmumi); 
6) par 13. Saeimas vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu novadā saskaņā ar balsu skaitīšanas protokolu. 

Dzīvokļu komisija 

Komisijai pārskata gadā notikušas 16 sēdes, pieņemti 302 lēmumi.
1) 159 lēmumi saistīti ar dzīvojamās telpas īres līgumiem, to pagarināšanu vai grozīšanu, tajā skaitā 10 
gadījumos izdots negatīvs administratīvais akts (atteikums izīrēt un iekļaut palīdzības reģistrā);
2) 50 personas atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk palīdzība) 
un iekļautas palīdzības reģistrā iesniegumā norādītā veida palīdzības saņemšanai;
3) 35 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas izīrēšanu;
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4) 1 personai sniegta atļauja deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā;
5) 4 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas apmaiņu;
6) 2 personām atļauts grozīt noslēgtos dzīvokļu īres līgumus;
7) 1 lēmums pieņemts par sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

Iepirkuma komisija 

Iepirkuma komisijai 2019. gadā notikušas 54 sēdes, izsludināti 16 iepirkumi un iepirkuma procedūras. 
Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināti 8 atklāti konkursi un 7 slēgti konkursi, uz 1.. 
sarunu pricedūru 9. panta noteiktā kārtībā izsludināti: 
1) 2 iepirkumi būvdarbiem ar iepirkuma slieksni no 20 000 EUR līdz 170 000 EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa; 
2) 4 iepirkumi būvdarbiem ar iepirkuma slieksni no 170 000 EUR līdz 535 000 EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa; 
3) 1 iepirkums pakalpojumiem ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa; 
4) 4 piegādes līgumi ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez pievienotās vērtības 
nodokļa.
5) 2 piegādes līgumi ar iepirkuma slieksni no 42 000 EUR līdz 139 000 EUR bez pievienotās vērtības 
nodokļa.
Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2019. gadā noslēgts 35 līgumi. 

Pedagoģiski medicīniskā komisija 

2019.gadā notikušas 4 komisijas sēdes, kurās 3 izglītojamajiem izsniegts atzinums par veselības 
stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu īstenošanu. Kopumā komisija 
izvērtējusi 5 izglītojamos, tajā skaitā 2  audzēkņiem  nav izsniegts atzinums par izglītības programmas 
īstenošanu. 
Vienam  no izglītojamajiem atzīta nepieciešamība pēc speciālās pirmsskolas izglītības , 2 audzēkņiem  
vispārējā vidējās izglītības programma ar atbalsta pasākumiem. 

Zemes komisija

2019. gadā Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijai notikušas 12 sēdes, kurās pieņemti 
44 lēmumi, tajā skaitā: 
1) 28 lēmumi par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā; 
2) 16 lēmumi par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes un Subates pilsētās.

Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisija 

2019.gadā notikušas 9 sēdes , kurās pieņemti 24 lēmumi: t.sk.
12 lēmumi par pašvaldības zemes nodošanu atsavināšanai;
3 lēmumi par pašvaldības zeme nodošanu bez atlīdzības;
7 lēmumi par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu;
1 lēmums par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsoli;
1 lēmums par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību  izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Notikušas 10 izsoles: t.sk. 
7 pašvaldības nekustamā īpašuma izsoles;
1 pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole;
2 apbūves tiesību  izsoles.

Nekustamo īpašumu uzraudzības  komisija 

2019. gadā notikušas 7 sēdes, kurās pieņemti 48 lēmumi: t.sk.
23 lēmumi par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā;
11 lēmumi par pašvaldības zemes izmantošanu Ilūkstes un Subates  pilsētās;
5 lēmumi par pašvaldības zemes atsavināšanu;
9 darba kārtības jautājumi, kur izskatīti dažādi iesniegumi.
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1.6. Komunikācija ar sabiedrību

14

Ilūkstes novada pašvaldības komunikācija ar sabiedrību tiek nodrošināta, izmantojot dažādas formas 
un informācijas sniegšanas kanālus. Sākot no organizētām iedzīvotāju kopsapulcēm, līdz komunikācijai 
sociālajos tiklos. Pašvaldības komunikāciju kanāli ir paplašinājušies atbilstoši mūsdienu tendencēm un 
mūsdienīga cilvēka informācijas gūšanas paradumiem. Informācijas apkopojumu par Ilūkstes novada 
katra mēneša nozīmīgākajiem notikumiem un aktualitātēm, iedzīvotāji var iegūt no pašvaldības 
informatīvā izdevuma “Ilūkstes Novada Vēstis”. 2019.gadā ir tapuši 9 “Ilūkstes Novada Vēstis” numuri 
un 2 informatīvie izdevumi “Lauku viensētas - Latvijas pamats”, “Mēs esam bagāti ar to, ko sevī 
nesam!”. Informatīvo izdevumu interesenti var iegādāties vietējos pārtikas preču veikalos, kā arī bez 
maksas lasīt visās novada bibliotēkās, novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs, kā arī  Ilūkstes novada 
mājaslapā un sociālo tīklu vietnēs. Daudzpusīgu informāciju par novadā notiekošo, iedzīvotāji saņem, 
izmantojot ziņojumu stendus katra pagasta teritorijās un pārvalžu ēkās. Novada aktualitāšu 
atspoguļošanu presē un televīzijā nodrošina reģionālie masu mediji. Pašvaldība sadarbojas arī ar 
reģionāliem laikrakstiem. Atsevišķu pasākumu vai norišu popularizēšanai tiek gatavotas un izsūtītas 
preses relīzes.

Visplašāko informāciju vienkopus par pašvaldības darbu un aktualitātēm, iedzīvotāji var iegūt novada 
mājaslapā www.ilukste.lv. Tehnisko iespēju ietvaros, mājaslapa tiek uzlabota, pilnveidota un 
papildināta ar jaunām sadaļām. Mājaslapā  regulāri tiek publicēta informācija par pašvaldības darbu un 
aktualitātēm, izsludinātajiem iepirkumiem, domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem (arī audioierakstos), 
saistošajiem noteikumiem, nolikumiem un cita informācija. Svarīgi atzīmēt, ka domes sēdes ir atklātas. 
Tās tiek publiski izsludinātas, izliekot paziņojumus par sēžu darba kartību, laiku un vietu novada domes 
un pagastu pārvalžu telpās, jebkurš novada iedzīvotājs var piedalīties gan domes, gan komiteju sēdēs. 
Ilūkstes novada domē pieņemto lēmumu pieejamība ir nodrošināta pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrā un visās novada bibliotēkās. Informācija par domes pieņemtiem lēmumiem tiek publicēta arī 
informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis”.

Attīstoties tehnoloģijām un mainoties sabiedrības paradumiem, aizvien vairāk izvēloties informāciju 
iegūt izmantojot interneta plašās iespējas, komunikācijai ar sabiedrību pašvaldība aktīvi izmanto 
sociālos tiklus. Ir izveidoti konti - lapas sociālo tiklu vietnēs facebook.com un twitter.com. Tiek veidoti 
arī video stāsti, kuros tiek atspoguļotas svarīgākās norises novadā. Visi video ir publicēti vietnē  
youtube.com, kur ir izveidots Ilūkstes novada kanāls.

Lai kopā ar iedzīvotājiem risinātu sadzīviskus jautājumus, tiek organizētas iedzīvotāju kopsapulces, tās 
norit konkrētai mērķauditorijai, kuras organizē pašvaldības speciālisti. Katru pirmdienu tiek organizēta 
pieņemšana pie domes priekšsēdētāja, katru pirmdienu un ceturtdienu – pie izpilddirektora. Katrs 
iedzīvotājs var izteikt savas domas un vēlmes, ierosinājumus un iebildumus. Ar deputātiem tikšanās 
iedzivotājiem iespējama iepriekš vienojoties par vēlamo laiku un vietu. 

2019. gadā Ilūkstes novada pašvaldība izdeva foto grāmātu par novadu “Manas pēdas novadā”

Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) ir atsevišķa 
pašvaldības struktūrvienība, kas veic pašvaldības pakalpojumu centra darbību. VPVKAC nodrošina: 
pakalpojumu pieteikšanu klātienē: iespēju klātienē pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Lauksaimniecības datu centra (LDC) 
pakalpojumus.  Saņemt pašvaldības pakalpojumus un konsultācijas par e-pakalpojumiem, konsultācijas 
par Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), 
Lauksaimniecības datu centra (LDC), Lauku atbalsta dienesta (LAD), Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes dienesta 
(VZD) un Valsts darba inspekcijas (VDI) e-pakalpojumiem, un praktisku palīdzību darbā ar datoru, 
internetu,  eID kartes lasītāju,  e-parakstu, kā arī konsultācijas un informāciju par tuvākajām valsts 
iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem, apmeklējuma un pakalpojumu pieteikšanas 
kartību.
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Pakalpojumu uzskaite:

Ilūkstes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) ir atsevišķa 
pašvaldības struktūrvienība (izveidota sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministriju 2015. gada 1. septembrī, paplašinot 2010. gadā izveidotā Pašvaldības pakalpojumu centra 
darbību).      

VPVKAC nodrošina: pakalpojumu pieteikšanu klātienē: iespēju klātienē pieteikt noteiktus Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Valsts ieņēmumu dienesta (VID un Lauksaimniecības datu 
centra (LDC) pakalpojumus, kā arī saņemt pašvaldības pakalpojumus; konsultācijas par 
e-pakalpojumiem; konsultācijas par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID), Lauksaimniecības datu centra (LDC), Lauku atbalsta dienesta (LAD), 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu 
reģistra (UR), Valsts zemes dienesta (VZD) un Valsts darba inspekcijas (VDI) e-pakalpojumiem un 
praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju; konsultācijas un informāciju par 
tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem, apmeklējuma un 
pakalpojumu pieteikšanas kārtību.

2019. gadā pašvaldības lietvedības sistēmā reģistrēti 1385 VPVKAC saņemtie pašvaldībai adresētie 
dokumenti (pašvaldībā kopumā – 2495), to skaitā iesniegumi par zemes nomu, palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, nekustamā īpašuma pirkšanu vai pārdošanu, nodokļu nomaksu, būvniecību, 
telpu nomu, tirdzniecības atļauju izsniegšanu u. c. jautājumiem, kā arī priekšlikumi, ierosinājumi, 
sūdzības u. tml.  

104 personas VPVKAC klātienē deklarējušas dzīvesvietu, bet 50 pieprasījušas izziņu par deklarēto 
dzīvesvietu. 224 personām aktualizētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pamatojoties uz elektroniski 
iesniegtu dzīvesvietas deklarāciju. 

VPVKAC reģistrēti arī 392 īstermiņa dokumenti (izziņas, rīkojumi pārvadājumiem ar pašvaldības 
autotransportu u. c.). Savukārt valsts pakalpojumu vadības sistēmā 2019. gadā reģistrēti kopumā 2221 
pakalpojumi un konsultācijas, no kuriem: VSAA adresētie iesniegumi – 355; VID – 115 iesniegumi, un 
1751 konsultācijas un praktiska palīdzība e-dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā (gada ienākumu 
deklarācijas, pieteikumi, iesniegumi, u.c.)
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2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 
     REZULTĀTI
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. 
Ilūkstes novada pašvaldības 2019. gada budžets tika apstiprināts 28.03.2019. domes sēdē un izdoti 
saistošie noteikumi Nr. 1-b/2019 „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019. gada budžetu”. 

Speciālais budžets
 (EUR)

Ziedojumi un 
dāvinājumi 

(EUR)

8 940 610 361 812

1 015 536 260 078 13 333

-Ieņēmumi

Pamatbudžets 
(EUR)

Līdzekļu atlikums
gada sākumā

10 895 609 498 609 13 333Izdevumi

288 647 - -Aizņēmumu
atmaksa

22 788 123 281 -Līdzekļu atlikums
gada beigās

Budžets 2019. gadam sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budžetu un �nanšu vadību”, „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2019. gadam”. 

2019.gada laikā sakarā ar nepieciešamību �nansēt budžetā neparedzētus pasākumus, investīciju 
piesaisti projektu realizācijai, aizņēmumiem un pašu ieņēmumu izmaiņām, vairākkārtīgi tika veikti 
pašvaldības budžeta grozījumi
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2.1. 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.

2019.gadā Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja EUR 11 273 041. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu ieņēmumi kopumā palielinājās par 26.2 %.

2019 2020

8 317 950 11 273 041 10 524 533

2018

PAMATBUDŽETS

3 390 718 3 670 604

3 215 656

100 100

2 982 059

13 000

2 615 193

Nodokļu ieņēmumi

2 935 635

100

454 948 366 866

257 421

94 912

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

455 083

317 811

117 040

317 448

117 363

Nekustamā īpašuma
nodoklis, t. sk.

par zemi

par ēkām un būvēm

par mājokļiem

Ieņēmumu pozīcija Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Plāns
(EUR)

Īpatsvars
(%)

40.76

0.62 0.47

32.56 28.33

0.12

0.10

20 232

1 228

8 039

730

447

18

194

100

1 019

40 915 29 255 0

51 359 53 026 10 084

20 137

15 250

8 309 8 965

14 533

0

Nenodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no 
uzņēmējdarbības 
un īpašuma
Valsts nodevas un
maksājumi

Sodi un sankcijas

Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 
Ieņēmumi no pašvaldības 
nekustamā īpašuma 
pārdošanas

Dabas resursu nodoklis
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2019 2020

4 216 750 6 227 205 4 996 633

2018

Transfertu ieņēmumi

5 753 9 5133 345

4 363 183

No valsts budžeta daļēji 
finansēto atvasināto 
publisko personu un 
budžeta nefinansēto 
iestāžu transferti

4 104 536 4 850 830Valsts budžeta 
transferti, t. sk
Maksājumi no 
pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda 
pašvaldību budžetiem

Ieņēmumu pozīcija Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Plāns
(EUR)

Īpatsvars
(%)

50.69 55.24 47.48

1 685 240

108 869

108 869

331 547

447

326 551

194

318 570

1 019

375 471

2 082 479

1 370 622

1 370 622 623 937

2 383 681

623 937

Autoceļu (ielu) fonds

Pašvaldību budžetu 
transferti, t. sk.

Norēķini ar pašvaldību
budžetiem par
izglītību

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi

Aizņēmums

3.99 2.90 3.03

Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido transfertu ieņēmumi:
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Pamatbudžeta ieņēmumi 2019. g. (%)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
2019.gadā pašvaldības budžetā 28.49% no kopējiem ieņēmumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksājumi – 3 215 656 EUR.
Nekustamā īpašuma nodoklis 
2019.gadā no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā veidoja nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumi: par zemi – 2.81 %, par ēkām – 1.04 % un par mājokļiem – 0.18 %. 
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  2019. gadā sastādīja 53 026 EUR. 
Ieņēmumu bāzi varētu novērtēt kā apmierinošu. 2019.gadā dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas 
fonda sastādīja 2 082 479 EUR.

2.2. Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi

2019.gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada pašvaldībai deva iespēju finansēt visas pašvaldības 
iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.
Ilūkstes novada pašvaldības 2019.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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2019. gads 2020. gada plāns2018. gads

Vispārējie valdības dienesti un 
parēja ekonomiska darbība
 (t. sk. projektu realizācija)

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība 
(tūrisms, nodarbinātība)

2019.gadā Ilūkstes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumi sastādīja 

EUR 9 933 495. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu izdevumi ari palielinājās

par EUR 1 493 474 (par 15%).
Rādītājs

EUR EUR EUR %%%

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

Veselība

18.442 349 17212.09

0.74 0.81

0.630.72

11.38

19.53

0.09

3.80

39.32

6.89

0.06

5.38

1 201 02414.32

0.88

1.45

3.32

11.66

0.14

6.14

47.65

6.88

0.21

7.35

100 100 100

1 208 611

Atpūta, kultūra, reliģija
un sports

Izglītība

Aizdevumu atmaksa

Kapitālā iegāde

IZDEVUMI KOPĀ

74 552 73 853

71 474

1 130 215

1 940 119

8 687

377 915

3 905 369

684 262

6 000

534 577

9 933 495

122 221

280 362

983 650

11 927

518 403

4 021 222

580 639Sociālā aizsardzība

18 000

620 434

8 440 021

103 408

79 862

1 110 044

3 203 594

8 741

390 896

3 907 187

1 052 397

534 787

0

12 740 088

8.71

25.14

0.07

3.07

30.67

8.26

4.20

0.0

Pašvaldības budžeta iestāžu finansēšana tika veikta saskaņā ar apstiprinātajām iestāžu 
uzturēšanas tāmēm: 
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Lielākais īpatsvars pēc ekonomiskajām kategorijām ir atalgojumam, pakalpojumu apmaksai,
 pamatkapitāla veidošanai un kredītu pamatsummas atmaksai.

2019.gada 
 izpilde  (EUR)

2020.gada 
plāns (EUR)

2018.gada 
izpilde  (EUR)

4 016 600

962 590 952 224 945 100

3 256

908 212

Darba devēja valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociālā rakstura 
pabalsti un kompensācijas

1 063 979

518 555

2 751 7 467

Pakalpojumi

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

Rādītāji

488 339 616 481

Atalgojums 3 838 877 3 843 937

Komandējumi un dienesta 
braucieni

2 306 892

Izdevumi periodikas iegādei 5 789 5 552 5 976
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2019.gada 
 izpilde  (EUR)

2020.gada 
plāns (EUR)

2018.gada 
izpilde  (EUR)

154 246

11 945 1 080 0

0

2 127 723

Pakalpojumi, kurus
budžeta iestādes apmaksā
noteikto funkciju ietvaros

618 632

36 076

0 3 139

Pamatkapitāla veidošana

Subsīdijas un dotācijas

Rādītāji

59 806 66 703

Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi 451 412 678 747

Procentu izdevumi

3 096 120

Sociālie pabalsti 309 257 300 209 381 547

Pašvaldību budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti

101 167 256 228 253 192

Akcijas un cita līdzdalība
komersantu pašu kapitālā,
neskaitot kop ieguldījumu
fondu akcijas

18 000 6 000 0

Kredītu pamatsummas
atmaksa

620 434 534 577 534 787

Izdevumi  kopā 8 440 021 9 933 495 12 740 088

Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetā bija apstiprināti finanšu līdzekļi 74 429 EUR apmērā 
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, kuri tika novirzīti mērķiem pamatojoties uz Ilūkstes novada 
domes lēmumiem:

1) “Par dalību Sēlijas novadu apvienības Tautas mākslas svētkos „Sēlija Rotā”.” – 1 700.00 EUR;
2) “Par papildus finansējuma piešķiršanu Raudas internātpamatskolai.”– 10 689.00 EUR;
3) “Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma 
aģentūra”– 26 679.00 EUR;
4) “Par finansiālu atbalstu  Draudzīgā aicinājuma fondam.”– 500.00   EUR;
5) “Par papildus finansējumu piešķiršanu.”– 22 644.00 EUR;
6) “Par finansiālu atbalstu biedrībai “Subatieši – sanākam, domājam, darām”.” - 450.00 EUR;
7) “Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada pensionāru biedrībai.” - 300.00 EUR;
8) “Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts, Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejai”.” 
- 150.00 EUR;
9) “Par finansiālu atbalstu Latvijas Politiski represēto apvienībai.” - 70.00 EUR;
10) “Par papildus finansējuma piešķiršanu.”– 2 747.00 EUR;
11) “Par papildus finansējuma piešķiršanu.”- 8 500.00 EUR;
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2.3. Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 
        un izdevumi

Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (t. sk. ziedojumi un dāvinājumi) 2019. gadā bija 
368 883,00 EUR. Lielāko speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido autoceļu (ielu) fonds.

2019. gads2018. gads

Speciālā budžeta ieņēmumi kopā

Privatizācijas fonds

Dabas resursu nodoklis

Rādītājs
EUR EUR %%

Pārējie speciāla budžeta 
ieņēmumi

Autoceļu (ielu) fonds

Ziedojumi un dāvinājumi

100

0.20

3.46

0.07

96.27

0

368 883100

0.04

2.96

0.02

93.04

3.94

376 025

153 754

12 771

256

355 102

0

11 140

87

349 812

14 833
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2019. gads2018. gads

Speciālā budžeta izdevumi kopā

Privatizācijas fonds

Dabas resursu nodoklis

Rādītājs
EUR EUR %%

Pārējie speciāla budžeta 
ieņēmumi

Autoceļu (ielu) fonds

Pārējie izdevumi

Ziedojumi un dāvinājumi

100

0

0.19

0.07

98.93

0.05

443 691100

0

0.40

0.02

99.14

0.02

365 188

0 0

844

256

438 936

239

1 445

87

362 038

87

1 618 0.44 3 672 0.83

Speciālā budžeta izdevumu izlietojumu nosaka spēkā esošā likumdošana, Domes lēmumi un noteikumi. 
Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2019. gadā bija 443 691 EUR. 
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Aizņēmuma 
summa (EUR)

Parakstīšanas 
datums

Atmaksas 
termiņš

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Valsts
kase

Nr. 
p. k. Aizdevējs Mērķis

Izglītības iestāžu investīciju 
projekta „Ilūkstes pilsētas 

stadiona būvprojekta 
izstrāde, autoruzraudzība 
un būvniecība” īstenošana

Parāds uz 
01.01.2020.

1

1

2 3 4

4

5

5

6

7

7 9

Izglītības iestāžu investīciju 
projekta „Ilūkstes novada 

sporta skolas sporta 
centra būvniecība” 

īstenošana

27.02.2015

23.07.2015

20.02.2035

20.07.2035

897 126 741 125

2
534 820 472 940

3

Projekta "Dvietes 
sociālo pakalpojumu 
centra ēkas pārbūves 

tehniskās 
dokumentācijas

izstrāde, 
autoruzraudzība 
un būvniecība" 

īstenošanai

ELFLA projekta
 "Ilūkstes novada ceļu 

infrastruktūras 
kvalitātes 

uzlabošana" īstenošanai

01.03.2017

09.04.2018 20.03.2038 228 249 19 696

20.02.2037 709 000 709 000

ELFLA projekta 
"Ieguldījums 

komercdarbības 
attīstībai Ilūkstes 

novadā" istenošanai

12.07.2018 20.06.2038 99 327 41 430

ELFLA projekta 
"Ilūkstes novada ceļu 

infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana, 2.kārta" 

īstenošanai

12.03.2019

21.10.2019

20.02.2039

20.01.2039

273 487

958 335

273 487

722 168

ELFLA projekta 
"Ilūkstes novada ceļu 

infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana, 3.kārta" 

īstenošanai

Kopā 3 700 344 2 979 846

2.4. Pašvaldības aizņēmumi

Finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības.
2019.gadā pašvaldība noslēdza ilgtermiņa aizņēmumu līgumus ar Valsts kasi kopsummā par 1 231 822 EUR 
projektu realizācijai.
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At
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ak
sa
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te

rm
iņ

š

Aizņēmējs

Pa
ra

ks
tīš

an
as

 
da

tu
m

s

AS „Swedbank”

AS „Swedbank”

AS „Swedbank”

Nr. 
p. k. 

Aizdevējs Mērķis

G
al

vo
ju

m
a 

su
m

m
a 

(E
U

R)

2

2

4

Ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu 
Brīvības un Avotu 

ielās Ilūkste 
būvniecība

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS” 24.10.2012. 398 404 260 801

3

3 4 5 6 8 9

Kopā 854 351 419 163

N
ea

pm
ak

sā
tā

 su
m

m
a,

 k
ur

ai
 

na
v 

ie
st

āj
ie

s m
ak

sā
ša

na
s t

er
m

iņ
š 

(u
z p

ār
sk

at
a 

pe
rio

da
 b

ei
gā

m
) (

EU
R)

24.10.2027.

Katlu mājas 
„Bebrenes 
tehnikums” 

renovācijas un 
siltumenerģijas 

ražošanas 
efektivitātes 
uzlabošana”

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS” 11.05.2015.

22.09.2015

11.05.2025.

22.09.2025

270 681

185 266

91 013

67 349

Centralizētās 
siltumapgādes 

sistēmas attīstība: 
Katlu mājas 

Pašulienes ciemā 
rekonstrukcija ar 

Latvijas Investīciju 
un attīstības 

aģentūras 
līdzfinansējumu

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS”

1

2.5. Pašvaldības izsniegtie galvojumi
Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtie galvojumi  pēc stāvokļa 2020. gada 1. janvārī

2019. gadā pašvaldība nesniedza galvojumus. 
Saistību apjoms (%) no pamatbudžeta ieņēmumiem 2019. gadā – 4.08 %. 

2.6. Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās 
        tā izmaiņas
2019.gadā Ilūkstes novada pašvaldība bija 2 kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašniece un 3 
kapitālsabiedrību kapitāla daļu līdzīpašniece, bet 27.06.2019. ar Ilūkstes novada dome lēmumu Nr.172 
“Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo SIA “Latgales Laiks” kapitāla daļu atsavināšanu”, tika 
pieņemts atsavināt (pārdot) Ilūkstes novada domei piederošās SIA “Latgales Laiks” kapitāla daļas.:
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EUR

SIA „Ornaments“

SIA „Veselības 
un sociālās 

aprūpes centrs 
„Ilūkste””

SIA „Latgales 
laiks”

Nr. 
p. k. 

Uzņēmuma 
nosaukums

Reģistrācijas 
Nr.

1

4

5

41503003743 820 664 100 100 +50 150

3

2

Kopā

870 814

41503014677 103 178 100 143 387 100 103 178

41503004556

41503029600

41503029988

3 527 7.27 3 527 7.27 0

115 194 2.3 115 194 2.19 0

24 103 5.09 24 103 5.09 0

2018. gads 2019. gads

Līdzdalība 
(%)

EUR Līdzdalība 
(%)

Izmaiņas 
(+/-)

SIA „Daugavpils 
reģionālā 
slimnīca”

SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 
starppašvaldību 

organizācija”

1 066 666 x x1 157 025 +90 359
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Dzīvojamās ēkas

Nedzīvojamās ēkas

Nekustamā īpašuma veids Atlikums uz 
31.12.2018.

-85324 86225 715

-199 8919 424 2439 624 134

31 090

-13 845

0

5 229 565

549 582

5 198 475

563 427

30 444

885 468

30 444

1 014 011

Atlikums uz 
31.12.2019.

Izmaiņas - pieaugums 
vai samazinājums

Transporta būves

Zeme zem būvēm

Atpūtai un izklaidei izmantojamā
zeme

Pārējā zeme 128 543

-91 102

36 421

Inženierbūves 1 717 524 1 626 422

Pārējais nekustamais īpašums 52 779 89 200

-15578 218 78 063

-78 397910 293 831 896

02 254 608

170 632 167 640 -2 992

2 254 608

Turējumā nodotā valsts un
pašvaldību zeme
Turējumā nodotās valsts un 
pašvaldību būves

Zeme( ieguldījuma īpašums)

Būves (ieguldījuma īpašums)

4. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS

3. PERSONĀLS

2019. gadā Ilūkstes novada pašvaldībā administrācijā tika nodarbināti 50 darbinieki,  
tajā skaitā 14 deputāti; 
Tehniskajā daļā 28 darbinieki;

Ilūkstes novada izglītības iestādes tika nodarbināti darbinieki:

Ilūkstes pilsētā - 102
Subates pilsētā - 14
Bebrenes pagastā  - 26
Eglaines pagastā - 11
Šēderes pagastā - 20
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Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma kopējā bilances vērtība, salīdzinot ar 2018. gadu, 
pārskata gadā ir samazinājusies par EUR 191 961.

Dzīvojamo ēku bilances vērtības samazinājumu veido atsavināšanai pārklasificētie un pārdotie 
īpašumi, un aprēķinātais nolietojums.

Nedzīvojamo ēku vērtības palielinājumu veido pārklasificētās izglītības iestādes remonta izmaksas. 
Būtiskāko nedzīvojamo ēku samazinājumu veido aprēķinātais nolietojums 

2019. gadā tika veikta gājēju celiņa un asfaltbetona seguma izbūve Jēkabpils ielā, Ilūkstē, Kalna ielas 
un Krasta ielas remonts Subates pilsētā, ceļa posma Doļnaja - Arāji un Zvaigznes-Stari Pilskalnes 
pagastā pārbūve, ceļa posma Glaudāni - Šauriņi pārbūve Dvietes pagastā par kopējo vērtību 572 770 
EUR, tai skaitā ELFLA programmas ietvaros īstenota projekta “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošana” 2. kārta par vērtību 347 005 EUR. Būtiskāko samazinājumu veido aprēķinātais 
nolietojums.

Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošās zemes vērtības palielinājumu veido:
- atbilstoši MK noteikumu prasībām, uzskaitē ņemtā pašvaldības valdījumā esošā zeme zem iekšzemes 
publiskajiem ūdeņiem 344,07 ha platība, ar kadastrālo vērtība 67556 EUR
- vērtības izmaiņas pēc zemes gabalu sadalīšanas, pārmērīšanas un zemes lietojuma maiņas.
Pašvaldības īpašumā un lietojumā esošās zemes vērtības samazinājumu veido atsavināšanai 
pārklasificētie īpašumi.
Inženierbūvju samazinājumu veido aprēķinātais nolietojums. 
 Inženierbūvju palielinājumu veido:
- jaunu objektu izbūve: ierīkots apgaismojums Ilūkstes pilsētas 1.Šķērsielā un  Subates pilsētas 1.Maijā 
ielā, uzstādīta Marijas skulptūra Ilūkstes pilsētā.
- turpinās apgaismojuma ierīkošana Bebrenes un Dvietes pagastu centros un žoga uzstādīšanas darbi 
Ilūkstes kapsētas teritorijā. 
Turējumā nodoto pašvaldības īpašumu samazinājumu veido:
- zemes un būvju pārklasifikācija atsavināšanai
- aprēķinātais būvju nolietojums
- no uzskaites izslēgtās nolietojušās būves.
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5. NOVADA ATĪSTĪBA UN PROJEKTU ĪSTENOŠANA 
    2019. GADĀ
2019.  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, kā arī izmantoja pašvaldības rīcībā esošos finanšu līdzekļus.
2019. gada aprīlī pie Ilūkstes katoļu baznīcas tika atklāta skulptūra Māras zemes karalienei. Skaistajā 
notikumā piedalījās Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Jelgavas diecēzes bīskaps 
Edvards Pavlovskis, Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins u.c. viesi. Ilūkstes estrādes parka 
teritorijā tika uzsākta Estrādes parka izveide, apgaismotas slēpošanas-nūjošanas trases izveide.
Tika uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrāde, kas ir Ilūkstes novada 
pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa 
prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa 
stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

1 922 222,00
Notiek 

realizācija 
2019.gadā

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

Projekta nosaukums

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

447 060,00

2 409 020,00

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

ERAF projekts “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Ilūkstes novadā” 
(SAM 9.3.1.1.)

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

Projekta nosaukums

2019.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 grants autoceļu pārbūve, tādējādi uzlabojot 
transporta kustības un piekļuves pie lauksaimniecības objektiem iespējas. 
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Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

Summa tiek 
kompensēta pēc 

faktiskā izlietojuma, 
nodrošinot sociālās 

rehabilitācijas 
pakalpojumus mērķa 

grupām

92 958,00

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

ESF projekts “Deinstitucionalizācija” 
(SAM 9.2.2.)

ESF projekts “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” 
(SAM 9.2.4.2.)

Projekta nosaukums

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

37 387,19

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

17 209,47

ESF projekts “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” 
(sadarbībā ar Valsts izglītības 
attīstības aģentūru) (SAM 8.3.5.)

18 332,00

2019.gadā Ilūkstes novada pašvaldība turpināja darbu pie apstiprināto projektu īstenošanas INTERREG 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Viens no šādiem projektiem ir “Ceļo 
gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”, kura laikā tika paplašināts tūrisma iespēju piedāvājums novadā – 
izveidots jauns tūrisma objekts Eglainē – “Stendera laika klase”. 2019.gadā tika turpināta pārrobežu 
projekta “Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana” īstenošana, kura ietvaros tika iegādāts 
aprīkojums aprūpes mājās pakalpojuma kvalitātes uzlabošanai. Tas papildina esošā inventāra bāzi un ir 
pieejams lietošanai plašākam Ilūkstes novada iedzīvotāju lokam. Projektā iegādāti ratiņkrēsli, lai 
personām ar kustību traucējumiem atvieglotu pārvietošanos gan telpās, gan ārpus tām, tāpat arī 
rollatori, pārvietošanās galdi ar kāju bremzēm, tualetes krēsli, staigāšanas rāmji. Šī projekta laikā notika 
savstarpēja pieredzas apmaiņa ar projektā iesaistītajiem partneriem, kā arī organizētas apmācības 
līdzcilvēkiem par palīdzības sniegšanu vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Veselības aprūpes un sociālajā jomā 2019.gadā tika turpināts ESF projekts “Deinstitucionalizācija”, 
kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu tika paredzēts attīstīt kvalitatīvu institucionālai aprūpei 
alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un bērniem. 
Uzsākta ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Ilūkstes novadā” īstenošana, kura mērķis attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un 
integrācijai sabiedrībā. Projekta ietvaros Ilūkstē (Kastaņu iela 38A) un Pašulienē (Šēderes pagastā) 
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Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

50 000,00
Iesniegts 

vērtēšanai 
2019.gadā

ELFLA projekts „Kopā darīšanas 
vieta”

Projekta nosaukums

notiek telpu atjaunošanas darbi, pielāgojot tās cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ēkā Kastaņu 
ielā 38A tiks attīstīts Dienas aprūpes centrs un radošo darbnīcu pakalpojums pamatprasmju apguvei 3 
nodarbinātības veidos, savukārt Pašulienes ciemā tiek atjaunoti 6 dzīvokļi grupu dzīvokļa pakalpojumu 
sniegšanai. Noslēdzoties projekta īstenošanai, abi minētie objekti būs labiekārtoti, kas kalpos jauna 
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā un tās infrastruktūras attīstīšanai 
arī turpmāk.
2019.gadā tika turpināta 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 pasākumus novada 
mērogā. Ikvienā pasākumā tiek laipni gaidīti bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, 
bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo 
lauku teritorijā, palīdzot rūpēties par savas veselības stāvokli un savas dzīves kvalitāti. Projekta ietvaros 
katrs no īstenotajiem pasākumiem tiek organizēts atbilstoši mērķa grupas interesēm, piesaistot zinošus 
speciālistus un sagatavojot saistošu programmu. 
2019.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 darba prasmju apguvi. 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 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” un 
projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Ilūkstes novada pašvaldība 2019.gadā Lauku atbalsta dienestā  vērtēšanai ir iesniegusi ELFLA projektu 
„Kopā darīšanas vieta”, kura ietvaros plānots atbalstīt Ilūkstes novada NVO darbību un izveidot "Kopā 
darīšanas vietu", kas sevī ietvers trīs vietējai kopienai nozīmīgus apstākļus - tiks veicināts vietas 
potenciāls un pievilcība, palielināsies sabiedrības iesaistīšanās savu vajadzību risināšanā un tiks radīta 
iespēja izglītoties, kopīgi atpūsties un strādāt vienotu mērķu sasniegšanā. Projekta mērķauditorija ir 
dažādu jomu Ilūkstes novada nevalstiskās organizācijas un novada iedzīvotāji.
Kultūras un tūrisma jomā 2019. gadā “Ilūkstes novada kultūras un tūrisma aģentūra” uzsāka apvienot 
cieši saistītas jomas - kultūras un tūrisma jomas un nodrošināt plaši aptverošu un mūsdienīgu šīs 
iestādes darbu. 2019.gada septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika realizēts nozīmīgs pasākums 
– “Sēlijai būt”, kura laikā tika aktualizēts jautājums par Sēlijas kā atsevišķa reģiona pastāvēšanu, kā arī 
iepazīstināja visus ar Latvijas piektā novada kultūras un vēstures vērtībām, sabiedriskās dzīves 
izpausmēm un personībām.
2019.gadā īstenotie un uzsāktie projekti sekmē novada attīstību atbilstoši Ilūkstes novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2013.-2030. gadam noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm, kas ir: 
• Sēlijas reģiona attīstība; 
• ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība ekonomikas izaugsmei;
• pieejama un mūsdienīga tehniskā infrastruktūra. 
Projektos īstenotās aktivitātes ir atbilstošas Ilūkstes novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam 
noteiktajām rīcībām un investīciju plānam.
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Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

Summa tiek 
kompensēta pēc 

faktiskā izlietojuma, 
nodrošinot sociālās 

rehabilitācijas 
pakalpojumus mērķa 

grupām

1 922 222,00
Notiek 

realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Īstenots 
2019.gadā

Īstenots 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Projekta nosaukums

92 958,00

15 643,66

44 205,29

37 387,19

ELFLA projekts, Lauku attīstības 
programmas investīciju pasākums 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos”, projekts 
“Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošana”

ESF projekts “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un 

slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (SAM 
9.2.4.2.)

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekts 

“Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā 
iekļaušana” jeb “Social Inclusion of 

Elderly People” 

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekts “Ceļo 
gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” jeb 

“Travel smart – visit Lithuania and 
Latvia”

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai” (SAM 

8.3.2.2.)

ESF projekts “Deinstitucionalizācija” 
(SAM 9.2.2.)

1

2

3

4

5

6

Projektu īstenošana 2019.gadā

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 33



Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

18 332,00

17 209,47
Notiek 

realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Notiek 
realizācija 
2019.gadā

Iesniegts 
vērtēšanai 
2019. gadā

Projekta nosaukums

447 060,00

2 409 020,00

50 000,00

ESF Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras projekts “PROTI un DARI” 

(SAM 8.3.3.)

ERAF projekts “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Ilūkstes novadā” (SAM 9.3.1.1.)

ERAF sadarbības projekts „Degradēto 
rūpniecisko teritoriju reģenerācija 

Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada 
teritorijās II kārta” (SAM 5.6.2.)

ELFLA projekts „Kopā darīšanas vieta“

EESF projekts “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” (sadarbībā ar Valsts 
izglītības attīstības aģentūru) 

(SAM 8.3.5.)

7

8

9

10

11
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6. BŪVNIECĪBA

Būvvalde 2019. gadā pieņēmusi 48 lēmumus par būvju būvniecību (mazākas, palīgēkas, labiekārtojumi, 
dīķi, inženiertīklu pievadi, lietošanas veida maiņa bez pārbūves u.c.) Ilūkstes novadā (netiek atspoguļoti 
lēmumi par vēsturiski uzsāktajām būvniecības lietām). 

Reģistrēto skaits

Apliecinājuma karte ēkai

Būvniecības iesniegums ēkai

Paskaidrojuma raksts ēkai

7

9

9

4

4

3

2

4

2

2

1

1

48

Paskaidrojuma raksts energoapgādes objektam

Paskaidrojuma raksts inženierbūvei

Būvniecības iesniegums inženierbūvei

Paskaidrojuma raksts ēkas vai tās daļas lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Būvniecības iesniegums autoceļam un ielai

Būvniecības iesniegums elektronisko sakaru tīklam

Būvniecības iesniegums energoapgādes objektam

Būvniecības iesniegums hidrotehniskai un meliorācijas būvei

Apliecinājuma karte autoceļu objektam

Apliecinājuma karte inženierbūvei

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Paskaidrojuma raksts autoceļu objektam

Paskaidrojuma raksts hidrotehniskai un meliorācijas būvei

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai

KOPĀ

Ieceru skaits 2019. gadā

Būvniecības lietu skaits

Visi būvniecības lietas posmi

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

4. Būvdarbi

Visi iesniegšanas veidi

4

5

1

JANVĀRIS 
2019
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Būvniecības lietu skaits

Visi būvniecības lietas posmi

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

Visi būvniecības lietas posmi

Visi būvniecības lietas posmi

Visi būvniecības lietas posmi

Visi būvniecības lietas posmi

2. Projektēšanas nosacījumu izpilde

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

4. Būvdarbi

2. Projektēšanas nosacījumu izpilde

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

2. Projektēšanas nosacījumu izpilde

4. Būvdarbi

4. Būvdarbi

4. Būvdarbi

Visi būvniecības lietas posmi

Visi būvniecības lietas posmi

Visi būvniecības lietas posmi

4. Būvdarbi

4. Būvdarbi

6. Ekspluatācija

Visi iesniegšanas veidi

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

4

4

4

3

3

3

3

2

1

3

2

FEBRUĀRIS 
2019

MARTS
2019

APRĪLIS
2019

MAIJS
2019

JŪNIJS
2019

JŪLIJS
2019

AUGUSTS
2019

SEPTEMBRIS
2019

5
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Būvniecības lietu skaits

Visi būvniecības lietas posmi

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

4. Būvdarbi

Visi būvniecības lietas posmi

6. Ekspluatācija

Visi būvniecības lietas posmi

2. Projektēšanas nosacījumu izpilde

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde

1. Iecere

4. Būvdarbi

6. Ekspluatācija

6. Ekspluatācija

Visi iesniegšanas veidi

8

2

4

3

1

1

3

4

4

4

58

2

15

OKTOBRIS 
2019

NOVEMBRIS
2019

DECEMBRIS 
2019

KOPĀ

1

Atskaites mēneša griezumā, cik ieceres akceptētas, uzsākti būvdarbi, pabeigti būvdarbi.

Ēk
as

 
pl

atī
ba

 
(k

op
ā)

Ēk
as

 
pl

atī
ba

 
(v

ei
k.

 d
ar

bi
)

Bū
vti

lp
um

s 
(k

op
ā)

Bū
vti

lp
um

s 
(v

ei
k.

 
da

rb
i)

Pr
oj

. 
re

al
izā

ci
ja

s 
iz

m
ak

sa
s

Ap
bū

ve
s 

la
uk

um
s,

 
m

²

Sk
ai

ts

2019

2019

2019

Visi objekti (būves)

Ēkas

Inženierbūves

Ilūkstes novada 
pašvaldība 
(90000078782)

42

38

4

20 479 2478

2478

13 306

13 306

12 586

12 586

764 267,91 3523,9

3 507,9

16

3024,6

17 454,4 0 0 0

309 669

454 598,91

Ekspluatācijā pieņemtie būvobjekti 2019. gadā
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Ilūkstes novadā 2019. gadā darbojās viena pirmsskolas izglītības iestāde ar divām �liālēm, viena 
vidusskola ar četrām izglītības programmas īstenošanas vietām, viena vispārējās un profesionālās 
izglītības vidusskola, divas izglītības iestādes ar profesionālo ievirzi, viena speciālās izglītības iestāde 
un viena interešu izglītības iestāde.

7. IZGLĪTĪBA

01.01.2019.01.01.2018.01.01.2017.01.01.2016.

277 267

208

539

Izglītības iestāde

Ilūkstes 1. vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola

279

193

75

60

36

139

274 284

208 203

154 184 167

55

32

78 61

202

Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskolas 

Eglaines pamatskola

Subates pamatskola

Raudas internātpamatskola

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola

Ilūkstes novada sporta skola

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

Ilūkstes pirmsskolas izglītības 
iestāde „Zvaniņš”

109 (visp.)
108 (prof.)

108 (visp.)
75 (prof.)

92 (visp.)
79 (prof.)

80 (visp.)
80 (prof.)

51

31 28

297 285

154 227

202 199 198 195

2019.gadā izglītības iestādēs ir aizvadīts radošs un rezultatīvs darbs ar skolēniem. Ir daudz vērā 
ņemamu sasniegumu, tai skaitā Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēni tika uzaicināti un piedalījās valsts 
olimpiādēs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programma), latviešu valodā 8. - 9.klasēm, 
matemātikā 9. – 12.klasēm un mājturībā. Skolēni piedalījās reģionālajā Zinātniski pētniecisko darbu 
skatē, kur viena skolniece guva 3.pakāpes diplomu. Izglītības iestādēs gads aizritējis aktīvi 
gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.  Ar projektu 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iestādēs”, 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”, kā arī programmas “Latvijas skolas soma” starpniecību izglītības 
iestādes ir devušas skolēniem iespēju, gan stiprināt savas mācību prasmes, gan apmeklēt dažādus 
pasākumus, gan rast atbildes par savu iespējamo nākotnes profesiju.

Izglītojamo skaits Ilūkstes novada izglītības iestādēs 
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9. 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.

8. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA

Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru skaita dinamika

2019. gadā Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti:
39 dzimšanas reģistri 
29 laulības reģistri 
109 miršanas reģistri 

2017 2018 2019

Dzimušie Mirušie Laulības

26

111

22 22
29

109
117

49
39
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Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam 2019.gadā konstatēta 195 ģimenēm (351 personai) 
t.i., 4.9 % no iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 2018.gadu, trūcīgo ģimeņu skaits ir samazinājies 
par 27 ģimenēm (44 personām).

1. attēls

22

84Bērni

Personu grupa

Pilngadīgas darbspējīgas strādājošas personas

125Pilngadīgas darbspējīgas nestrādājošas personas

49Pilngadīgas personas ar invaliditāti

63

8

Pensijas vecuma personas

Personas bērna kopšanas atvaļinajumā

Skaits

1. attēls. 

sociālā dienesta 
vadītājs

sociālā darba un 
sociālās palīdzības daļa

ģimenes atbalsa un krīzes 
centrs

- sociālais darbinieks 
darbam ar bērniem

- psihologs
sociālā pakalpojumu 

daļa

atbalsta daļa 
ģimenēm ar bērniem

Sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs 
Subatē un Prodē, Bebrenē, Dvietē, Eglainē, Pilskalnē, Šēderē

aprūpe mājās
- sociālais darbinieks

- aprūpētāji
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2. attēls. 
Personu, kurām 2019. gadā konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam, 

sadalījums pa grupām

9.1. 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, 2019. gadā izlietoti 85247.39 euro, t. sk.:

Pabalstus saņēmušo 
ģimeņu/

personu skaits

39333.86

22440.00 199/337

GMI (garantētā minimālā ienākumu
 līmeņa pabalsts)

Pabalstu veidi

Dzīvokļa pabalsts
- trūcīgām personām un ģimenēm;
- pensionāriem un personām ar 
invaliditāti, kurām saskaņā ar LR 
Civillikumu nav apgādnieku, pensijas 
apmērs nepārsniedz 230 euro mēnesī

3238.31 32/45

Pabalsts ēdināšanai
- skolēniem no trūcīgām ģimenēm, kuri mācās 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 10.-12.klasēs,
apmaksājot pusdienas 50% apmērā;
- bērniem no trūcīgām ģimenēm pirmsskolas 
izglītības iestādēs, apmaksājot uzturēšanos 
100% apmērā;
- audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm, kuri iegūst 
izglītību profesionālajās skolās – 15 euro mēnesī

Izlietotā summa 
(EUR)

91/172
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Pabalstus saņēmušo 
ģimeņu/

personu skaits
Pabalstu veidi

169.98 7/7

5

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

Izlietotā summa 
(EUR)

Sociālās garantijas bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem 
sasniedzot pilngadību

3614.41

Pabalsts audžuģimenēs ievietotiem 
bērniem uzturam

14590.83

1860.00Pabalsts krīzes situācijā

7

4

3. attēls
Īpatsvars (%) no kopā sociālās palīdzības pabalstiem izmaksātās summas
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9.2. Pašvaldības iniciatīva
• Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem

Audžuģimenēm un aizbildņiem ir iespējas saņemt bezmaksas individuālās psihologa -psihoterapeita 
konsultācijas, vienu reizi mēnesī darbojas  atbalsta grupa audžuģimenēm 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.
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 16 bērni.

• Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ģimenei – 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 37748.61 
euro.

9.3. 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 2019. gadā tika nodrošināts 39 pilngadīgām personām (32 pensijas 
vecuma personām un 7 pilngadīgām personām ar invaliditāti, t. sk. 7 personām ar garīga rakstura 
traucējumiem).  To nodrošināja 25 aprūpētāji. Aprūpētāju darba samaksai, ieskaitot sociālo nodokli,  
izlietoti 48243.80 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 speciālu nodarbību palīdzību un psihosociāla atbalsta 
sniegšanu personām un viņu tuviniekiem. Centru apmeklēja 14 personas, tā uzturēšanai un darbības 
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nodrošināšanai 2018. gadā izlietoti 35898.47 euro.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pieaugušām personām 
nodrošināja:
• sociālās aprūpes iestāde „Subates Romas katoļu draudzes veco ļaužu mītne „Miera nams”” ; 
pakalpojums sniegts 29 personām un izlietoti 89377.58 euro.
• SIA Veselības centra „Ilūkste”  Pansija „Mūsmājas Dižkoks”; pakalpojums sniegts 9 personām un 
izlietoti 23827.23 euro.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem tika izmantots 
Daugavpils novada pašvaldības iestādes „Naujenes bērnu nams”. Institūcijā uzturējās 3 bez vecāku 
gādības palikuši bērni. Izlietoti 30023.26 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 184 individuālās psihologa konsultācijas (pielāgojoties personu vajadzībām, to sniegša-
na tika nodrošināta, izmantojot pagastu centros esošās pašvaldības institūciju telpas tuvāk dzīves-
vietai). Tika nodrošinātas atbalsta grupu nodarbības audžuģimenēm un aizbildņiem, izglītojoši 
semināri un atbalsta grupu nodarbības aprūpētājiem. 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā (valsts �nansēts) nodrošināts 65 personām. Finanšu izlietojums 
asistenta pakalpojuma nodrošināšanai ir 44745.65 euro.

10. ILŪKSTES NOVADA BĀRIŅTIESA
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Ilūkstes novada bāriņtiesa (turpmāk bāriņtiesa) ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības 
iestāde. Ilūkstes novada bāriņtiesas pārziņā ir Ilūkstes pilsēta, Subates pilsēta ar Prodes pagastu, 
Bebrenes pagasts, Pilskalnes pagasts, Dvietes pagasts, Šēderes pagasts. Ilūkstes novada bāriņtiesā 
2019. gadā strādā septiņi darbinieki: bāriņtiesas priekšsēdētāja Ivita Krapāne, bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietniece  Inese Sičeva, 4 bāriņtiesas locekļi - Valda Namiņa, Ināra Munce, Lilita 
Apele, Anita Naļivaiko,  ar sekretāri- lietvedi Sarmīti Vucenu.  Bāriņtiesas locekļi strādā stundu darba 
likmi, piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic ārpus ģimenes aprūpē esošo dzīves apstākļu pārbaudes un 
mantisko un personas tiesību ievērošanas uzraudzību, pilda notariālās darbības, kā arī veic citus 
bāriņtiesas priekšsēdētājas rīkojumus saskaņā ar amatu aprakstu. Bāriņtiesas sekretāre strādā uz 
līguma pamata, bet pārējie – ir pašvaldības deputātu ievēlētas personas uz 5 gadiem, saskaņā ar 
Bāriņtiesu likumu darbinieki var tikt ievēlēti atkārtoti.

Visu Bāriņtiesas darbinieku izglītība atbilst Bāriņtiesu likumā noteiktajiem izglītības kritērijiem. 
Darbinieki paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju apmeklējot profesionālās apmācības kursus un 
seminārus. 

Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un lēmumus pieņem koleģiāli. Izņemot gadījumus, kad 
konstatējot apdraudējumu bērnam, bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos un ir 
jārīkojas nekavējoties, lai nodrošinātu bērnam drošus apstākļus šajos gadījumos bāriņtiesas 
priekšsēdētājs, priekšsēdētaja vietniece bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku  lēmumu par 
bērnu nošķiršanu, aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam aizbildņa vai audžuģimenes 
atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un bērnu nogādāšanu drošos apstākļos.

Lai veiktu panākumus bērnu un ar rīcībspēju ierobežotām personu interesēs, bāriņtiesas savas 
kompetences ietvaros sadarbojas ar sociālo dienestu, valsts policiju, valsts probācijas dienestu, 
skolām pirmskolas izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem tiesām, prokuratūru, citām bāriņtiesām un 
institūcijām
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2019. gadā  bāriņtiesas darbinieki ir piedalījušies 23 tiesas sēdēs Daugavpils tiesā. Bāriņtiesa tiesas 
procesos bijusi gan prasītājs, gan kā tiesas pieaicinātais pārstāvis. Bāriņtiesa pārstāvēta pie aizgādības 
tiesību atņemšanas, saskarsmes tiesības un atsevišķas dzīvesvietas noteikšanas lietās, paternitātes 
noteikšanā. Piedalījušās arī par piespiedu līdzekļu noteikšanu pilngadīgām personām, kuras atrodoties 
nepieskaitāmības stāvoklī izdarījušas noziedzīgu nodarījumu. Piedalījusies kā nepilngadīgās personas  
pārstāvis, kas nepieciešams pie nopratināšanas vai kā nepilngadīgā personas cietušās likumisko 
pārstāvi.

Ilūkstes novada bāriņtiesas telpās notikušās bāriņtiesas sēdes un pieņemti lēmumi 2019. gadā  58 
sēdes,  2018. gadā  48 sēdes,  2017. gadā   97  sēdes. 

Aizgādības lietas.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 22.panta 1prim daļu bāriņtiesa, ierosinot lietu par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākiem, veic riska izvērtēšanu, informējot vecākus par sekām un uzdod sadarboties ar 
sociālo dienestu noteiktos termiņos novērst bērniem attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja tas netiek 
izdarīts, kas apdraud bērna attīstībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu 
vecākiem un bērna šķiršanu no ģimenes. Kā arī, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē vai arī citādi 
atklājas, ka bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, kā arī ja bērna turpmākā atrašanās 
ģimenē var apdraudēt viņa veselību vai dzīvību, bāriņtiesas priekšsēdētājs, vietnieks, loceklis var 
pieņemt vienpersonisko lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem, no aizbildņa, 
audžuģimenes un bērnus ievietot drošos apstākļos. Vienpersoniskie lēmumi tiek pieņemti 
nekavējoties un 15 dienu laikā bāriņtiesa izvērtējot apstākļus, lemj koleģiāli par tālāko rīcību.

2019. gads2017. gads 2018. gads

Pārtrauktas aizgādības:

Atjaunotas aizgādības

14

1

7

2 1

2019. gads2017. gads 2018. gads

Atņemtas aizgādības

Atjaunotas aizgādības

2-

-

-

- -

Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana

Aizgādības tiesību atņemšana ar tiesas spriedumu

Ārpusģimenes aprūpe.

Ārpusģimenes aprūpe ir nepieciešama, kad bērns palicis bez vecāku gādības ( bērna vecāki miruši, 
ilgstošas slimības dēļ lūguši nodrošināt ārpusģimenes aprūpi, vecākiem pārtrauktas vai atņemtas 
aizgādības tiesības) bāriņtiesa lemj par ārpusģimenes aprūpes veida piemērošanu bērnam  - aizbildnību,  



audžuģimeni, vai ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās. Mērķis saskaņā ar Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 32. pantu radīt bērnam aizsargātības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņa 
attīstībai un labklājībai Prioritāri ir aizbildnis tad audžuģimene, bet tikai nepieciešamības gadījumā 
institūcijas.

Aizbildnība

Civillikuma 217. panta pirmā daļa paredz, ka aizbildnību nodibina par nepilngadīgajiem. Savukārt minētā 
likuma 22. pantā noteikts, ka bez vecāku aizgādnības palikušam bērnam ieceļams aizbildnis. Aizbildnis ir 
bērnu likumiskais pārstāvis, kura pienākums ir primāri nodrošināt bērnu un interešu aizsardzību. 
Aizbildnis aizvieto savam aizbilstamajam vecākus, atbalsta bērnu , sevišķi gadā par viņa audzināšanu, kā 
arī pārstāv bērna personiskās un mantiskās intereses.
2019. gadā aizbildņu ģimenēs dzīvoja 14 bērni.

Audžuģimene

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta 
viņa ģimeniska vide, vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē. Audžuģimenes 
pienākums ir nodrošināt bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus un 
aprūpi. Bērnu audžuģimenē ievieto uz laiku, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē, vai ja tas nav 
iespējams, līdz bērna adopcijai vai aizbildnības nodibināšanai.  
2019. gadā pašvaldībā ir 4 audžuģimenes. Šajās audžuģimenēs ievietoti bērni no Daugavpils novada, 
Vārkavas novada, Dagdas novada, Valmieras novada, Varakļānu novada, Ogres novada un  Ilūkstes 
novada bērni. Kopā 15 bērni

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija.

Bāriņtiesu darbību regulē normatīvie akti, ka  paredz kompetenci primāri nodrošināt bērnu iespēju augt 
pie aizbildņa vai audžuģimenē. Bet, ja tas nav iespējams, tad bērnu aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, 
līdz tam brīdim, kad viņam tiek nodrošināta piemērota aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē. Aprūpe 
institūcijā pieļaujama tad , ja tas atbilst bērna vislabākajām interesēm un individuālajām vajadzībām. 
Visos gadījumos bāriņtiesai jāmeklē iespējas ievietošanai aizbildņa ģimenē vai audžuģimenē.

Latvijā tiek īstenota deinstitucionalizācija. Kampaņas un projekti un kuru mērķis nodrošināt bērniem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ārpusģimenes aprūpi ģimeniskā vidē vai pie 
aizbildņa vai audžuģimenē, nevis bērnu aprūpes iestādē. 

2019. gadā Ilgstošā sociālās aprūpes institūcijā atradās 4  Ilūkstes novada pašvaldības bērni.

 Bāriņtiesas speciālisti aktīvi sadarbojas ar audžuģimenēm , aizbildņiem un Latgales ģimeņu atbalsta 
centru “Daugavpils”, lai bērni nenonāktu institūcijā, bet nokļūtu ģimenēs.

Adopcija.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 31. panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka adopcija tiek atbalstīta, 
lai bērna attīstībai nodrošinātu ģimenisku vidi. Adopcijas tiesiskos pamatus nosaka Civillikums. 
Adopcijas  kārtību nosaka Ministru kabinets.30.10.2018. MK noteikumu nr.667 Adopcijas kārtības 2. 
punkts, kas nosaka, ka Adopcijas uzdevums ir nodrošināt adoptējamiem bērniem audzināšanu ģimenē, 
stabilu un harmonisku dzīves vidi. Civillikuma 173. noteikto adoptētais bērns un viņa pēcnācēji attiecībā 
pret adoptētāju un viņa radiniekiem iegūst laulībā dzimuša bērna tiesisko stāvokli kā personiskajās, tā 
mantiskajās attiecībās.
2019. gadā Ilūkstes novada bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu par adopciju, bet ir iesākta lieta par 
personas atzīšanu par adoptētājiem.
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2019. gads2017. gads 2018. gads

Kopā tai skaitā:

Atrodas audžuģimenēs

Atrodas aizbildnībā

1920

6

15

3 2

Atrodas aprūpes iestādēs

10

2

12

2

13

4

Bērnu ārpusģimenes aprūpe kopā:

Kopā:  Ārpusģimenes aprūpe 2019. gadā  ir  nodrošināta 19 bērniem.

Papildus informācija: 

Palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu: līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai 107,50 eiro, bet 
no 7 -18 gadu vecumam-129 eiro. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir 54,07 eiro mēnesī 
neatkarīgi no aizbildnībā esošo bērnu skaita.

Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz 7 gadu vecumam palielināts līdz 215 eiro (iepriekš - 95 eiro) 
bet bērnam vecumā 7-17 (ieskaitot) gadiem – līdz 258 eiro (iepriekš-114 eiro)

Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu palielināta un ir atkarīga no aprūpē esošo bērni skaita: 
par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu 171 eiro, par diviem 222,30 eiro, par trīs un vairāk 273, 60 eiro.

Aizgādnība.

Bāriņtiesas Aizgādnību  nodibina pilngadīgai personai, kurai ar tiesas spriedumu ierobežota rīcībspēja. 
Civillikumā noteikts, ka personas, kurai ir garīga rakstura vai citi veselības traucējumi rīcībspēju var 
ierobežot, tas ir šīs personas interesēs un ir vienīgais veids, kā tās pasargāt.  Aizgādņus pār 
pilngadīgajiem ieceļ bāriņtiesa. 

Atbilstoši Bāriņtiesu likumā noteiktajam bāriņtiesa saskaņā ar notariālu aktu par aizgādnības 
nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam, lai nodrošinātu mantojuma uzraudzību un 
apsaimniekošanu. Bāriņtiesa piedalās lietu izskatīšanā tiesā, iesniedzot pierādījumus, kuriem ir nozīme 
lietās par rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojumu 
pārskatīšanu. Pēc sprieduma par rīcībspējas ierobežojuma noteikšanu stāšanās spēkā, bāriņtiesa 
pieņem lēmumu par aizgādņa iecelšanu. Pēc tam uzrauga pieprasot aizgādņiem norēķinus un 
pārbaudot dzīves apstākļus.

Aizgādņu iecelšana bāriņtiesai šajos jautājumos bieži vien ir problēmas, īpaši tajos gadījumos, kad nav 
tuvu radinieku, kas var uzņemties aizgādņa pienākumus. Par aizgādņa pienākumu pildīšanu atlīdzība 
nav paredzēta. Personas ar ierobežotu rīcībspēju dzīvo gan ģimenēs, gan aprūpes iestādēs.

Kopā:  Ilūkstes novadā :  2017. gadā 49 personas. 2018. gadā 47 personas,  2019. gadā 47 personas.

Mantisko interešu nodrošināšana un aizstāvība

Bāriņtiesu likuma 17. panta 1. punktā noteikts pienākumu aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās 
personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības. Bāriņtiesa pieņem lēmumus par bērnā vai 
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aizgādnībā esošās personas mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību teiksim, par atļauju 
pieņemt vai atraidīt bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā viņam piekritušo mantojumu, 
lēmumu par bērna aizgādnībā esošai personai piederošās mantas atsavināšanu. Katru gadu tiek 
izprasītas atskaites no aizgādņiem par aizgādnībā esošās personas mantas saglabāšanu un 
vairošanu, pieprasīta informācija no bankām, pasekoti īpašumi, lai pārliecinātos par to faktisko 
stāvokli. Bāriņtiesa ieceļ aizgādni ne tikai personai ar rīcībspēju ierobežošanu, bet arī promesošās 
vai pazudušās personas mantai, ja tiesa atzinusi, ka pieteikums  nodibināt aizgādnību ir pamatots 
un atzīst nepieciešamību to nodibināt iecelt aizgādni mantojumam, pamatojoties uz notāra taisīto 
notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam.

2019. gadā ar bāriņtiesas lēmumu par aizgādni mantojumam vai personas mantai  ieceltas  3 
personas, 2018. gadā  1 persona,  2017. gadā  8 personas.

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana personas aprūpē.

Bāriņtiesā nonāk ģimenes, kurās vecākiem pastāvot apstākļiem, rodas nepieciešamība uz noteiktu 
laika periodu savu bērnu nodot citas personas aprūpē. Pārsvarā tas notiek, kad bērnu vecāki dodas 
strādāt uz ārvalstīm. Bērnu tiesību aizsardzības likuma tiesiskai regulējums, nosaka, ka vecāki var 
nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā vai ārvalstīs uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja 
pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm 
un attiecīgā persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa pirmos trīs mēnešus var izdot 
pilnvaru, bet tad pieņem lēmumu.

2019. gadā bāriņtiesa pieņēma  1 lēmumu, 2018. gadā 4 lēmumus.

Bāriņtiesa ne tikai savā darbībā darbojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem 
un  veic nepieciešamās darbības un nodrošina, lai ikviens bērns un persona ar ierobežotu rīcībspēju 
tiktu pasargāta. Bet arī  pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, kā arī novados, 
izņemot administratīvā centra pilsētu, ja tajā ir zvērināts notārs, bāriņtiesa Latvijas Republikas 
Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par 
mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos 
uzdevumus.

Ilūkstes novada bāriņtiesā veic notariālās funkcijas (darījumu sagatavošana un apliecināšana, 
pilnvaras,  testamenti, parakstu apliecināšana, kas pieejamas visiem  iedzīvotājiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Ilūkstes novads.

Ilūkstes novadā 2019. gadā tika veikti  483 darījumi un iekasēti 5646.72 euro. Ilūkstes pilsētā 399 
darījumi un iekasēti 4565.93 eiro, Dvietes pagastā 26 darījumi iekasēti 365.64 euro,  Eglaines 
pagastā 23 darījumi un iekasēti 324.79 euro,  Subates pilsētā 23 darījumi un iekasēti 292,14 euro 
un Šēderes pagastā iekasēti 98.22 euro. 

Bāriņtiesas darbinieki regulāri sniedz konsultācijas Ilūkstes novada iedzīvotājiem bāriņtiesas 
kompetences jautājumos.

Ikdienas darbības nodrošināšanai nosūtīti 457 dokumentu un to pielikumi un 394 ienākošie 
dokumenti.

Ilūkstes novada bāriņtiesā  kopš  2018. gada janvāra  izveidota Sadarbības grupa, kas ir koleģiāla 
institūcija, kuras mērķis veiksmīgi  risināt  jautājumus par turpmāko rīcību nepieciešamības 
gadījumā gan ar vecākiem, gan ar bērniem.  Šajā sadarbības grupā ir iesaistītas policijas 
inspektores, kas strādā ar nepilngadīgajiem pusaudžiem, novada izglītības nodaļas pārstāvji, sociālā 
dienesta darbinieki, bāriņtiesa un nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti ar citi speciālisti, 
skolotāji, ārsti. Tiek risināti un izskatīti gadījumi koleģiāli.
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Bērnam, lai attīstītos ir nepieciešama ģimeniska vide, bet ir situācijas, kad dažādu iemeslu dēļ 
netiek sniegta nepieciešamā aprūpe ikdienā un vecāku mīlestība. Tāpēc aicinām novada 
iedzīvotājus  kļūt  par  aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni, kurā bērniem kam nav vecāku vai 
bioloģiskie vecāki nerūpējās par saviem bērniem, lai dotu iespēju dzīvot ģimenē, kurā tiks dota 
mīlestība, aprūpe un bērns justos laimīgs.
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11. KULTŪRA
11.1. Ilūkstes novada bibliotēku darbība
Ilūkstes novadā bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus nodrošina:

1) Ilūkstes novada Centrālā  bibliotēka kā novada galvenā bibliotēka; 
2) 6 pagastu un 2 pilsētas bibliotēkas 
3) 2 vispārizglītojošo skolu bibliotēkas
4) 1 speciālā  skolu bibliotēka 

INCB finansiālais nodrošinājums

2019201820172016

160 786Pašvaldības finansējums

Citi ieņēmumi:

t. sk. maksas pakalpojumi

Kopā (EUR)

164 583143 314

143 435 160 901 164 668

141 533

141 121

121141

141 674

115 85

85115

Publisko bibliotēku tīkls ir optimāls un nodrošina labu pieejamību bibliotēku sniegtajiem 
pakalpojumiem.

Ņemot vērā pašvaldības finansējuma iespējas, bibliotēku darbinieki cenšas pakāpeniski labiekārtot 
bibliotēkas, iegādājoties jaunu aprīkojumu un mēbeles, radot patīkamāku un ērtu vidi apmeklētājiem. 
2019.gadā tika iegādāti jauni datori darbiniekiem,  bibliotekāro darba procesu veikšanai , Ilūkstes 
pilsētas bērnu un Dvietes pagasta bibliotēkās , dokumentu iesiešanas iekārta- Bebrenes pagasta 
bibliotēkai, Subates pilsētas bibliotēkā tika renovēti vecie metāla plaukti – nomainīti plauktu gali,  
Subates pilsētas un Pašulienes bibliotēkās iegādāti sēžammaisi bērnu aktivitātēm, Eglaines bibliotēkai 
tika iegādāts skeneris un sekcija novadpētniecības materiāliem,  Pašulienes bibliotēkā  tika nomainīts 
datora ekrāns darbinieka datoram, Pilskalnes bibliotēkā  tika nomainīt logi, tagad telpās ir uzlabojušies 
klimatiskie apstākļi ir kļuvis siltāk.
Bibliotēkas pieejamība personām ar īpašām vajadzībām

     Visas novada bibliotēkas atrodas pašvaldībai piederošās ēkās, taču tās nav pieejamas cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Tos lasītājus, kuri daudzus gadus ir bijuši bibliotēkas lietotāji, bet vecuma vai 
slimības dēļ nevar atnākt uz bibliotēku, gan bibliotēku darbinieki , gan sociālie darbinieki  apkalpo 
mājās. Dažiem  lasītājiem literatūru piegādā radinieki.
    Novadā darbojas 2 grāmatu izsniegšanas punkti - Eglaines pagasta bibliotēka katra mēneša pirmajā 
un trešajā trešdienā  Baltmuižas grāmatu izsniegšanas punktā un  Subates pilsētas bibliotēka mēneša 
pirmajā un trešajā piektdienā Subates katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”.   
   INCB ir laba sadarbība ar Veselības Centrs  “Ilūkste” sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu. 
Tās klienti 1xmēnesī  ar sociālo aprūpētāju nāk uz bibliotēku: lasa žurnālus, zīmē, lieto datorus, ņem 
grāmatas, žurnālus
2019.gadā novada bibliotēkās lasīja 2637 lasītāji jeb 36,7% novada iedzīvotāju, tai skaitā  822 bērni un 
jaunieši līdz 18 gadiem jeb 84,0% novada bērnu . Novada bibliotēkās vasarās lasa daudz atbraukušo 
bērnu , kas atpūšas pie vecvecākiem, bet tie nav novada iedzīvotāji, kā arī Bebrenes vispārizglītojošajā 
un profesionālajā vidusskolā mācās daudz citu novadu audzēkņu.  Novada  bibliotēkas tika apmeklētas 
30192 reizes, tai skaitā bērni un jaunieši   līdz 18 gadiem bibliotēku apmeklēja 8528  reizes. Izsniegums 
sastādīja 74117 vienības, no tām 10553 vienības izsniegtas bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem.
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-3,3%

+1,2%Lietotāju skaits

Personu grupa

t. sk. bērni

-2,6%Fiziskais apmeklējums

-4%t.sk. bērni 

+0,4%

-2%

Virtuālais apmeklējums

Izsiegums kopā

% salīdzinot ar 
iepr. gadu

t.sk. grāmatas 

t.sk. periodiskie izdevumi

t.sk. bērniem

Bibliotekārais aptvērums % no iedz. skaita novadā 

t. sk. bērni līdz 18.g

Iedzīvotāju skaits

2019

2673

822

30 192

8528

2283

74 117

39 693 -3,6%

33 914 -1%

10 553 -7%

36,7 +4%

84,0% +2,7%

7170 -3.13%

Izvērtējot bibliotēku darba statistiskos pamatrādītājus, redzams, ka tie visi ir mazliet  samazinājušies. 
Lasītāju skaits salīdzinot ar 2018.gadu ir palielinājies  par 31 lasītāju.  Izsniegumu skaits ir samazinājies 
par 1544 vienībām. Kā vienu no galvenajiem iemesliem   jāmin jauno grāmatu un periodisko izdevumu 
nepietiekamību.  Lasītāji grib lasīt jaunas, aktuālas un viņus interesējušas grāmatas. Tagad un tūlīt. 
Samazinās interneta apmeklētāju skaits. Lietotāji mazāk izmanto poligrāfiska satura izdevumus, daudzi 
informāciju gūst no interneta un sociālajiem tīkliem. Apmeklējumu skaits ir samazinājies  par 821 
apmeklējumu. Lasītāji nāk lasīt periodiskos izdevumus uz vietas bibliotēkā, apmeklē pasākumus , printē 
biļetes, skolēni zinātniski pētnieciskos darbus, vienkārši atnāk komunicēt ar  bibliotekāriem.

Ilūkstes  novada bibliotēku pamatrādītāji

Apmeklējumu  
skaits uz 

vienu lasītāju

Krājuma 
apgrozība

Izsniegumu 
skaits uz 
1 lasītāju

Kārtējie 
izdevumi 

uz vienu lasītāju 
EUR

+ vai - -0,93 0 -0,46

62,44 28,10

29,0361,74

+0,7-0,42

1,10

1,10

11,44

11,90

Dokumentu
skaits uz 

vienu lasītāju
Gads

2019. gads

2018. gads

25,77

26,19

Bibliotēku darba kvalitātes rādītāji Ilūkstes novada bibliotēkās 
 2019. gadā
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4061

5711

8572
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Vērtējot darba kvalitātes rādītājus, pēc šīs tabulas, tie ir pārsvarā  2018.gada līmenī –dokumentu skaits 
uz vienu lasītāju samazinājies   par -0,42 vienībām .
    Kārtējie izdevumi uz vienu lasītāju ir ar pozitīvu dinamiku, bet tas tādēļ, ka 2019.gadā  tika iedalīti 
līdzekļi datoru, mēbeļu iegādei novada bibliotēkām.   Krājuma apgrozība palikusi 2018.gada līmenī, bez 
izmaiņām.  Krājuma apgrozība ir laba. 
   Izsniegumu skaits uz 1 lasītāju samazinājies par -0,93 vienībām, ļoti neliels samazinājums .
 Apmeklējums uz vienu lasītāju samazinājies  par -0,46 reizēm, neliels samazinājums.

Bibliotēku lietotāju un izsnieguma skaits 2019. gadā

Bibliotēku krājums 2019. gadā
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E – GRĀMATU bibliotēka

No 2019. gada 6. janvāra Kultūras informācijas sistēmu centrs un SIA „Tieto Latvija” sadarbībā ar 
apgādu „Zvaigzne ABC” pašvaldību publisko bibliotēku lasītājiem visā Latvijā piedāvā jaunu 
pakalpojumu, nodrošinot iespēju bez maksas lasīt latviešu autoru e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā. Pakalpojums „3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejams tikai reģistrētiem bibliotēku 
lasītājiem. Šajā pārskata periodā tika likts liels uzsvars uz šīs vietnes popularizēšanu. Lielāks uzsvars tiek 
likt uz jauniešiem, jo viņi ar tehnoloģijām ir uz TU.  Ilūkstes novada centrālajā , Ilūkstes pilsētas bērnu 
un Subates pilsētas bibliotēkās tika  organizētas  bibliotekārās stundas “Elektroniskais kopkatalogs. 
E-GRĀMATAS bibliotēka” gan skolēniem, gan skolotājiem. Pārējās bibliotēkās tās bija individuālās 
pārrunas. 

Īpašs uzsvars novada bibliotēkās tiek likts uz novadpētniecību, jo katram novadam, pagastam un 
ciemam ir sava seja, tikai šai vietai piemītošas raksturīgas iezīmes:  daba, vēsture, ļaudis un tradīcijas. 
Tas viss ir jāsaglabā un jāpopularizē un tas jādara ar steigu, jo ar katru gadu paliek mazāk un mazāk to 
iedzīvotāju, kuri tur godā seno dzīvesziņu, bet jaunā paaudze ļoti maz zina par sava novada vēsturi un 
dzīvesveidu.  Šobrīd galvenais uzdevums ir apkopot un saglabāt vēsturiskās liecības, fotogrāfijas un 
aculiecinieku atmiņas un nodot tās jaunajai paaudzei. Visi jaunākie novadpētniecības materiāli par 
Ilūksti un Ilūkstes novadu tiek ievadīti elektroniskajā kopkatalogā un paralēli tam tiek ievadīti arī 
agrākos gados savāktie materiāli par Ilūksti un novadu. Uz 01.01.2020 novadpētniecības datu bāzē ir  
izveidoti 2228 ieraksti par Ilūksti , Ilūkstes novadu. Novada bibliotēkās tiek organizēti dažādi pasākumi. 

Projekti

2019.gadā 7 novada bibliotēkas: Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Bebrenes pagasta bibliotēka, 
Eglaines pagasta bibliotēka, Subates pilsētas bibliotēka, Pilskalnes pagasta bibliotēka, Šēderes pagasta 
bibliotēka un Dvietes pagasta bibliotēka  piedalījās Lasīšanas veicināšanas programmā ” Bērnu 
/jauniešu un vecāku žūrija 2018 ”.  Šīs programmas svarīgākais uzdevums ir veicināt bērnos lasītprieku, 
piesaistīt jaunus lasītājus, nezaudēt iepriekšējos gados radušos interesi, veidot sadarbību starp 
izglītības un kultūras iestādēm, kā arī palīdzēt rakstniekiem, ilustratoriem un grāmatu izdevējiem 
izprast, kādas grāmatas bērniem un pusaudžiem patīk vislabāk.
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka 2018. gadā iesaistījās izdevniecības „Liels un mazs” organizētajā 
lasītveicināšanas programmā „Mūsu mazā bibliotēka” kas ilga līdz  2019. gada maijam

11.2. Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra

Pamatinformācija

Ilūkstes novada pašvaldības aģentūra “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” (turpmāk - 
Aģentūra) ir izveidota 2018.gada oktobrī, ar Ilūkstes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.326 “Par 
pašvaldības iestādes “Ilūkstes novada kultūras centrs” likvidāciju” un pašvaldības aģentūras “Ilūkstes 
novada Kultūras un tūrisma aģentūra” izveidošanu”.

Aģentūras juridiskais statuss

Aģentūra  ir Ilūkstes novada domes nobināta un tās pārraudzībā esoša patstāvīga budžeta iestāde kā 
publisko tiesību juridiska persona, kas izveidota saskaņā ar Publisko  aģentūru likumu un citiem ārējiem 
normatīvajiem aktiem.
Aģentūra savu darbību virza balstoties uz  Ilūkstes novada domes apstiprināto  “Ilūkstes novada Kultūras 
un tūrisma aģentūras nolikumu” saistošo noteikumu formā, kā arī starp Ilūkstes novada pašvaldību un 
Aģentūru ir noslēgta “Vienošanās par sadarbību”.  Aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem 
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Pasākumi

Pārskata gadā tika strādāts pie kvalitatīvu pasākumu piedāvājuma,  notika tradicionālie gadskārtu 
svētki,  gada noslēguma  pasākumi  -  Valsts svētki, Ziemassvētku eglītes svētki bērniem un Jaungada 
balles. Novadā ar savām programmām  viesojās Ivo  Fomins, Daugavpils novada Kultūras centra teātra 
trupa, “Daugavpils Sinfonietta”, duets “Inga un Normunds”, Jēkabpils tautas teātris. Notika arī pasākumi 
dabā – Subates tirgus laukumā, “Pilskalnes Siguldiņā”. Jāatzīmē, ka tika realizēts projekts “Krastu 
sadziedāšana”, piesaistot VKKF  finansējumu.

Kopumā Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūrai noorganizētas 50 aktivitātes - pasākumi, 
koncerti, izrādes, senioru saieti, atpūtas sarīkojumi, kino, bērnu pasākumi u.c. 
Novada un reģionāla līmeņa galvenie notikumi bija iesaistīšanās tautas mākslas svētkos “Sēlija Rotā”.

pakalpojumiem iekasēt maksu (2019.gadā tika izveidots un apstiprināts Aģentūras maksas 
pakalpojumu cenrādis, kurā noteikta maksāšanas kārtība, likmes un atvieglojumi).  
Aģentūras valdījumā ir nodota pašvaldības nekustamā un kustāmā manta pēc adreses: Ilūkstes Kultūras 
nams, Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447; Subates Kultūras nams, Tirgus laukums, 
Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 ;  Ilūkstes pilsētas brīvdabas estrāde, Grāvju iela 2A, Ilūkste, LV-5447. 
Aģentūrai bez  atlīdzības atļauts izmantot Pašvaldības tūrisma objektus, lai Aģentūra sniegtu tajos 
tūrisma un viesmīlības pakalpojumus, un par sniegtajiem pakalpojumiem saņemtos līdzekļus ieskaitītu  
Aģentūras  kontā. 

Aģentūras galvenās funkcijas un izveidošanas mērķi

Aģentūras pamatmērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu 
sabiedrības izglītošanai, tādejādi veicinot kultūras un tūrisma nozares attīstību Ilūkstes novadā.
Personāls
Uzsākot Aģentūrai darbu, tika pārņemti Ilūkstes novada Kultūras centra 35 darbinieki. 
Sakarā ar saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu, algas budžeta pārskatīšanu un 
izvērtēšanu, tika pieņemts lēmums optimizēt strādājošo skaitu, tika veiktas izmaiņas Aģentūras amatu 
sarakstā. 
Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras nolikumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai,  
2019.gada beigās Aģentūrā nodarbināti 19 darbinieki,tai skaitā Aģentūrā darbojas 9 tautas mākslas 
kolektīvi ar to vadītājiem.
Amatiermāksla

Ilūkstes novadā ir  9 amatiermākslas kolektīvi (4 deju kolektīvi, 1 koris, 1 folkloras kopa, 1 pūtēju 
orķestris, 2 vokālie ansambļi.) ar 150 dalībniekiem. 

Apmeklētāji
2019. gadā

Apmeklētāji
2018. gadā

Pasākumu 
skaits 

2019. gadā

50 0 5300

50 0 5300

Norises vieta 

Aģentūra 

Kopā 

Pasākumu un apmeklētāju skaits 2019. gadā
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Publicitāte

Aģentūra katru mēnesi apkopoja informāciju par plānotajiem pasākumiem, izklaides un atpūtas 
iespējām nedēļas nogalē, apkopotā informācija tika publicēta pašvaldības mājaslapā un sociālajos 
tīklos,  nodrošinā  nepārtrauktu informācijas pieejamību, kā arī, lai piesaistītu plašāku auditoriju 
lielākiem pasākumiem, tika gatavotas relīzes izsūtīšanai medijiem. Pasākumu un norišu popularizēšanai 
tika izmantotas iespējamās  bezmakasa platformas.
Pirmajā darbības gadā, tika izveidoti Aģentūras profili sociālajos tīklos(facebook.com: @Ilūkste.Travel, 
instagram.com: @Ilūkste.Trave), caur kuriem arī tika veikta aktīva komunikācija. 
Tika izveidota sadarbība ar citu novada Tūrisma informācijas centriem Sēlijā un Latgalē par Ilūkstes 
novada publicitātes materiālu izveitošanu, ar mērķi sasniegt plašāku auditoriju. 

Tūrisms

Savā pirmajā darbības gadā Aģentūra ir paplašinājusi tūrisma piedāvājumu klāstu, izveidojot tematiskās 
eksursijas, tiek piedāvātas 4 veidu tematiskās ekskursijas Subatē un ekskursija Ilūkstes novadā, tika 
uzsākts darbs pie tūrisma maršrutu izstrādes, uzsākta sadarbība ar projektu “1836” par pierobežas 
tūrisma ceļa izveidi. Tiek piedāvātas tematiskās nodarbības “Stenedera laika klasē”, kas ir jauns tūrisma 
objekts novadā. 
Tiek piedāvāti gida pakalpojumi dažādām tematiskajām un izzinošajām pastaigu takām Dabas liegumā 
“Pilskalnes Siguldiņa”. Aģentūra piedāvā arī iespēju pavadīt laiku viesu namā “Dubezers”. Dabas 
liegumā arī darbojās informācijas namiņš, kur jebkurš interesents var uzzināt par dažādām atpūtas 
iespējām novadā (2019.gadā Dabas liegumu "Pilskalnes Siguldiņa"  apmeklēja 1100  interesenti).
Ilūkstes novada Kultūras un Tūrisma  aģentūru pārskata gadā apmeklējuši vairāk nekā 5000 apmeklētāji. 

Aģentūra pārskata gadā sniedza sekojošus maksas un bezmaksas pakalpojumus: 

- informācijas sniegšana; 
- gida pakalpojumi; 
- ekskursiju maršrutu plānošana, sastādīšana; 
- kultūras pasākumu organizēšana;
Ilūkstes novada Kultūras un Tūrisma  aģentūra pārskata gadā pieņemti, izstrādāti un saskaņoti vairāk 
nekā 12 individuālie un kolektīvie ekskursiju maršruti. 
Ar Aģentūras piedāvājumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā un Aģentūras sociālo tīklu vietnēs, kur 
regulāri informācija tiek atjaunota. 
Pārskata gadā tika organizēta tikšanās ar Ilūkstes novada tūrisma uzņēmējiem - kafejnīcu u.c. 
ēdināšanas uzņēmumu specifiskā sortimenta piedāvājuma paplašināšanai Ilūkstes novadā, kārtējās 
tikšanās ar gidiem, pasākuma atbalstītājiem.

12. SPORTS
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PiezīmesDatums Pasākums

1.02.

9.02.

2.03.

Ilūkstes novada sportistu godināšanas 
pasākums

Ziemas sporta spēles

Ilūkstes novada Zemledus 
makšķerēšanas sacensības.

Sadarbībā ar jaunatnes lietu 
speciālisti.

Nr. p. k.   

1.

2.

3.
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PiezīmesDatums Pasākums

23.03.

20.04.

06.05.

01.06.

29.06.

06.07.

12.07.

19.07.

08.08.

31.08.

08.09.

20.09.

21.09.

05.10.

23.11.

07.12.

29.12.

Peldēšanas sacensības “Pirmie starti”

Volejbola turnīrs

Lieldienu basketbola kausa izcīņas 
sacensības

Velobrauciens “Meža taka” 
Bebrenē

Velosacensības bērniem

Getto-futbola sacensības

Pludmales volejbola sacensības 
Subatē

Ilūkstes novada Zemnieku un uzņēmēju 
Vasaras Sporta svētki

Sadarbībā ar SSK “Bebra”

Nr. p. k.   

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sadarbībā ar biedrību 
“Subatieši”

Sadarbībā ar Ilūkstes novada 
Kultūras centru un  

Dvietes pagasta pārvaldi

Florbola turnīrs

Sporta svēki cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām

Kopā ar invalīdu biedrību 
“Ildra”

Ilūkstes novada pludmales volejbola turnīrs 
Ilūkstē

Sporta svētki veltīti  Tēva dienai 
Eglainē

Sadarbībā ar 
Eglaines pagasta pārvaldi

Olimpiskā diena

Sēlijas Motokross Sadarbībā ar biedrību 
Moto “Ilūkste”

Skrējiens pa Ilūkstes pilsētas ielām

Galda tenisa un novusa sacensības 
Ilūkstē

Galda tenisa un novusa sacensības 
Subatē

Ziemassvētku basketbola turnīrs

Sadarbībā ar biedrību 
“Subatieši”

2019.gada Sporta pasākumi, kurus organizēja Ilūkstes novada sporta skola.
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Subates volejbola komanda sāka piedalīties entuziastu volejbola līgas 2019/2010 gada turnīrā.

Uz veterānu hokeja komandas bāzes tika izveidota Ilūkstes novada hokeja komanda, kura 2019.gadā 
piedalījās Daugavpils pilsētas hokeja turnīrā, kur ieguva 2.vietu.

Pasākumi un sacensības 2019. gadā, kurās piedalījušies Bebrenes VP vidusskolas skolēni:

1.Tēvu dienas pasākums,fotoorientēšanās
2.Olimpiskā diena skolā
3.Ielu skrējiens Ilūkstē
4.Rudens kross Ilūkstē
5.Draudzības spēle volejbolā Ilūkstē
6.Tautas bumbas sacensības(meitenes 1v.,zēni 3v.)








