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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 ir 250 km, līdz Daugavpilij 
– 25 km. Novada kopējā platība ir 648,4 kvadrātkilometri.

Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, Daugavas kreisajā 
krastā. Tas robežojas ar Aknīstes novadu, Jēkabpils novadu, Daugavpils novadu un Lietuvas Republiku. 

Ilūkstes novads
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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
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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 iedzīvotāju intereses 2019. gadā Ilūkstes novada domē pārstāvēja 15 
deputāti: Ievēlēti uz 4 gadiem pašvaldību vēlēšanās 2017.gada jūnijā: 
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2021. gada 27. maijs

„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”

Partija „Vienotība”

Viktors Jasiņavičs, 
Irēna Kūliņa

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
- Speciālisti
- Būvvalde

Ilūkstes PII 
“Zvaniņš”

Ilūkstes novada
Sporta skola

Ilūkstes Bērnu un 
jauniešu centrs

Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skola

Raudas 
internātpamatskola

Vēlēšanu 
komisija
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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 kultūras un māklsas centrs
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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2020. gadā darbojās Ilūkstes novada domes pastāvīgās komitejas šādā sastāvā: 

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

Attīstības un uzņēmējdarbības  komiteja 7 deputātu sastāvā (Dace Stalidzāne, Kristaps 
Averjanovs, Viktors Jasiņavičs, Maigurs Krievāns, Vitolds Kveders, Ilvars Ķīsis, Jāzeps |Mačuks.) 
Sociālā, izglītības un kultūras komiteja 7 deputātu sastāvā ( Artis Simanovičs, Artūrs 
Bogdanovičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Dace Stalidzāne). 

2020. gadā notikušas:

13 Finanšu komitejas sēdes (izskatīti 161 jautājumi); 
13 Attīstības un uzņēmējdarbības  komitejas sēdes (izskatīti 167 jautājumi); 
9 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēdes (izskatīti 25 jautājumi); 
19 Domes sēdes (pieņemti 363 lēmumi). 

2020. gadā pieņemti 26 pašvaldības saistošie noteikumi (no tiem 11 par budžetu un 
grozījumiem budžetā).

Pārskata gadā Ilūkstes  novada pašvaldībā darbojās šādas pastāvīgās komisijas: Administratīvā 
komisija, Dzīvokļu komisija, Pedagoģiski medicīniskā komisija, Iepirkumu komisija , Nekustamo 
īpašumu uzraudzības  komisija. 

1.4. Pastāvīgās komitejas
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Pārskata gadā Ilūkstes novada pašvaldībā darbojās šādas pastāvīgās komisijas:
Administratīvā komisija, Dzīvokļu komisija, Pedagoģiski medicīniskā komisija, Vēlēšanu 
komisija, Iepirkumu komisija, Nekustamo īpašumu uzraudzības komisija.

Administratīvā komisija

2020. gadā notikušas 6 administratīvās  komisijas sēdes, kurās pieņemti  15 lēmumi 
administratīvo pārkāpumu lietās, no tiem: 4 lietās piemērots administratīvais sods – brīdinājums 
, t.sk. viena  lieta sabiedriskās kārtības pārkāpšana, trīs lietas bērnu aprūpes pienākumu 
nepildīšana , 4 lietās pieņemts lēmums par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu 
nepilngadīgajam un 7 lietās piemērots naudas sods par patvaļīgu elektroenerģijas patērēšanu, 
policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu un vispārpieņemto normu ignorēšanu.

Dzīvokļu komisija 

Komisijai 2020. gadā notikušas 15 sēdes un tajās pieņemti 282 lēmumi, no kuriem: 
1) 98 lēmumi saistīti ar dzīvojamās telpas īres līgumiem, to pagarināšanu vai grozīšanu, tajā 
skaitā 2 gadījumos izdots negatīvs administratīvais akts (atteikums); 
2) 9 personas atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – 
palīdzība) un iekļautas palīdzības reģistrā iesniegumā norādītā veida palīdzības saņemšanai. 

1.5. Pastāvīgās komisijas 



1.6. Komunikācija ar sabiedrību

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”. 2020.gadā 
ir tapuši 9 “Ilūkstes Novada Vēstis” avīzes formāta numuri un 1 žurnāla formāta  informatīvais 
izdevums. Informatīvo izdevumu interesenti līdz 2020. gada novembrim iegādājās vietējos 
pārtikas preču veikalos, vēlāk saņēma  bez maksas. Tos lasīt iespējams visa gada garumā novada 
bibliotēkās, novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs. Informācija regulāri tiek  publicēta 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 

10

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. Sakarā 
ar valstī izsludināto ārkārtas  stāvokli “Covid 19”  pandēmijas sakarā, šajā gadā pieņemšana pie 
domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ir ierobežota. Katrs iedzīvotājs var izteikt savas domas 
un vēlmes, ierosinājumus un iebildumus rakstiski. Pandēmijas sakarā ir liegta deputātiem 
tikšanās ar iedzīvotājiem. Kopš 2020. gada pavasara, ievērojot valstī  noteikto epidemioloģiskos  
noteikumus,  tika  meklēti  jauni  risinājumi komunikācijai. Tika ieviesti jauni komunikācijas veidi  
ar sabiedrību, kā  piemēram -  dažādas saziņas  platformas interneta vidē, ar kuru palīdzību  
notika dažādas sanāksmes,  semināri, prezentācijas, apmācības, u.c. pasākumi.

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. 
     
2020. gadā pašvaldības lietvedības sistēmā reģistrēti 1415 VPVKAC saņemtie pašvaldībai 
adresētie dokumenti (pašvaldībā kopumā – 2518), 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. Tāpat, VPVKAC reģistrēti 172 nosūtāmie dokumenti 
(pašvaldībā kopumā – 1120), ka arī 296 īstermiņa dokumenti (pašvaldībā kopumā 663), to skaitā 
izziņas, rīkojumi pārvadājumiem ar pašvaldības autotransportu u. c.  
     
86 personas VPVKAC klātienē deklarējušas dzīvesvietu, bet 31 pieprasījušas izziņu par 
deklarēto dzīvesvietu. 225 personām aktualizētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pamatojoties 
uz elektroniski iesniegtu dzīvesvietas deklarāciju.    

2020. gadā reģistrēti kopumā 1868 pakalpojumi un konsultācijas, no kuriem: VSAA adresētie 
iesniegumi – 287; VID – 76 iesniegumi, un 1505 konsultācijas un praktiska palīdzība 
e-dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā (gada ienākumu deklarācijas, pieteikumi, 
iesniegumi, u.c.)

No tām 7 personas uzņemtas vispārējā kārtībā un 2 personas iekļautas palīdzības reģistrā 
dzīvojamās telpas apmaiņai; 
3) 22 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas izīrēšanu; 
4) 8 personām atteikts saņemt palīdzību Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā; 
5) 1 persona izslēgta no palīdzības reģistra; 
6) 4 personām sniegta atļauja deklarēt dzīvesvietu pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpā; 
7) 8 lēmumi pieņemti par dzīvojamās telpas apmaiņu. 

Iepirkuma komisija 

2020. gadā Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā izsludināti 6 atklāti konkursi, likuma 9. 
panta noteiktā kārtībā izsludināti 16 konkursi, t.sk:
1) 11 iepirkumi būvdarbiem ar iepirkuma slieksni no 20 000 EUR līdz 170 000 EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa; 
2) 3 iepirkumi pakalpojumiem ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa; 
3) 8 piegādes līgumi ar iepirkuma slieksni no 10 000 EUR līdz 42 000 EUR bez pievienotās 
vērtības nodokļa. 

Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu rezultātā 2020. gadā noslēgts 36 līgumi.  
programma, mācības organizējot mājās.



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”. 2020.gadā 
ir tapuši 9 “Ilūkstes Novada Vēstis” avīzes formāta numuri un 1 žurnāla formāta  informatīvais 
izdevums. Informatīvo izdevumu interesenti līdz 2020. gada novembrim iegādājās vietējos 
pārtikas preču veikalos, vēlāk saņēma  bez maksas. Tos lasīt iespējams visa gada garumā novada 
bibliotēkās, novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs. Informācija regulāri tiek  publicēta 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 
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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. Sakarā 
ar valstī izsludināto ārkārtas  stāvokli “Covid 19”  pandēmijas sakarā, šajā gadā pieņemšana pie 
domes priekšsēdētāja un izpilddirektora ir ierobežota. Katrs iedzīvotājs var izteikt savas domas 
un vēlmes, ierosinājumus un iebildumus rakstiski. Pandēmijas sakarā ir liegta deputātiem 
tikšanās ar iedzīvotājiem. Kopš 2020. gada pavasara, ievērojot valstī  noteikto epidemioloģiskos  
noteikumus,  tika  meklēti  jauni  risinājumi komunikācijai. Tika ieviesti jauni komunikācijas veidi  
ar sabiedrību, kā  piemēram -  dažādas saziņas  platformas interneta vidē, ar kuru palīdzību  
notika dažādas sanāksmes,  semināri, prezentācijas, apmācības, u.c. pasākumi.

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. 
     
2020. gadā pašvaldības lietvedības sistēmā reģistrēti 1415 VPVKAC saņemtie pašvaldībai 
adresētie dokumenti (pašvaldībā kopumā – 2518), 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. Tāpat, VPVKAC reģistrēti 172 nosūtāmie dokumenti 
(pašvaldībā kopumā – 1120), ka arī 296 īstermiņa dokumenti (pašvaldībā kopumā 663), to skaitā 
izziņas, rīkojumi pārvadājumiem ar pašvaldības autotransportu u. c.  
     
86 personas VPVKAC klātienē deklarējušas dzīvesvietu, bet 31 pieprasījušas izziņu par 
deklarēto dzīvesvietu. 225 personām aktualizētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pamatojoties 
uz elektroniski iesniegtu dzīvesvietas deklarāciju.    

2020. gadā reģistrēti kopumā 1868 pakalpojumi un konsultācijas, no kuriem: VSAA adresētie 
iesniegumi – 287; VID – 76 iesniegumi, un 1505 konsultācijas un praktiska palīdzība 
e-dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā (gada ienākumu deklarācijas, pieteikumi, 
iesniegumi, u.c.)



2. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES 
DARBĪBAS REZULTĀTI
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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 2020. gada budžets tika apstiprināts 23.01.2020. domes sēdē un izdoti 
saistošie noteikumi Nr. 1-b/2020 „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020. gada budžetu”. 

Ziedojumi un 
dāvinājumi 

(EUR)

8 320 346

2 355 082 9 661

-Ieņēmumi

Pamatbudžets 
(EUR)

Līdzekļu atlikums
gada sākumā

12 205 301 9 661Izdevumi

534 787 -
Aizņēmumu
atmaksa

139 527 -
Līdzekļu atlikums
gada beigās

Budžets 2020. gadam sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2020. gadam”. 
2020.gada laikā sakarā ar nepieciešamību finansēt 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.

 2020.gadā Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja EUR 11 379 485. Salīdzinot ar 
iepriekšējo gadu ieņēmumi kopumā palielinājās par 0.94 %.

2020 2021

11 273 041 7 332 383

2019

PAMATBUDŽETS

3 670 604

3 215 656

100 100

2 817 942

13 000

2 437 899

Nodokļu ieņēmumi

454 948 367 043

256 596

95 112

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

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
(%)

0.47

32.56 38.43

0.13

18

194

400

219

29 255 0

53 026 9 393

20 137

15 250

8 309 8 965

15 335

0

11 379 485 100

3 154 675

9 704

2 703 750

441 221

304 911

116 899

27.72

1.16

420

203

114 681

131 994

5 601

19 411

11 089

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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2020 2021

6 227 205 4 118 082

2019

Transfertu ieņēmumi

5 753 9 000

3 998 891

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

4 850 830
Valsts budžeta 
transferti, t. sk

Maksājumi no 
pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda 
pašvaldību budžetiem

Ieņēmumu pozīcija Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Plāns
(EUR)

Īpatsvars
(%)

55.24 56.16

326 551

995 655

338 162

48 804

375 471

2 082 479

1 370 622

1 370 622 110 191

2 173 883

110 191

Autoceļu (ielu) fonds

Pašvaldību budžetu 
transferti, t. sk.

Norēķini ar pašvaldību
budžetiem par
izglītību

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi

Aizņēmums

2.90

8.83

4.61

0.67

6 891 048

6 536

5 937 775

60.56

299 815

901 953

375 471

946 737

2 459 987

946 737

2.63

7.93

Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido transfertu ieņēmumi:
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Pamatbudžeta ieņēmumi 2020 g. (%)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
2020.gadā pašvaldības budžetā 23.76% no kopējiem ieņēmumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa maksājumi – 2 703 750 EUR.
Nekustamā īpašuma nodoklis 
2020.gadā no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā veidoja nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumi: par zemi – 2.7 %, par ēkām – 1.03 % un par mājokļiem – 0.17 %. 
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  2020. gadā sastādīja 131 994 EUR. 
Ieņēmumu bāzi varētu novērtēt kā apmierinošu. 2020.gadā dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas 
fonda sastādīja 2 459 987 EUR.

2.2. Pašvaldības pamatbudžeta
 izdevumi

2020.gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada pašvaldībai deva iespēju finansēt visas pašvaldības 
iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.
Ilūkstes novada pašvaldības 2020.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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2020. gads 2021. gada plāns2019. gads

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

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība 
(tūrisms, nodarbinātība)

2020.gadā Ilūkstes novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumi sastādīja 

EUR 10 919 602. Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu izdevumi ari palielinājās par 

EUR 986 107 (par 9.03%).   
Rādītājs

EUR EUR EUR %%%

Vides aizsardzība

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

Veselība

27.452 743 47912.09

0.74 1.1

0.80.72

11.38

19.53

0.09

3.80

39.32

6.89

0.06

5.38

1 201 024

100 100

Atpūta, kultūra, reliģija
un sports

Izglītība

Aizdevumu atmaksa

Kapitālā iegāde

IZDEVUMI KOPĀ

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

Sociālā aizsardzība

109 405

79 853

765 680

979 918

9 056

443 577

3 883 237

863 792

116 434

9 994 431

7.66

9.8

0.09

4.44

38.85

8.64

1.17

12.371 350 299

0.7

0.77

100

76 610

84 350

1 056 439

1 660 552

8 129

361 081

4 135 602

950 814

1 235 726

10 919 602

9.67

15.21

0.07

3.31

37.87

8.71

11.32

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 sociālajiem pabalstiem.

2020.gada 
 izpilde  (EUR)

2021.gada 
plāns (EUR)

2019.gada 
izpilde  (EUR)

952 224 994 729

3 256

908 212

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

3 912

Pakalpojumi

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

Rādītāji

488 339 608 758

Atalgojums 3 838 877 4 112 890

Komandējumi un dienesta 
braucieni

2 867 777

Izdevumi periodikas iegādei 5 552 5 636

996 640

1 147

509 268

3 906 579

1 050 196

5 546
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2020.gada 
 izpilde  (EUR)

2021.gada 
plāns (EUR)

2019.gada 
izpilde  (EUR)

1 080 0

0

2 127 723

Pakalpojumi, kurus
budžeta iestādes apmaksā
noteikto funkciju ietvaros

1 600

Pamatkapitāla veidošana

Subsīdijas un dotācijas

Rādītāji

59 806 49 210

Budžeta iestāžu nodokļu
maksājumi 451 412 128 857

Procentu izdevumi

520 726

Sociālie pabalsti 300 209 492 166

Pašvaldību budžeta
uzturēšanas izdevumu
transferti

256 228 91 736

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

6 000 0

Kredītu pamatsummas
atmaksa

534 577 116 434

Izdevumi  kopā 9 933 495 9 994 431

0

447

78 970

459 959

2 353 502

351 082

88 540

0

1 235 726

10 919 602

Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetā bija apstiprināti finanšu līdzekļi       95 746 EUR apmērā 
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, kuri tika novirzīti mērķiem pamatojoties uz Ilūkstes novada 
domes lēmumiem:
Par finansiālu atbalstu  nodibinājumam “Zinātnes un inovāciju parks”– 300.00   EUR;
Par finansiālu atbalstu  Draudzīgā aicinājuma fondam– 500.00   EUR;

“Par papildus finansējumu piešķiršanu.”– 3 914.00 EUR;
“Par finansiālu atbalstu Ilūkstes Romas katoļu draudzei – 1 600.00 EUR;
“Par papildus finansējumu piešķiršanu.”– 17 435.00 EUR;
Par finansiālu atbalstu Ilūkstes dienas aprūpes centram personām ar garīga rakstura traucējumiem 
“Fēnikss” – 36 823.00 EUR;
“Par papildus finansējumu piešķiršanu.”– 8 635.00 EUR;
   “Par papildus finansējuma piešķiršanu.”– 1 130.00 EUR;
 “Par finansiālu atbalstu Subates Romas katoļu draudzei – 800.00 EUR;
 “Par papildus finansējuma piešķiršanu.”– 14 212.00 EUR;
“Par papildus finansējuma piešķiršanu.”– 10 397.00 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

897 126 689 117

2
534 820 434 112

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 18 630

20.02.2037 709 000 667 940

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

23 677

105 381

ELFLA projekta 
"Ilūkstes novada ceļu 

infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana, 3.kārta" 

īstenošanai

2.3. Pašvaldības aizņēmumi
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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

Projekta ERAF "Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas 

plāna īstenošanai 
Ilūkstes novadā" īstenošanai

Parāds uz 
01.01.2020.

1

8

2 3 4

11

5

12

13

14

7 9

Projekta ERAF "Degradēto 
rūpniecisko 

teritoriju reģenerācija 
Daugavpils pilsētas un 

Ilūkstes novada teritorijās
 II Kārta" īstenošanai

21.03.2020

21.03.2020.

20.03.2040.

20.03.2040.

36 687 36 687

9
115 604 115 604

10

Projekta "Asfaltseguma 
atjaunošana

 Ilūkstes pilsētās ielās"
 īstenošanai

Projekta "Ilūkstes Pirmsskolas 
izglītības iestādes Zvaniņš 
telpu remonts" īstenošanai

01.10.2020.

05.10.2020. 20.09.2040. 53 885 53 885

20.09.2040. 93 279 93 279

Projekta "Bebrenes 
vispārizglītojošās 
un profesionālās 

vidusskolas apkures 
sistēmas pārbūve" īstenošanai

05.10.2040 22.10.2040. 196 772 196 772

Projekta "Ilūkstes novada 
grants ceļu atjaunošana"

 īstenošanai 05.10.2020.

18.12.2020.

22.10.2040.

22.11.2040.

196 772

697 720

196 772

20 916

Projekta "Ilūkstes Pirmsskolas 
izglītības iestādes Zvaniņš 
telpu remonts" īstenošanai

Kopā 4 414 934 2 646 073

Finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības.
2020.gadā pašvaldība noslēdza ilgtermiņa aizņēmumu līgumus ar Valsts kasi kopsummā par 714 590 EUR projektu 
realizācijai.
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A
tm

ak
sa

s 
te

rm
iņ

š

Aizņēmējs

P
ar

ak
st

īš
an

as
 

d
at

um
s

AS „Swedbank”

AS „Swedbank”

AS „Swedbank”

Valsts
kase

Nr. 
p. k. 

Aizdevējs Mērķis

G
al

vo
ju

m
a 

su
m

m
a 

(E
U

R
)

2

2

4

5

Ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu 
Brīvības un Avotu 

ielās Ilūkste 
būvniecība

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS” 24.10.2012. 398 404 233 822

3

3 4 5 6 8 9

Kopā 1 052 262 590 605

N
ea

pm
ak

sā
tā

 s
um

m
a,

 k
ur

ai
 

na
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ie
st
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ie

s 
m

ak
sā

ša
na
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rm
iņ

š 
(u

z 
pā

rs
ka

ta
 p

er
io

d
a 

b
ei

gā
m

) (
E

U
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

89 589

69 283

19.11.2020. 20.10.2030. 197 911 197 911

Centralizētās 
siltumapgādes 

sistēmas attīstība: 
Katlu mājas 

Pašulienes ciemā 
rekonstrukcija ar 

Latvijas Investīciju 
un attīstības 

aģentūras 
līdzfinansējumu

Dvietes 
centralizētās 

siltumpiegādes 
sistēmas 

efektivitātes 
palielināšana

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS”

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS”

1

2.4. Pašvaldības izsniegtie galvojumi

Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtie galvojumi 
pēc stāvokļa 2021. gada 1. janvārī

Saistību apjoms (%) no pamatbudžeta ieņēmumiem 2020. gadā – 3.62 %. 
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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 100 0

3

2

Kopā

870 814

41503014677 143 387 100 0

41503004556

41503029600

41503029988

3 527 7.27 0

115 194 2.19 0

24 103 5.09 0

2019. gads 2020. gads

Līdzdalība 
(%)

EUR Līdzdalība 
(%)

Izmaiņas 
(+/-)

SIA „Daugavpils 
reģionālā 
slimnīca”

SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 
starppašvaldību 

organizācija”

x1 157 025

100870 814

143 387 100

0 0

115 194 2.19

24 103 5.09

x1 157 025 0

2.5. Pašvaldības kapitāla vērtība un 
paredzētās tā izmaiņas

2020.gadā Ilūkstes novada pašvaldība bija 2 kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašniece un 2 
kapitālsabiedrību kapitāla daļu līdzīpašniece:



3. NOVADA ATĪSTĪBA

2020. gada 29. jūnijā tika apstiprināta Ilūkstes novada attīstības programma 2020.-2026. gadam, kas ir 
Ilūkstes novada pašvaldības vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja 
termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko 
uzstādījumu īstenošanai. 
 Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā no 2021. gada 1. jūlija tiks izveidots 
Augšdaugavas novads, kurā Ilūkstes novads tiks apvienots ar Daugavpils novadu. Balstoties uz Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumiem, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas 
mērķu sasniegšanu, 2020. gadā Ilūkstes novada pašvaldība kopīgu plānošanas dokumentu: “Daugavpils 
Valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” un “Daugavpils 
Valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programma 2022.-2027. gadam” izstrādei. Šajos 
dokumentos tiks definēta teritorijas ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi un prioritātes, kā arī tiks noteiktas 
pašvaldību kopīgās vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni to īstenošanai, iespējamie investīciju projekti 
un plānotais finansējuma apjoms, kā arī finansējuma avoti projektu realizācijai.
Ņemot vērā Ilūkstes novada iedzīvotāju vēlmi saglabāt savu novadu, turpināt attīstīt Sēlijas reģionu un 
saglabāt novada sēlisko identitāti (Aptauja 2019.gadā no 24.maija līdz 15.jūnijam), Ilūkstes novada dome 
2020. gada 4. novembrī pieņēma lēmumu iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā un lūgt Satversmes tiesu 
atzīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to 
administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 10. punktu, ciktāl tas paredz Bebrenes pagasta, 
Dvietes pagasta, Eglaines pagasta, Ilūkstes pilsētas, Pilskalnes pagasta, Prodes pagasta, Subates pilsētas un 
Šēderes pagasta iekļaušanu Augšdaugavas novadā (Daugavpilī), par neatbilstošu Latvijas Republikas 
Satversmes 1. pantam un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai daļai, 4. panta 
sestajai daļai un 5. pantam un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
2020.  gadā  Ilūkstes  novada  pašvaldība  ir īstenojusi  vairākus pasākumus novada attīstībai. Tika piesaistīti un   
izmantoti  finanšu  instrumenti  –  Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds, Eiropas  
Lauksaimniecības  fonds  lauku  attīstībai, Latvijas Vides Aizsardzības Fonds, kā arī izmantoti pašvaldības 
finanšu līdzekļi.

ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes 
novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/003) ietvaros tika iekārtots Dienas aprūpes centrs Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, kuru 
apmeklē novada ļaudis ar garīga rakstura vai funkcionāliem traucējumiem (1. vai 2.grupas invaliditāte), lai 
kopā pavadītu laiku, apgūtu un attīstītu prasmes, kas varētu sekmēt iesaistīšanos darba tirgū un iekļaušanos 
sabiedrībā. Centrā ir izveidotas arī specializētās darbnīcas. Šī projekta ietvaros Pašulienes ciemā, Šēderes 
pagastā, ir izremontēti un iekārtoti 6 grupu dzīvokļi ar vietu skaitu 16 personām ar garīga rakstura traucējumi-
em.

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

462411,20

2431309,31

Īstenots 
2020. gadā

Notiek 
realizācija 
2020.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
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Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

14884,15

20516,11

Notiek 
realizācija 
2020.gadā

Notiek 
realizācija 
2020.gadā

Notiek 
realizācija 
2020.gadā

Notiek 
realizācija 
2020.gadā

Notiek 
realizācija 
2020.gadā

Notiek 
realizācija 
2020.gadā

Notiek 
realizācija 
2020.gadā

ESF projekts „Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001).

ESF projekts “Deinstitucionalizācijas
 pasākumu īstenošana Latgales reģionā” 
SAM 9.2.2.1./15/I/005

Projekta nosaukums

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

156063,60

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 80438,72

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

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” 
Nr.8.3.4.0/16/I/001

14981,53

43216,58

34406,00

24

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā un radītu jaunas darba vietas, pašvaldība 2020.gadā 
,sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, turpināja īstenot vērienīgu ERAF projektu – “Degradēto rūpniecisko 
teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, kura īstenošanas rezultātā 
tiks sekmēta uzņēmējdarbība novadā, attīstot uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru “Mežlīčos” bijušās 
“Putnu fermas” teritorijā, Ilūkstes pilsētā. Projekta ietvaros 2020.gada 15.oktobrī noslēdzās būvdarbi 
objektā -attīrīta degradēta teritorija, izveidoti šķembu, betona un asfaltēti laukumi tālākai uzņēmējdarbības 
attīstīšanai, izbūvēti pievedceļi un ierīkots ielu apgaismojums no šosejas atzara līdz industriālajai zonai. 



Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

1331,00 Turpinās 
2020. gadā

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam projekta 
LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, 
akronīms Crafts (Amatniecība)

Projekta nosaukums

Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

27 199,00

24 000,00

Uzsākts 
2020. gadā

Uzsākts
 2020. gadā

LVAF projekts „Dabas lieguma „Pilskalnes 
Siguldiņa” tūrisma takas „Sprīdītis” 
infrastruktūras atjaunošana” 
(Nr.1-08/97/2020)

LVAF projekts „Gājēju tiltu remonts dabas 
lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā
 „Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020)

Projekta nosaukums

2020. gadā tika īstenots ESF projekts „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 
9.2.1.1/15/I/001). Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības sociālo dienestu darba efektivitāti un 
pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.
Veselības aprūpes un sociālajā jomā 2020.gadā tika turpināts ESF projekts “Deinstitucionalizācija”, kura 
ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu tika attīstīta kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti 
un bērniem. 
2020.gadā tika turpināta ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ilūkstes novadā” īstenošana. Projekta 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. Pasākumos 
piedalījās bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, 
kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā, tādējādi rūpējoties par savu veselības 
stāvokli un savas dzīves kvalitāti. 
2020.gadā pašvaldība turpināja ESF Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta „PROTI un 
DARI” īstenošanu. Projekta mērķa grupa ir 15-29 gadus veci jaunieši, kuri nestrādā un nemācās. Projekta 
aktivitātes tika vērstas uz jauniešu darba prasmju apguvi. 
Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kā arī uzlabotu pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs ,kā arī, lai sekmētu sadarbību starp 
pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, pašvaldība īsteno ESF projektus izglītības jomā: projektu 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,  projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” un projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

2020.gadā turpinās sadarbība ar Latgales plānošanas reģionu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts 
(Amatniecība) projekta īstenošanā.  Projekta ietvaros plānots piegādāt aprīkojumu amatniekiem 
Ilūkstes novada Bebrenes pagastā, pārrobežu amatniecības produktu un pakalpojumu izveidošanai un 
popularizēšanai.
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Ilūkstes novada pašvaldība uzsākusi īstenot īstenos divus projektus Dabas liegumā “Pilskalnes 
Siguldiņa”, kas apstiprināti Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes „Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”  ietvaros. 
Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” biotopu un 
aizsargājamajām sugām, izglītot sabiedrību par dabas vērtībām un procesiem dabas liegumā, kā arī 
dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. Tādējādi tiks veicināta ilgtspējīga tūrisma attīstība, 
ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības 
principus. Projektus plānots īstenot līdz 2021. gada nogalei.

2020.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 2020.-2026. gadam 
noteiktajām rīcībām un investīciju plānam.
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4. BŪVNIECĪBA

Būvvalde 2020. gadā pieņēmusi 54 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

5

7

5

18

2

3

2

2

3

1

1

1

2

2

54

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



Ilūkstes novadā 2020. gadā darbojās viena pirmsskolas izglītības iestāde ar divām filiālēm, viena 
vidusskola ar divām 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.

5.  IZGLĪTĪBA

01.01.2019. 01.01.2020.01.01.2018.01.01.2017.

267

208

539

Izglītības iestāde

Ilūkstes 1. vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola

Ilūkstes Raiņa vidusskola

279

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”

108 (visp.)
75 (prof.)

92 (visp.)
79 (prof.)

80 (visp.)
80 (prof.)

51

31 28

297 285

227

199 198 195

465

155

65 (visp.)
88 (prof.)

22

302

201

198

2020. gads ieviesis jaunas korekcijas izglītības jomā. Sekmīgi pārvarēti jaunie izaicinājumi, organizējot 
attālināto mācību procesu.  Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēni piedalījās valsts olimpiādēs latviešu valodā 
(mazākumtautību izglītības programma), latviešu valodā 8.-9. un 10. - 12. klasēm, ekonomikā 10. – 12. klasēm 
un mājturībā. Skolēni piedalījās reģionālajā Zinātniski pētniecisko darbu skatē, kurā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 
skolēni ieguva 2. un 3. pakāpes diplomus, bet valstī – 2. pakāpes diplomu. Ar ESF projektiem -  
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 un rast atbildes par savu 
iespējamo nākotnes profesiju. ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās iestādēs” ietvaros  
tika izstrādātas Karjeras izglītības programmas Ilūkstes Raiņa vidusskolai un Bebrenes vispārizglītojošajai un 
profesionālajai vidusskolai.  Lielāka interese tika izrādīta  par individuālajām karjeras konsultācijām. Ar 2020. 
gada janvāri novada izglītības iestādes tika iesaistītas  ESF projektā   Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”,  veicinot ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu 
starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku 
pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Izglītojamo skaits Ilūkstes novada izglītības iestādēs 
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un mājturībā. Skolēni piedalījās reģionālajā Zinātniski pētniecisko darbu skatē, kurā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 



7. 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. 

6. CIVILSTĀVOKĻA AKTU 
REĢISTRĀCIJA

Pedagoģiski medicīniskā komisija

2020. gadā notikušas 3 komisijas sēdes, kurās 2 izglītojamajiem izsniegts atzinums par veselības 
stāvoklim, spēju un attīstības līmenim piemērotāko izglītības programmu īstenošanu. 1 izglītojamajam 
atzīta par nepieciešamu speciālā pamatizglītības programma, 1 – vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma, mācības organizējot mājās.

Dzimtsarakstu nodaļā sastādīto civilstāvokļa aktu reģistru skaita dinamika

2020. gadā Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti:
39 dzimšanas reģistri
110 miršanas reģistri
12 laulības reģistri

2018 2019 2020

Dzimušie Mirušie Laulības

49

117

22
29

12

110109

39 39

29



Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam 2020.gadā konstatēta 179 ģimenēm (303 personām) 
t.i., 4.4 % no iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 2019.gadu, trūcīgo ģimeņu skaits ir samazinājies par 16 
ģimenēm (48 personām). 
Personu, kurām 2020.gadā konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam, skaits pa personu grupām 
ir sekojošs:
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63Bērni

Personu grupa

Pilngadīgas darbspējīgas strādājošas personas

94Pilngadīgas darbspējīgas nestrādājošas personas

42Pilngadīgas personas ar invaliditāti

68

5

Pensijas vecuma personas

Personas bērna kopšanas atvaļinajumā

Skaits

1.attēls. Ilūkstes novada Sociālā dienesta struktūra.

sociālā dienesta 
vadītājs

sociālā darba un 
sociālās palīdzības daļa

dienas aprūpes centrs 
"Fēnikss"

sociālā pakalpojumu 
daļa

atbalsta daļa 
ģimenēm ar bērniem

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

aprūpe mājās

grupu dzīvokļi

specializētās darbnīcas
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7.1. 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, 2020. gadā izlietoti 85544,94 euro, t. sk.:

Pabalstu veidu īpatsvars (%) no kopā sociālās palīdzības pabalstiem izmaksātās summas parādīts 
2.attēlā.

Pabalstus saņēmušo 
ģimeņu/

personu skaits

48390,84

20432,00 185/300

GMI (garantētā minimālā ienākumu
 līmeņa pabalsts)

Pabalstu veidi

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

2006,88

1052,00

1368,54

11519,89

4 jaunieši

4 bērni

774,79

4/5

21/30

9/10

Pabalsts ēdināšanai
(bērniem no trūcīgām ģimenēm 
100% pirmsskolas izglītības iestādes
 apmeklējuma apmaksa

Pabalsts veselības aprūpei trūcīgām 
personām (ģimenēm)

Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās (ikmēneša izdevumu 
segšana, ja persona turpina mācības un 
dzīvojamās telpas ikmēneša īres izdevumu 
segšana)

Pabalsts krīzes situācijā

Izlietotā summa 
(EUR)

82/142

Pabalsts audžuģimenei (ikmēneša pabalsts 
bērna uzturam un mīkstā inventāra iegādei)
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2.attēls. 
Īpatsvars (%) no kopā sociālās palīdzības pabalstiem izmaksātās summas.

7.2. Pašvaldības iniciatīva

•  Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem - 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 14 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 tika apmaksātas trīs stacionārā pavadītas diennaktis, 
bet ne vairāk kā 30 euro gadā;
pensionāriem un personām ar invaliditāti onkoloģisku saslimšanu gadījumos tika apmaksātas 
desmit stacionārā pavadītas diennaktis, bet ne vairāk kā 72 euro gadā; 
pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu tika 
izmaksāti 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. 
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7.3. 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 aprūpes mājās pakalpojumu. Aprūpes mājās pakalpojums 
2020.gadā tika nodrošināts 43 pilngadīgām personām (35 pensijas vecuma personām un 8 
pilngadīgām personām ar invaliditāti, t. sk. 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem). To 
nodrošināja 20 aprūpētāji. Aprūpētāju darba samaksai, ieskaitot sociālo nodokli, izlietoti 
41660,00 euro. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pieaugušām 
personām tika nodrošināts:

•  sociālās aprūpes iestāde „Subates Romas katoļu draudzes veco ļaužu mītne „Miera 
nams”” , pakalpojums sniegts 39 personām un izlietoti 91612,89 euro.

•  SIA Veselības centra „Ilūkste” Pansija „Mūsmājas Dižkoks”, pakalpojums sniegts 11 
personām un izlietoti 28625,86 euro.

•  SIA Daugavpils reģionālā slimnīca Aprūpes nodaļa, pakalpojums sniegts 2 personām un 
izlietoti 1539,68 euro.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem tika 
izmantots Daugavpils novada pašvaldības iestādē “Sociālā atbalsta un aprūpes centrs 
“Avots””.  Pakalpojums tika nodrošināts 1 personai un izlietoti 14754,00 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 nodrošināšanai izlietoti 
47270,59 euro. Kopš 2020.gada 1.septembra minēta iestāde ir Ilūkstes novada Sociālā dienesta 
struktūrvienība. Vienlaikus izveidotas vēl divas struktūrvienības:

•  Specializētās darbnīcas, adrese: Kastaņu iela 38A, Ilūkste, Ilūkstes novads, nodrošina 
prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar funkcionāliem 
traucējumiem. Struktūrvienībā darbojas trīs specializētās darbnīcas – sveču liešanas, aušanas 
un kokapstrādes darbnīca. Pakalpojumu izmantoja 8 personas.
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• Piemiņas veltes 50 euro apmērā politiski represētajām personām, Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem. 

Pašvaldības brīvprātīgajās iniciatīvās sociālajam atbalstam novada iedzīvotājiem izlietoti 
41351,65 euro.



•  Grupu dzīvokļi, adrese: Pašuliene -4, dzīvokļi Nr. 36., 38., 39., 41., 42., 44., Šēderes pagasts, 
Ilūkstes novads, kuros tiks nodrošināts mājoklis un individuāls atbalsts sociālo problēmu 
risināšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot 
patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā. Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 dēļ, 
pakalpojuma sniegšana netika uzsākta.

Lai nodrošinātu un pilnveidotu alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus novada 
iedzīvotājiem, pašvaldībā iegādāts specializētais autotransports, kurš ir aprīkots ar vietu 
cilvēku pārvadāšanai ratiņkrēslā un tam ir uzstādīta palīgierīce ratiņkrēsla iekļūšanai salonā.   
                                                                                                                                                                                                                                                                
Sociālais dienests nodrošina atbalsta personas jeb ģimenes asistenta pakalpojumu, kura 
mērķis ir veicināt ģimenēm sociālo prasmju uzlabošanu gadījumos, kad vecāki nepietiekami 
nodrošina bērna vajadzības. Lai minēto pakalpojumu pilnveidotu, Sociālais dienests ir 
iesaistījies Labklājības ministrijas  īstenotā projekta „Profesionāla sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” ietvaros organizētajā  pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma 
aprobēšana”. Pilotprojekta īstenošanas laiks no 02.11.2020. līdz 01.11.2022. Ģimenes 
asistenta uzdevums ir veicināt ģimeņu ar bērniem, kurām nav pietiekamas prasmes un 
iemaņas bērnu audzināšanā un aprūpē, ir novērots sadzīves prasmju trūkums, dzīves 
kvalitātes un spējas patstāvīgi sociāli funkcionēt, iekļauties sabiedrībā uzlabošanos, attīstīt 
spējas ģimenei palīdzēt pašiem sev. Pakalpojumu saņēma 4 ģimenes.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā (valsts finansēts) tika nodrošināts 64 personām. 
Finanšu izlietojums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai ir 43781,54 euro.
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8. ILŪKSTES NOVADA BĀRIŅTIESA

Pārskats sagatavots saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturtās daļas prasībām, kas nosaka, ka 
bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. 
Pārskata ziņojums ir publicējams pašvaldības mājas lapā: https://www.ilukste.lv

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 
2020. gadā strādā seši darbinieki: bāriņtiesas priekšsēdētāja Ivita Krapāne, bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece  Inese Sičeva, 3 bāriņtiesas locekļi - Valda Namiņa, Ināra Munce, Lilita Apele  un sekretāre- 
lietvede Sarmīte Vucena.  Bāriņtiesas locekļi strādā stundu darba likmi, piedalās bāriņtiesas sēdēs, veic 
ārpusģimenes 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. Ja konstatēts apdraudējums 
bērnam vai bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos un ir jārīkojas nekavējoties, lai 
nodrošinātu bērnam drošus apstākļus,  bāriņtiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietniece vai 
bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku  lēmumu par bērnu nošķiršanu, aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākam, aizbildņa vai audžuģimenes atstādināšanu no pienākumu pildīšanas un bērnu 
nogādāšanu drošos apstākļos. Vienpersoniskie lēmumi tiek pieņemti nekavējoties un 15 dienu laikā 
bāriņtiesa izvērtējot apstākļus, lemj koleģiāli par tālāko rīcību.

Lai nodrošinātu bērnu un ar rīcībspēju ierobežotu personu intereses, bāriņtiesa savas kompetences 
ietvaros sadarbojas ar sociālo dienestu, valsts policiju, valsts probācijas dienestu, skolām, pirmskolas 
izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, tiesām, prokuratūru, citām bāriņtiesām un institūcijām.
2020. gadā  bāriņtiesas darbinieki ir piedalījušies 11 tiesas sēdēs Daugavpils tiesā. Bāriņtiesa tiesas 
procesos bija gan prasītājs, gan kā tiesas pieaicinātais pārstāvis. Bāriņtiesa piedalās tiesas sēdēs, kas 
saistītas ar aizgādības tiesību atņemšanu, saskarsmes tiesību realizāciju un atsevišķas dzīvesvietas 
noteikšanas, paternitātes noteikšanā, kā arī arī par piespiedu līdzekļu noteikšanu pilngadīgām personām, 
kuras atrodoties nepieskaitāmības stāvoklī izdarījušas noziedzīgu nodarījumu. Bāriņtiesa piedalās arī kā 
nepilngadīgās personas  pārstāvis, kas nepieciešams pie nopratināšanas vai kā cietušās nepilngadīgās 
personas likumiskais pārstāvis.

Ilūkstes novada bāriņtiesas sēdēs pieņemti 42 lēmumi, kas saistīti ar aizgādības tiesību pārtraukšanu vai 
atjaunošanu vecākiem, aizbildnības nodibināšanu, saskarsmes jautājumu risināšanu, aizgādnības 
nodibināšanu mantojumam, aizgādņu atbrīvošana no aizgādņa pienākumu pildīšanas, bērnu mantisko 
interešu nodrošināšanu.
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 uzdodot sadarboties ar 
sociālo dienestu noteiktos termiņos novērst bērniem attīstībai nelabvēlīgos apstākļus.  Ja netiek novērsti 
apstākļi, kas rada draudus bērna attīstībai, drošībai un veselībai, bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību 
pārtraukšanu vecākiem un bērna šķiršanu no ģimenes. 
Ilūkstes novada bāriņtiesa līdzdarbojas Sadarbības grupā, kas ir koleģiāla institūcija, ar mērķi veiksmīgi  
risināt  jautājumus par turpmāko rīcību gan ar vecākiem, gan ar bērniem.  Šajā sadarbības grupā 



iriesaistītas policijas inspektores, kas strādā ar nepilngadīgajiem pusaudžiem, novada izglītības nodaļas 
pārstāvji, sociālā dienesta darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, nepieciešamības gadījumā, tiek piesaistīti arī 
citi speciālisti – skolotāji un ārsti. 

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 institūciju. Mērķis saskaņā ar 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 32. pantu radīt bērnam aizsargātības sajūtu, nodrošināt apstākļus viņa 
attīstībai un labklājībai. Prioritāri ir aizbildnis vai audžuģimene, galējas nepieciešamības gadījumā - 
institūcijas.
Aizbildnība
Civillikuma 217. panta pirmā daļa paredz, ka aizbildnību nodibina par nepilngadīgajiem. Savukārt minētā 
likuma 22. pantā noteikts, ka bez vecāku aizgādības palikušam bērnam ieceļams aizbildnis. Aizbildnis ir 
bērnu likumiskais pārstāvis, kura pienākums ir primāri nodrošināt bērna interešu aizsardzību. Aizbildnis 
aizvieto savam aizbilstamajam vecākus, atbalsta bērnu, sevišķi gādā par viņa audzināšanu, kā arī pārstāv 
bērna personiskās un mantiskās intereses.
2020. gadā aizbildņu ģimenēs dzīvoja 11 bērni.

Audžuģimene

Audžuģimene ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta 
viņa ģimeniskā 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.  
No Ilūkstes novada 2020.gadā audžuģimenēs dzīvoja 4 bērni.
2020.gadā pašvaldībā ir 4 audžuģimenes. 
Kopā novada audžuģimenēs uzturējās 11 bērni.

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

Bāriņtiesu darbību regulē normatīvie akti, kuri  paredz 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..
2020.gadā Ilgstošā sociālās aprūpes institūcijā atradās 2  Ilūkstes novada pašvaldības bērni.
 Bāriņtiesas speciālisti aktīvi sadarbojas ar audžuģimenēm, aizbildņiem un Latgales ģimeņu atbalsta 
centru “Daugavpils”, lai rastu iespēju bērniem nokļūt ģimenēs.
Kopā  Ārpusģimenes aprūpe 2020. gadā  ir  nodrošināta 17 Ilūkstes novada nepilngadīgajiem bērniem.

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 kabineta 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.
2020. gadā Ilūkstes novada bāriņtiesa nav pieņēmusi lēmumu par adopciju, bet ir iesākta lieta par 
personas atzīšanu par adoptētājiem.
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Aizgādnība

Bāriņtiesas ieceļ aizgādni pilngadīgai personai, kurai ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja un 
nodibināta aizgādnība. 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.  
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 aizgādņus - pieprasa aizgādņiem norēķinus un pārbauda dzīves 
apstākļus personām ar ierobežotu rīcībspēju.
Bāriņtiesa ikdienas darbā saskarās ar grūtībām aizgādņu atrašanā, īpaši tajos gadījumos, kad personai 
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 2020.gadā bija 48 pilngadīgas personas, kurām iecelts aizgādnis un  nodibināta 
aizgādnība.

Mantisko interešu nodrošināšana un aizstāvība

Bāriņtiesu likuma 17. panta 1. punktā noteikts bāriņtiesu pienākums aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās 
personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības. Pamatojoties uz šo likumu, bāriņtiesa pieņem 
lēmumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantisko interešu nodrošināšanu vai aizstāvību, 
piemēram, par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā viņam piekritušo 
mantojumu, lēmumu par bērna aizgādnībā esošai personai piederošās mantas atsavināšanu. 
Atbilstoši Bāriņtiesu likumā noteiktajam, bāriņtiesa saskaņā ar notariālu aktu par aizgādnības 
nodibināšanu mantojumam, ieceļ aizgādni mantojumam, lai nodrošinātu mantojuma uzraudzību un 
apsaimniekošanu un promesošās vai pazudušās personas mantai, ja tiesa atzinusi, ka pieteikums  
nodibināt aizgādnību ir pamatots un atzīst nepieciešamību to nodibināt un iecelt aizgādni.
Katru gadu tiek saņemtas atskaites no aizgādņiem par aizgādnībā esošās personas mantas saglabāšanu 
un vairošanu, pieprasīta informācija no bankām, apsekoti īpašumi, lai pārliecinātos par to faktisko 
stāvokli. 
2020.gadā ar bāriņtiesas lēmumu par aizgādni mantojumam vai personas mantai  ieceltas 4 personas.

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē

Bāriņtiesas redzeslokā nonāk ģimenes, kurās vecākiem pastāvot dažādiem 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 tiesiskais 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. 
Nododot bērnu aprūpē citai personai līdz trīs mēnešiem, Bāriņtiesa, pēc vecāku lūguma, var izdot 
pilnvaru. 
2021.gadā bāriņtiesa pieņēma 2 lēmumus par bērna nodošanu aprūpē citai personai uz laiku.

Apliecinājumu izdarīšana bāriņtiesā

Bāriņtiesa  pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, 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.



9. KULTŪRA
9.1. Ilūkstes novada bibliotēku darbība

Bibliotēkai šis, 2020.gads, bija pārbaudījumu un izaicinājumu gads, kad nācās pielāgoties jaunajai 
situācijai saistībā ar COVID-19 izraisīto krīzi valstī un visā pasaulē. Neskatoties uz to, ka bibliotēkas tika 
slēgtas lietotājiem uz diviem mēnešiem pavasarī no 13.marta-12.maijam un no 
21.decembra-31.decembrim un praktiski visu gadu bija jāievēro distancēšanās ierobežojumi, mēs tomēr  
centāmies rast iespējas apmierināt savu lasītāju vēlmes.

2020. gadā Ilūkstes novadu bibliotēku darba prioritātes bija - apkalpot iedzīvotājus un sniegt informāciju 
sarežģītajos COVID-19 apstākļos ,  turpināt novadpētniecības darbu, popularizēt literatūru, veikt uzziņu 
un informācijas darbu,  sadarboties ar citām bibliotēkām un iestādēm, piedāvāt, iespēju robežās,  
izglītojošus pasākumus un aktivitātes.   

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ir Ilūkstes novada pašvaldības kultūras iestāde, kura veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, 
sistematizēšanu, katoloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās 
informācijas publisku pieejamību un izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. Ilūkstes 
novada centrālās bibliotēkas sastāvā ietilpst 8 bibliotēkas jeb struktūrvienības: Ilūkstes pilsētas bērnu 
bibliotēka, Bebrenes pagasta bibliotēka, Pilskalnes pagasta bibliotēka , Šēderes pagasta bibliotēka, 
Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka, Dvietes pagasta bibliotēka, Eglaines pagasta bibliotēka un 
Subates pilsētas bibliotēka. 

 Novadā ir divi ārējie izsniegšanas punkti - Eglaines pagasta bibliotēka ir iekārtojusi izsniegšanas punktu, 
kas darbojas Baltmuižas ciematā. Subates pilsētas bibliotēkai ārējais izsniegšanas punkts darbojas 
Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes namā  „MIERA NAMS”.  

Bibliotēku prioritātes 2020.gadā

1. Bibliotēku krājuma kvalitātes pilnveidošana, 
2. Darbs ar bērniem un jauniešiem,
3.  Lasīšanas veicināšanas pasākumu un bibliotēku publicitātes organizēšana,
4. 3td e-GRĀMATU bibliotēkas  popularizēšana

Galvenie ieguvumi bibliotēkas darbā 2020.gadā

1. Pakalpojuma – "3td e-GRĀMATU bibliotēka" tālāka popularizēšana 
2. Vairākās bibliotēkās daļēji atjaunota novecojusī biroja tehnika un datortehnika, iegādātas jaunas 
mēbeles
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Ilūkstes novada bāriņtiesa veic notariālās funkcijas  - darījumu sagatavošana un apliecināšana, pilnvaras,  
testamenti, parakstu apliecināšana, kas pieejamas visiem  iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Ilūkstes novads.
Ilūkstes novadā 2020. gadā tika veikti  385 darījumi. 
Bāriņtiesas darbinieki regulāri sniedz konsultācijas Ilūkstes novada iedzīvotājiem bāriņtiesas 
kompetences jautājumos.
Ikdienas darbības nodrošināšanai nosūtīti 405  dokumenti un to pielikumi un 234 ienākuši dokumenti.
Bērna attīstībai vispiemērotākā vide ir bioloģiskā ģimene. Tomēr dažādu iemeslu dēļ ne vienmēr un ne 
visas ģimenes un pieaugušie spēj bērnus nodrošināt ar piemērotiem sadzīves apstākļiem, aprūpi, 
izglītošanu, uzraudzību un mīlestību. Ja bērns ģimenē nesaņem viņa attīstībai visnepieciešamāko – 
jāiesaistās sabiedrībai un bērnu tiesību aizstāvošajām institūcijām. Cilvēki un ģimenes, kuras sevī jūt 
aicinājumu palīdzēt tiem, kuriem pietrūkst ģimenes siltuma, aicinām vērsties bāriņtiesā, lai kļūtu par 
aizbildni, viesģimeni vai audžuģimeni un kādam dāvātu iespēju sajust ģimeniskās  rūpes un mīlestību
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Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk bibliotēkas lietotāju dzīves, 
darba vai mācību vietai. Ikvienam tiek piedāvāta palīdzība sameklēt grāmatu, ja meklētais nav atrodams 
bibliotēkas krājumā, un pasūtīt nepieciešamo no Nacionālās bibliotēkas, no Līvānu novada  centrālas 
bibliotēkas, no citām  novada  bibliotēkām.   2020.gadā SBA kārtā novada bibliotēkās tika veikti 1398 
pasūtījumi. Grāmatas tika pasūtītas no LNB,  LNCB un citām novada bibliotēkām-699 pasūtījumi. Uz 
citām bibliotēkām tika  nosūtīti 699 iespieddarbi.
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202020192018

12 883Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

t. sk. grāmatām

t. sk. bērnu grāmatām

t. sk. periodiskajiem izdevumiem

Finansējums krājuma  komplektēšanai 
kopā (EUR)

15 15511 497

13 939 19 56112 330

8319 10 3696958

2880 21532510

4564 47864539

1,55€ 1,79€ 2,19€Finansējums krājumam uz 1 iedz. apkalpes zonā 
(pašvaldības finansējums)

%Citās valodās%Krievu val. 

14 126 20.6% 232 0.4%

%Latviešu val.

54 278 79%

Novada bibliotēkā strādā 16 darbinieki , no tiem, 13 bibliotekārie un 3 tehniskie darbinieki.  10 
darbiniekiem ir bibliotekārā izglītība:  no tiem 2 ir ar 1 līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas 
izglītību, 1 ar III profesionālo kvalifikācijas līmeni, pārējie 7 darbinieki ar profesionālo vidējo 
izglītību,  3 darbinieki ir ar izglītību citās jomās: 1 ar augstāko izglītību (līdz 1993.gadam), 1 ar vidējo 
profesionālo izglītību un 1 ar vispārējo vidējo izglītību.

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā 

Februārī bibliotēkā tika aizsākts 3-4 gadus 
veciem bērniem paredzēts nodarbību cikls 
“Pūcītes skola” kas diemžēl bija jāpārtrauc, 
jo valstī tika izsludināta ārkārtas situācija.
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Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums

Krājuma sadalījums pa valodām Ilūkste novada bibliotēkās  2020. gadā

Pasākumi novada bibliotēkās 



Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā 

Tikšanās ar rakstnieku Dz. Tilaku un 
dziesminieku Ā. Ziemeli  “Caur gadiem ar 
dziesmām un grāmatām”  5.-6. klašu 
skolēniem 

Bebrenes pagasta bibliotēka 
Konkurss  “Skaļās lasīšanas sacensības  5.-6. kl.
     
Skolēnu konkursa „Latvijas Nacionālās Skaļās 
lasīšanas sacensība” novadu fināls ārkārtējās 
situācijas valstī dēļ notika attālināti. No 
Bebrenes VP skolas konkursā piedalījās 6. kl. 
skolēns Armands Ivo Šaršuns. Armandam  
konkursā Līvānos  bija otrā vieta.

Pilskalnes  pagasta bibliotēka 

Astoņus gadus bibliotēkai bija  sadarbībā ar 
Latvijas Valsts Mežiem un  Ilūkstes Raiņa 
vidusskolu rīkojot  meža dienas Šogad, sakarā ar 
pandēmijas ierobežojumiem nenotika šis 
ikgadējais pasākums, kura laikā, sadarbībā ar 
skolēniem tiek stādīts mežs. Taču jūnijā 
bibliotēka pateicās saviem sadarbības 
partneriem uzdāvinot foto rāmjus ar attēliem no 
šī jaukā gadu gaitā notikušā  pasākuma. 

Šēderes pagasta bibliotēka

Jau 9. gadu bibliotēkā darbojas radošās 
darbnīcas. Šajās nodarbībās 10 pagasta 
iedzīvotājas, kad varēja, to darīt,  nodarbojās ar 
dažādiem rokdarbu veidiem. Šogad visvairāk 
nodarbojās ar šalles , zeķu adīšanu. 8. martā 
bibliotēkā  notika rokdarbu izstāde. Jūnijā 
bibliotēka rīkoja ekskursiju uz Preiļiem. 
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Pateicības foto rāmji sadarbības partneriem, 
pasākumu dalībniekiem

         Radošo darbnīcu dalībnieces Preiļos 



Ilūkstes novada centrālā bibliotēka 

12. februārī visā Latvijā norisinājās Ēnu diena – 
izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, 
kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas 
darbavietas un kļūt par darbinieku „ēnām”. Arī 
Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā bija „ēna” – 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas 11.c klases skolniece 
Linda, kura iepazinās ar bibliotekāra profesiju.

20. februārī Ilūkstes novada Centrālajā 
bibliotēkā tika atklāta izstāde „Plakanā pasaule – 
kartogrāfija, vēsture un mūsdienas”, kurā 
piedalījās tās autors – karšu kolekcionārs, 
novadnieks Aivars Stašāns.*Kartēm ir sava īpaša 
nozīme un vērtība. Tās satur daudzveidīgu 
informāciju, kas dod iespēju izzināt pasauli 
dažādos attālumos, laika periodos un politiskos, 
ekonomiskos notikumos. Zīmējot kartes, katram 
kartogrāfam ir savs rokraksts un pieeja

Subates pilsētas bibliotēka

Lasīšanas pēcpusdienas sākumskolas skolēniem “Lasītprieks” 
gada sākumā notika kā paredzēts vienreiz mēnesī. Janvārī, 
februārī, martā un septembrī, oktobrī katru nedēļu (tādējādi 
iekavētās nodarbības kompensējās) diemžēl gada nogalē 
atkal darbu turpināt nevarēja. Bērniem (1., 2., 3. klasei) 
lasīšanas nodarbības ļoti patika; ar interesi klausījās 
bibliotekāres lasījumu, paši lasīja piedalījās aktīvi grāmatu 
apspriešanā un dažādās radošās aktivitātēs pēc grāmatas 
izlasīšanas.

Subates pilsētas bibliotēkā septembrī notika Dzejas dienu 
pasākumi – Dzejas stundas. Bibliotekāre pastāstīja par Dzejas 
dienu tradīcijām Latvijā. Tad katrs skolēns prezentēja 
sagatavoto priekšnesumu – norunāja dzejoli, kuru vērtēja 
bibliotekāres

Dvietes pagasta bibliotēka

Vasaras brīvlaiku radošā darbnīca 
Sienas dekors “Gadalaiki” Dvietes pagasta 
bibliotēkā 
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Lasīšanas pēcpusdienas sākumskolas 
skolēniem “Lasītprieks” Subates pilsētas 

bibliotēkā 

Linda iepazīstas ar bibliotekāra profesiju

Izstāde “Sēlijai būt” bija apskatāma  INCB, 
Subates pilsētas bibliotēkā, Bebrenes pagastā



Ilūkstes kultūras un mākslas centrs ir ar Ilūkstes novada domes lēmumu 30.09.2020. Nr. 245 
(prot.Nr.13, 16.§) izveidota Ilūkstes novada pašvaldības iestāde.

Ilūkstes kultūras un māklsas centra

Mērķi
• Nodrošināt augstvērtīgu un kvalitatīvu kultūras un mākslas pieejamību pilsētā, kā arī aktīvu un 
kvalitatīvu  amatiermākslas  kolektīvu darbību.
• Sekmēt tradīciju turpināšanu un popularizēšanu.
• Veidot patīkamu un interesantu kultūrvidi pilsētas iedzīvotājiem un viesiem.

Misija 
Veicināt un radīt labvēlīgus apstākļus ikviena indivīda radošai līdzdalībai.

Uzdevumi 
• Plānot un īstenot daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras, tai skaitā mākslas, piedāvājumu , rīkojot 
izstādes , plenērus un cita veida pasākumus.
• Piedalīties novada, valsts un starptautiskajos kultūras un mākslas pasākumos .
• Sadarbojoties ar valsts un pašvaldības institūcijām, juridiskām un fiziskām personām, nacionālajām 
kultūras biedrībām un citiem nodibinājumiem;
• Realizēt Ilūkstes novada pašvaldības pasūtījumus, kultūras pasākumu, norišu, programmu un 
projektu jomā;
• Nodrošināt pasākumu norišu reklamu;
• Veikt kultūras norišu, saimnieciskās darbības plānošanu, sagatavot un iesniegt pašvaldībai 
priekšlikumus par nepieciešamo budžetu Kultūras un mākslas centra uzdevumu veikšanai un 
nodrošināt piešķirto līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu;
• Organizēt, koordinēt un nodrošināt kultūras un mākslas centra amatiermākslas kolektīvu darbību, 
iesaistīt tos vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs.
• Organizēt valsts un tradicionālo svētku norises, citus pasākumus un profesionālās mākslas 
pieejamību pilsētas iedzīvotājiem.
• Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus un ierosinājumus par kultūras jomas jautājumiem, sniegt 
skaidrojumus.
• Dokumentēt un analizēt radošo un saimniecisko darbību;
• Pārvaldīt kultūras un mākslas centra valdījumā nodoto pašvaldības mantu un īpašumus un organizēt 
tās racionālu apsaimniekošanu:

Kultūras nozares darbību būtiski ietekmēja 2020. gadā valstī izsludinātā ārkārtējā situācijā Covid 19 
ierobežošanai (14. martā-14. aprīlī)  un (9. novembrī –decembrī). Tā rezultātā tika atcelti pasākumi un 
atcelti amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi.

KOLEKTĪVU DARBĪBA
Lašu koris
Pūtēju orķestris”Sēlija”
Jauniešu deju kolektīvs”Ance”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
Senioru deju kolektīvs „Ozolzīles”
Vokālais ansamblis „Lillija”

9.2. Ilūkstes kultūras un mākslas centrs
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Ilūkstes kultūras un mākslas centru  vada kultūras un mākslas centra  vadītāja, kuras pakļautībā strādā 4 
tehniskie darbinieki un 6 pulciņu vadītāji. 

Kultūras nama budžetu veido pašvaldības finansējums,  mērķdotācijas.
Tika pilnveidots kultūras un mākslas centra materiāltehniskais un saimnieciskais  nodrošinājums: 
Iegādāts projektors, sintezators, trauku mazgājamā mašīna ,brīvdabas un iekštelpu informācijas stends, 
veikta klavieru skaņošana ,  mazās zāles parketa slīpēšana un lakošana.

Nozīmīgākie notikumi, ko organizēja Ilūkstes kultūras un mākslas centrs 
12. - 16. oktobris  Vakara sarunu maratons, aptauja  par iespēju  kopīgi veidot interesantu  Ilūkstes 
kultūrvidi.
18. -26. oktobris izstāde „No puķēm vismīļākās man...”
6. novembrī 10 gadu jubilejas pasākums “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”.
18. novembrī  Labo domu sveču iedegšana par Latviju. 
24.-27. novembrim Adventes vainagu izstāde .
5. decembrī  Pilsētas egles izgaismošana .
7-19. decembrim izstāde „Mana sirdslieta”.
18.-19. decembrī Ziemassvētku vecītis izbrauc Ilūkstes ielās.
19. decembrī Ziemassvētku vecītis ar  dāvanām  pirmsskolas vecuma bērniem



10. SPORTS
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Sporta pasākumi 2020.gadā Ilūkstes novadā.

Ilūkstes novadā sporta aktivitātes ir iecienītas dažāda vecuma iedzīvotāju vidū – gan 
mazākiem, gan lielākiem, gan arī vecāka gājuma ļaudīm. Sporta skolā var iegūt pirmās prasmes 
un iemaņas, lai tālāk virzītos sportā kā profesionāļi, gan lai sports kļūtu par neatņemamu 
sastāvdaļu katra ikdienā.

Mūsu novadā var sevi pilnveidot dažādos sporta viedos – futbolā, hokejā, vieglatlētikā, 
peldēšanā, basketketbolā , volejbolā un vēl daudzos citos sporta veidos.

 Tā arī 2020.gada laikā mūsu sportisti piedalījās dāžādās sporta aktivitātēs novadā un arī ārpus 
dzimtā novada.

Hokeja komanda “Ilūkste” piedalījās Jaungada hokeja turnīrā amatieriem Daugavpilī. Janvāra 
mēnesī norisinājās amatieru hokeja komandu turnīrs, kurā piedalījās četras komandas 
‘”Ilūkste”, “Ice Wolves”, “Kovaļki 1” un “Kovaļki 2”. Spēles notika pēc apļa sistēmas,kurās 
komanda “Ilūkste” divas spēles uzvarēja un vienu nospēlēja neizšķirti. Tādējādi mūsu komanda 
ierindojās otrajā vietā un pusfinālā spēlēja ar komandu “Ice Wolves”, iegūstot uzvaru.

2020. gada 8.februārī Ilūkstes Raiņa vidusskolas sporta zālē notika Ilūkstes novada telpu 
futbola turnīrs, kurā piedalījāsčetras komandas- divas komandas no Ilūkstes novada – 
“Šēdere”un “Ilūkste, kā arī divas komandas no Daugavpils.  1.vietu turnīrā ieguva komanda 
“DBT”, kura finālā apspēlēja komandu “Šēdere” ar skaitu 5:4. Komanda “Šēdere” ieguva 
godpilno 2.vietu. 3.vietā ierindojās komanda “Ilūkste” un 4.vietā – komanda “Daugavpils”.   
Par labākajiem Ilūkstes novada telpu futbola turnīra spēlētājiem tika atzīti :
„Šēdere”- Mārtiņš Rubļevskis
„Ilūkste”- Emīls Linards
 „DBT”- Deniss Molotkovs

Šoreiz,  jau tradicionālajās peldēšanas sacensībās “Pirmie starti”, kas norisinājās 2020.gada 
22.februārī  Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā ieradās viesi no Daugavpils BJSS, PK 
“Spars- MK” un Edītes Dēdeles audzēkņi. 100 jaunie peldētāji varēja parādīt savas iemaņas 
vecākiem, izvēloties sev piemērotas distances, bet daži  iegūt pirmo pieredzi startos.

28.jūlijā pirmo reizi Ilūkstē Celmju trasē noticis Sēlijas velosacensību “Sēlijas kauss 2020” 
pirmais posms.

Šajās sacensībās piedalījās sportisti no Lietuvas un Latvijas. Diemžēl, šoreiz karsto un tveicīgo 
laika apstākļu dēļ, startēja tikai 34 dalībnieki.
Dalībnieki startēja dažādās vecuma grupās. Katrā grupā bija arī uzvarētāji.
Bērni: 
līdz 5 g.v. – Miķelis Vanags – Ilūkste
5 – 7 g.v. – Pāvels Macijevskis – Ilūkste
8 -9 g.v. – Zane Fjodorova – Ilūkste
Jaunieši līdz 18 g.v. – Artis Fjodorovs – Ilūkste
Jaunietes līdz 18 g.v. – Gabija Jonaikyte – Fortūna/Lietuva



Vīrieši:
18-35 g. – Armands Macijevskis – Ilūkste
36-45 g. – Ivars Romansevičs – Selonia
46 – 55 g. – Jurijs Kuzņecovs – Aknīste
                     Valdas  Pipikas – Pandelys
Sievietes:
 36 – 45 g. – Beata Skruzmane – Līvāni
Tūrisma grupa:
Juris Macijevskis  - Ilūkste

Strītbola  sacensības Ilūkstē.
18.jūlijā Ilūkstes pilsētas stadionā notika Strītbola sacensības, kurās piedalījās četras komandas 
– trīs  komandas no Ilūkstes novada un viena komanda no Daugavpils.
Sacensības notika pēc apļa sistēmas, pēc kuras komandas sadalīja vietas.
 1.vietu ieguva komanda “Pilskalne”no Ilūkstes novada.
8. augustā Ilūkstē atkal bija pavadīta brīnišķīga sportiska diena – šajā dienā Ilūkstē notika 
tradicionālais, nu jau 14. velomaratons, kurš notiek par godu mūsu novadniekam  Heronimam 
Lapkovskim.

Šogad velomaratonā piedalījās 92 dalībnieki- ne tikai no Ilūkstes novada, bet arī no citiem 
Latvijas novadiem, Lietuvas un Polijas. Velobraucēji  sacentās triju garumu distancēs – 50 
km,20km un 10 km.
Elites grupā 50 km distancē starp dāmām uzvarēja Vija Frīda, bet starp kungiem uzvarētājs bija  
Artis Fjodorovs( Ilūkste).   
Tautas grupā 50 km distancē uzvarētāji bija Agne Elerte- Munce(Ilūkste) un Sentis Strods 
(Ilūkste). Viņi tika apbalvoti ar piemiņas kausiem, diplomiem un medaļām un dāvanu karti. 
  Labākie Ilūkstes   novada velobraucēji  šogad bija Valda Namiņa un Armands Macijevskis. 

Pludmales volejbolisti un viņu atbalstītāji 22.augustā pulcējās Ilūkstes pilsētas stadionā, lai 
noteiktu veiklākos un stiprākos volejbolistus. 
  Sacensībām pieteicās astoņas  komandas – no Ilūkstes novada, Daugavpils, Sventes, Līksnas un 
Krāslavas. 
Šogad pirmo vietu ieguva mūsu novada komanda, kuras sastāvā spēlēja Aleksejs Formanickis 
un Artjoms Petrovs. 2. vietu ieguva komanda “Krāslava Open” (Krāslava) un 3. vietā ierindojās 
komanda “Edgars,Mārtiņš” no Līksnas.

Dažādas sporta aktivitātes ir notikušas arī Subatē – biljarda, novusa un tenisa turnīri.

Diemžēl sakarā ar Covid19 situāciju un ieviestajiem ierobežojumiem valstī, daudzi ieplānotie 
sporta pasākumi šogad nenotika. Ceram uz to, ka drīz atkal varēsim visi kopā pulcēties un  kopā 
aktīvi sportot!

46










