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 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r .  5  2 0 1 7 . g a d a  1 3 . j ū n i j ā

D O M E S  Z I Ņ A S

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

PAR DOMES SĒDI MAIJĀ   
25.maijā  kārtējā domes sēdē izskatīja 54 jautājumus.
1. Par pašvaldības līdzfinansējumu Ilūkstes un Daugavpils novada 

invalīdu biedrības „Ildra” rīkotajiem sporta svētkiem.
Piešķīra no pašvaldības 2017.gada budžeta rezerves fonda pašvaldības 
līdzfinansējumu 546 eiro  apmērā Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu 
biedrības “Ildra” rīkotajiem sporta svētkiem (novada 104 dalībnieku ar 
īpašām vajadzībām ēdināšanai).
2. Par finansiālu atbalstu biedrībai „Cimdu ceļš”.
Piešķīra finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā biedrībai “Cimdu ceļš” Tautas 
daiļamata meistares Jettes Užānes dzīvei un daiļradei veltītās grāmatas 
izdošanai Latvijas simtgadi sagaidot. Jaunizdotā grāmata būs pieejama 
visās novada bibliotēkās. 
3. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm un 

struktūrvienībām.
Piešķīra no pašvaldības 2017.gada budžeta rezerves fonda papildus 
finansējumu 17827 eiro  apmērā, tai skaitā:  8500 eiro Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļai  projekta “ Multi - Mediāls perfomances “Dabas koncertzāle 
2017”” organizēšanai; 5000 eiro pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas 
un sabiedriskās kārtības nodaļai samaksai par apkuri,100 eiro jaunas 
novērošanas kameras iegādei un  4227 eiro  Ilūkstes novada jauniešu 
iesaistīšanai darbā vasaras brīvlaikā.  
4. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.

Nolēma novirzīt 29 615 eiro no pārējiem finanšu līdzekļiem, tai skaitā:  
Ilūkstes 1.vidusskolai 2 681eiro  traktorpļaujmašīnas iegādei; Dvietes pagasta 
pārvaldes komunālajai saimniecībai 370 eiro zāles pļāvēja iegādei; Subates 
pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes komunālajai saimniecībai 3 034 eiro 
koku zāģēšanas un kopšanas darbiem, kā arī 4 840 eiro Subates ezermalas 
labiekārtošanai būvniecības dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai; 
Ilūkstes dienas aprūpes centram “Fēniks” 8 470 eiro  Dienesta aprūpes 
centra izveidei personām ar invaliditāti, pēc adreses: Kastaņu iela 38A, 
Ilūkstē būvniecības dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai; Ilūkstes 
novada kultūras centram 220 eiro Nacionālo Bruņoto spēku orķestra koncerta 
dalībnieku ēdināšanai; Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālajai 
vidusskolai 10 000 eiro  ugunsdrošības sistēmas ierīkošanai dienesta viesnīcā.
5. Par finansējuma piešķiršanu projekta „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un 

Latviju” vadības nodrošināšanai.
Projektā piedalās partneri: Biržai dabas parka administrācija, Krekenavas 
dabas parka administrācija, Viesītes novada pašvaldība, Jēkabpils novada 
pašvaldība, Salas novada pašvaldība un Ilūkstes novada pašvaldība. 
Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 1. maija līdz 2019. gada 30.aprīlim. 
Vadības izmaksas no projekta partnera puses – Ilūkstes novada pašvaldības 
sastāda 3958,68 eiro. Lai projekts īstenotos, nolēma piešķirt šo nepieciešamo 
līdzfinansējumu.
6. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

Atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par finanšu līdzekļu piešķiršanu un 
novirzīšanu, izdarīja nepieciešamos grozījumus pašvaldības budžetā.
7. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu.
Apstiprināja pašvaldības publisko pārskatu, kurā ietverta apkopojoša  
informācija par 2016.gada  novada teritoriju, iedzīvotāju skaitu,  
pašvaldības struktūru, pārvaldi, personālu, par  pašvaldības iestādēm un 
kapitālsabiedrībām, novada attīstību un  projektiem, sociālo palīdzību, 
izglītību un  pamatbudžeta izlietojumu.
8. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normu 

apstiprināšanu.
Apstiprināja Ilūkstes novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas 
normas, kuru mērķis ir definēt principus, kas ļautu izvērtēt bāriņtiesas 
darbinieku rīcības ētiskumu un pamatotību.  Ētikas normas ietver profesionālās 
ētikas uzvedības principus, ieteikumus, kuru ievērošana veicinās bāriņtiesai 
noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu. Līdz šim šādas darbinieku 
profesionālās ētikas normas Ilūkstes novada bāriņtiesas darbiniekiem nebija 
noteiktas. 
9. Par Bebrenes  vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 

izglītojamo uzņemšanas kārtību 2017./2018.mācību gadam.
Atbalstīja  Bebrenes  vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 
izstrādāto izglītojamo uzņemšanas kārtību 2017./2018.mācību gadam.
10. Par aizliegumu organizēt azartspēles Ilūkstes novadā. 

Izskatīja  jautājumu par azartspēļu organizēšanas iespēju Ilūkstes novada 
administratīvajā teritorijā un konstatēja, ka saskaņā ar Azartspēļu un izložu 
likuma 42.panta trešajā daļā noteikto, pašvaldības domei lemjot par atļaujas 
izdošanu, cita starpā ir jāizvērtē, vai šādā gadījumā azartspēļu organizēšana 
konkrētajā administratīvajā teritorijā neradīs būtisku iedzīvotāju interešu 
aizskārumu. Minētais nosacījums Azartspēļu un izložu likumā vērsts uz 
sabiedrības interešu līdzsvarošanu – vēlmi ierobežot azartspēles no vienas puses 
un vēlmi izmantot šos pakalpojumus no otras puses. Apzinoties sabiedrības 
atšķirīgo attieksmi pret azartspēlēm un azartspēļu negatīvo ietekmi, 
likumdevējs ir vēlējies līdzsvarot to personu intereses, kuri piedāvā azartspēļu 
pakalpojumus un apzināti tos izmanto, ar tās sabiedrības daļas interesēm, 
kurai šādi pakalpo jumi nav pieņemami un ir viņu intereses aizskaroši.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes 

jautājumu izlemšanā, laika posmā no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 
19.maijam tika rīkota Ilūkstes novada iedzīvotāju publiskā apspriešana, kuras 
laikā tika saņemtas 303 iedzīvotāju aptaujas anketas. No 303 saņemtajām 
aptaujas anketām 301 anketā tika norādīts, ka aptaujātie iedzīvotāji neatbalsta 
azartspēļu organizēšanu Ilūkstes novadā, turklāt min vairākus iespējamus 
iedzīvotāju interešu aizskārumus: var palielināties noziedzības līmenis, var 
palielināties iedzīvotāju atkarības problēmas, var pieaugt pašnāvību skaits 
u.tml. Novērtējot iespējamos azartspēļu rīkošanas negatīvos riskus, novada 
dome nolēma aizliegt organizēt azartspēles (izveidot azartspēļu norises vietas) 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst Ilūkstes pilsēta un 
Subates pilsēta, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes un Šēderes 
pagasti. Šis aizliegums ir beztermiņa.
11. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu ielā 40-37 nodošanu atsavināšanai.

Nolēma nodot atsavināšanai izīrētu 2-istabu pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Kastaņu ielā 40-37, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 900 0336,  ar kopējo platību 54.0 
m2,  pārdodot to par brīvu cenu dzīvokļa īrniecei .
12. Par pašvaldības zemes iznomāšanu mazdārziņu ierīkošanai Ilūkstes 

pilsētā.
Atbalstīja  Ilūkstes iedzīvotāju (5)  lūgumus un piešķīra zemi nomā 
mazdārziņu ierīkošanai.

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Tutāni 1”, Pilskalnes pagastā, 
atsavināšanu.

Nolēma atsavināt, pārdodot par brīvu cenu, pašvaldības nekustamo 
īpašumu(zemi) „Tutāni 1“, Pilskalnes pagastā, kadastra Nr.4480 001 0100, 
2.25 ha  kopplatībā, par nosacīto cenu 3800 eiro sakarā ar to, ka minētais 
nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldībai un tai pakļautajām 
institūcijām tām noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jauncinīši”, Prodes pagastā, 

atsavināšanu, nosacītās 
cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu (zemi)  „Jauncinīši“, 
Prodes pagasts, kadastra Nr.4435 005 0079, nosakot atsavināšanas veidu – 
mutiska izsole ar augšupejošu soli, par nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma 
cenu) 113 980 eiro, kā arī apstiprināja šīs izsoles noteikumus.
15. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Dīķu ielā 2, Ilūkstē, 

iznomāšanu un nodošanu atsavināšanai.
Nolēma pašvaldībai piekrītošo zemes vienību, kadastra apzīmējums 4407 004 
0091, kopplatība 2100 kv.m., iznomāt uz 10 gadiem individuālai apbūvei un 
uzsāk šīs zemes vienības atsavināšanas procesu.
16. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Laumutes” 

Bebrenes pagastā un nosaukuma „Stacija” piešķiršanu.
Piekrita, ka tiek  atdalītas no nekustamā īpašuma „Laumutes”, Bebrenes 
pagastā, kadastra Nr.4444 002 0041, divas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 4444 002 0043 - 0,50 ha un 4444 002 0045 - 0,164 ha un tiek 
izveidots jauns  īpašums ar nosaukumu „Stacija”, Bebrenes pagasts.
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Bebrenes pagastā.
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.V. Bebrenes pagastā.
19. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.N.  Bebrenes pagastā.
20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.G.  Bebrenes pagastā.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu H.J.   Bebrenes pagastā.
22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.S.  Bebrenes pagastā.
23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu U.Ž.  Bebrenes pagastā.
24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.M.  Bebrenes pagastā.
25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Č. Bebrenes pagastā.
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.D. Bebrenes pagastā.
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Bebrenes pagastā.
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Bebrenes pagastā.
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s „Tehniskais centrs”  

Bebrenes pagastā.
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu I.R. 

Bebrenes pagastā.
31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.A. Bebrenes pagastā.
32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu K.Š.  

Bebrenes pagastā.
33. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Cīrulīši” 

Dvietes pagastā un nosaukuma „Stīgas” piešķiršanu.
34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes iznomāšanu 

zemnieku saimniecībai „Smaidas” Dvietes pagastā.
35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.T. Pilskalnes pagastā.
36. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu I.V.  Pilskalnes pagastā.
37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Eglaines pagastā.
38. Par zemes nomas līguma pagarināšanu O.S. Eglaines  pagastā.
39. Par zemes iznomāšanu M.M. Eglaines pagastā.
40. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu A.I. Eglaines pagastā.
41. Par mantojamās zemes „Kalpaki 3” Eglaines pagastā platības un 

robežu precizēšanu.
42. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.U. Šēderes pagastā.
43. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.J.  Šēderes pagastā
44. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.P.  Šēderes pagastā.
45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.M.  Šēderes pagastā.
46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu O.V.  Šēderes pagastā.
47. Par zemes iznomāšanu  A.A.  Šēderes pagastā.
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48. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Lāčplēša ielā 12, Ilūkstē, 
Ilūkstes novadā.

49. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Strēlnieku ielā  40, Ilūkstē, 
Ilūkstes novadā.

50. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu „Ceriņos”, Bebrenē, 
Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā.

51. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam 
„Melnalkšņi” Dvietes pagastā.

52. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.K. Dvietes pagastā.
53. Par zemes nomas līguma pagarināšanu K.S. Dvietes pagastā.
54. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.B. Šēderes  pagastā.

 Atļāva nodibināt ceļa reālservitūtu uz pašvaldībai piekritīgas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4454 007 0162, nosakot ceļa platumu 4,5 m un ceļa 
garumu 65 m, par labu nekustamajam īpašumam „Melnalkšņi”, Dvietes 
pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējums 4454 007 0103. Pagarināja 
zemes nomas līguma termiņu tiem zemes nomniekiem ,kas  ir izpildījuši 
līgumsaistības un vēlas turpināt  nomāt zemi no pašvaldības.

Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas lapā 
sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un audioieraksti.” 

      Irēna Bogdanova, 
Lietvedības nodaļas vadītāja 

Pēc pēdējās kārtējās Domes sēdes 2013.-2017.gada sasaukumā
(1.rinda, no kreisās: Inese Ziediņa, Stefans Rāzna, Inese Vuškāne.

2.rinda, no kreisās: Guntars Cepurītis, Vitolds Kveders, Imants
Rubļevskis, Jānis Krievāns, Pēteris Makaveckis, Maigurs Krievāns.

3.rinda, no kreisās: Ilvars Ķīsis, Andis Ķīsis, Viktors Jasiņavičs,
Kristaps Averjanovs, Artūrs Bogdanovičs)

D O M E S  Z I Ņ A S

2.JŪNIJA  ĀRKĀRTAS  DOMES SĒDĒ 
IZSKATĪJA 18 JAUTĀJUMUS.
1.Par adreses un īpašuma nosaukuma maiņu pašvaldības īpašumam 
Dvietē. 
Nolēma mainīt pašvaldības īpašumam (bijušajai Dvietes skolai ) , kadastra 
Nr.4454 008 0386, nosaukumu no “Dvietes skola”   uz “Mūsmājas Dižkoks”.
2.Par pašvaldības īpašumā esošās būves bilances vērtības palielināšanu un 
jaunizveidoto inženierbūvju un pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē.
Nolēma palielināt Dvietes Sociālo pakalpojumu centra ēkai, pēc adreses: 
„Mūsmājas „Dižkoks””, Dvietes pagasts, bilances vērtību par 893 561 eiro 
un noteica  lietderīgās lietošanas laiku 90 gadi, kā arī iekļāva pašvaldības 
bilancē sekojošus pamatlīdzekļus:
-Saimniecības pamatlīdzekļus: mēbeles un virtuves aprīkojumu par 
111 571  eiro un noteica lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi;
-Laukumu pie sociālo pakalpojumu centra ēkas (bruģakmens segumu 903 
m2, asfalta segumu 1286 m2, zālienu, dekoratīvos stādījumus, augļu koki, 
ogu krūmi) par 158 253 eiro un noteica lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi;
-Saimniecības pamatlīdzekļus – (18 soliņi, 14 atkritumu urnas, šūpoles)
par 6 870, eiro un noteica lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi;
-Inženierbūvi: siltumtrases posmu no pakalpojumu centra ēkas līdz 
centralizētajam pagasta apkures tīklam Dvietes pagastā par 6 703 eiro un 
noteikt lietderīgās lietošanas laiku 20 gadi;
-Inženierbūvi: ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu izbūve un 
pieslēgums no pakalpojumu centra ēkas līdz centralizētajiem Dvietes 
pagasta tīkliem par 7 847eiro un noteica lietderīgās lietošanas laiku 20 
gadi;
- Inženierbūvi: Apgaismojums sociālo pakalpojumu centram (āra laternas 
un āra lampas kopā 36 gab.) par 28 700 eiro un noteica lietderīgās lietošanas 
laiku 30 gadi.
3.Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Dvietes sociālo pakalpojumu centrā. 
Noteica  Dvietes sociālā pakalpojumu telpu nomas maksu mēnesī 621,96 
eiro bez PVN.
4.Par Dvietes sociālo pakalpojumu centra iznomāšanu SIA “Veselības 
centrs Ilūkste”.
Ņemot vērā, ka pašvaldības uzņēmuma  ”Veselības centrs „Ilūkste”” 
pamatdarbība ir veselības un sociālo pakalpojumu funkciju īstenošana, 
nolēma  iznomāt Dvietes sociālo pakalpojumu centru pašvaldības 
uzņēmumam  ”Veselības centrs „Ilūkste””. Uzņēmumam minētājā objektā 
ir jāuzsāk sociālo pakalpojumu sniegšana un jānodrošina paredzētais 
piepildījums. Nolēma līdz gada beigām uzņēmumam piešķirt nomas 
maksas atvieglojumus 90% apmērā.
5.Par kapitālsabiedrību SIA “Veselības centrs Ilūkste” un  SIA 
“ORNAMENTS” pamatkapitāla palielināšanu.
Palielināja  pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu no pašvaldības 
budžeta 45 000 eiro apmērā SIA ”ORNAMENTS” pamatkapitālā un 
20 000 eiro SIA „Veselības centrs” Ilūkste”” pamatkapitālā , pretī saņemot 
attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
6.Par aprūpes maksas pakalpojumu noteikšanu Dvietes sociālo 
pakalpojumu centrā.
Noteica  Dvietes sociālo pakalpojumu centrā aprūpes maksas pakalpojumu 
vienai personai vienvietīga istabiņā 20,05 eiro diennaktī un divvietīga 
istabiņā 18,00 eiro diennaktī. 
7.Par finansiālu atbalstu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās  
vidusskolas skolēnu komandas “ZIBO” dalībai vasaras nometnē.

Atbalstīja  Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 
skolēnu komandu “Zibo” dalībai biedrības rīkotajā robotikas nometnē 
skolēniem, piešķirot biedrībai finansiālu atbalstu 1000 eiro apmērā.
8.Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm. 
Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai  piešķīra 661eiro skolas teritorijā 
avārijas stāvoklī esošās ēkas nojaukšanai un teritorijas sakārtošanai, kā arī  
Bebrenes pagasta pārvaldes komunālajai nodaļai 702 eiro  bīstamo koku 
zāģēšanai un 300 eiro pašvaldības nodegušās mājas “Jasmīni” teritorijas 
sakopšanai un apzaļumošanai.  
9.Par L.J. iesnieguma izskatīšanu. 
Atbalstīja lūgumu par sociālo palīdzību.
10.Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.
11.Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
Diviem novada iedzīvotājiem piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu..
 12.Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 
nolikumos. 
Izdarīja grozījumus Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 
nolikumos, kur attiecībā uz skolas direktoru apstiprināja punktu šādā 
redakcijā : „Skolu vada direktors, kuru ieceļ  amatā un atbrīvo no amata 
Ilūkstes novada dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju ”.
13.Par zvejas tiesību nomu V.S. Marijas ezerā Šēderes pagastā.
Atļāva V.S. līdz gada beigām zveju  ar vienu murdu. 
14.Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Dvietes pagastā.
15.Par nekustamā īpašuma “Slāņi 2”, Bebrenes pagastā lietošanas mērķu 
noteikšanu.
16.Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību platības un robežu precizēšanu 
Alejas ielā 5A un 7a, Subatē.
1. 17.Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Ilūkstē apvienošanu, 
nosaukuma piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.
2.  Lai sekmētu  zemes vienību robežu sakārtošanu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, uzlabotu zemes izmantošanas apstākļus, 
veidotu kompaktas teritorijas, nolēma  grozīt zemes vienību robežas 
Ilūkstes pilsētas administratīvajā teritorijā, tās apvienojot, nosakot  
vienu lietošanas mērķi un attiecīgi šos īpašumus ierakstīt zemesgrāmatā. 
Nolēma izveidot trīs kompaktas zemes vienības (īpašumus) ar lietošanas 
mērķi -  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa. 
18.Par līdzdalību projektā “Simt Latvijas Avotu”.
Atbalstīja   “Latvijas avotu biedrības”  projekta  “Simt Latvijas avotu” 
īstenošanu, piešķirot līdzfinansējumu 200 eiro apmērā. Latvijas avotu 
biedrība  realizē projektu par ūdens apriti dabā un notekūdeņiem un aicina 
tajā iesaistīties pašvaldību. Tuvojoties Latvijas simtgadei biedrībai ir iecere 
izveidot stāstu par 100 Latvijas izcilākajiem avotiem. Lai atspoguļotu 
visus 100, tiks veidots seriāls, limitētu resursu dēļ tiks izcelti populārākie, 
pārējiem izveidots grafiks shēmu kartē norādot  piekļuvi informācijas 
avotam. Filmēšanas laiks ir paredzēts jūnija beigās. Realizēto projektu 
paredzēts pārraidīt LTV 7 kanāla raidījumā “Aktualitātes”, šī gada 
septembra trešajā nedēļā, sestdienā plkst.:10:30, ar trim atkārtojumiem 
nākamajā nedēļā. Filmētā un izgatavotā materiāla garums ~26 min. Tiks 
sagatavota arī īsāka versija, ko var lietot internetā pašvaldību vai tūrisma 
objektu mājas lapās.

Irēna Bogdanova, 
Lietvedības nodaļas vadītāja 
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PUBLISKAIS PĀRSKATS 2016
25.maijā  kārtējā domes sēdē apstiprināja pašvaldības publisko 
pārskatu, kurā ietverta apkopojoša  informācija par 2016.gada  
novada teritoriju, iedzīvotāju skaitu,  pašvaldības struktūru, 
pārvaldi, personālu, par  pašvaldības iestādēm un kapitālsabied-
rībām, novada attīstību un  projektiem, sociālo palīdzību, izglītī-
bu un  pamatbudžeta izlietojumu. 

Ar Publisko pārskatu izvērstā formā var iepazīties elektroniski 
novada pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv.

Ilūkstes novada pašvaldības 2016.gada publiskais pārskats (sa-
īsināts)
Teritorija

Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvienojoties Ilūkstes pil-
sētai, 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 no-
saukums – 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. 

Iedzīvotāji
Ilūkstes novadā uz 2016. gada 31. decembri deklarēti 7734 iedzīvotāji. 
No kopējā iedzīvotāju skaita darbspējas vecumā ir 5035 iedzīvotāji, virs 

darbspējas vecuma – 1818, bērni un jaunieši līdz 15 gadu vecumam – 881. 
2016. gadā pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušas 384 personas, tai skaitā 

no citām pašvaldībām – 231, savukārt 299 novada iedzīvotāji ir deklarējuši 
dzīvesvietu citā pašvaldībā vai norādīja dzīvesvietas adresi ārzemēs.

2016. gadā Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 55 dzimša-
nas, 23 laulības un  121 miršanas fakti.

Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas pa gadiem
2012 2013 2014 2015 2016

Bebrenes pagasts 994 961 936 908 862
Dvietes pagasts 643 630 610 581 565
Eglaines pagasts 967 927 918 907 877
Pilskalnes pagasts 1106 1078 1051 1014 964
Prodes pagasts 313 303 303 289 276
Šēderes pagasts 1108 1070 1043 984 938
Subate 734 726 713 679 679
Ilūkste 2791 2701 2697 2614 2573
Kopā novadā: 8656 8396 8271 7976 7734

Ilūkstes novada pašvaldība

Domes priekšsēdētājs:   Stefans Rāzna
Domes priekšsēdētāja vietnieks:  Maigurs Krievāns
Pašvaldības izpilddirektore:  Līga Bukovska
Pašvaldības izpilddirektora p. i.:    Reinis Līcis

Ilūkstes novadā iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašval-
dības lēmējinstitūcija – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības 
institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo ini-
ciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto 
valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi. Dome izstrādā 
un izpilda pašvaldības budžetu, ir atbildīga par pašvaldības institūciju tie-
sisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī pašvaldības pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem nodrošina Ilūkstes novada pašvaldības iestādes, 
to struktūrvienības un kapitālsabiedrības.

Ilūkstes novada iedzīvotāju intereses 2016. gadā novada 
domē pārstāvēja 15 deputāti.

Nr. Vārds, uzvārds Partija
1. Stefans Rāzna „Zaļo un Zemnieku savienība”
2. Maigurs Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība”
3. Artūrs Bogdanovičs „Zaļo un Zemnieku savienība”
4. Dainis Millers „Zaļo un Zemnieku savienība”
5. Guntars Cepurītis „Zaļo un Zemnieku savienība”
6. Jānis Krievāns „Zaļo un Zemnieku savienība”
7. Vitolds Kveders „Zaļo un Zemnieku savienība”
8. Imants Rubļevskis „Zaļo un Zemnieku savienība”

9. Inese Vuškāne „Zaļo un Zemnieku savienība”
10. Viktors Jasiņavičs „Saskaņas Centrs”
11. Pēteris Makaveckis „Saskaņas Centrs”
12. Kristaps Averjanovs Partija „Vienotība”
13. Inese Ziediņa Partija „Vienotība”
14. Andis Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai”
15. Ilvars Ķīsis Partija „Vienoti Latvijai”

2016. gadā tika sasauktas 18 domes sēdes, kopā izskatīti 484 darba 
kārtības jautājumi un par tiem pieņemti lēmumi.

Domes darbības nodrošināšanai ir izveidotas un pastāvīgi 
darbojas šādās deputātu komitejas:

•	 finanšu komiteja;
•	 attīstības un uzņēmējdarbības komiteja;
•	 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
2016.gadā ir notikušas  14 komiteju kopsēdes, kurās izskatīti un uz 

domes sēdi sagatavoti 473 jautājumi.

Pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības
Ilūkstes novadā atbilstoši apstiprinātajiem nolikumiem dar-

bojas 23 pašvaldības iestādes un 25 to struktūrvienība.
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās pašvaldības  ka-

pitālsabiedrībās:
•	 SIA „Ornaments”;
•	 SIA “Veselības centrs Ilūkste”

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās privātajās kapitālsa-
biedrībās:

•	 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija”;
•	 SIA „Latgales Laiks”;
•	 SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”.

Personāls
2016. gadā Ilūkstes novada pašvaldībā, tās iestādēs un struk-

tūrvienībās kopā tika nodarbināti 681 darbinieki, to skaitā:

•	 Ilūkstes novada pašvaldības administrācijā 55 darbinieki, to 
skaitā 14 deputāti; 
•	 pagastu pārvaldēs – 27;
•	 bāriņtiesā – 7;
•	 sociālajā jomā – 83;
•	 izglītības jomā – 363, to skaitā:
	pirmsskolas izglītības iestādēs – 56;
	vispārējās izglītības iestādēs – 267;
	interešu izglītības iestādēs – 40;    
•	 sporta jomā – 33;
•	 kultūras jomā – 59, to skaitā:
	kultūras namos – 42;
	bibliotēkās – 17;
•	 lauku attīstības un tūrisma jomā – 5;
•	 komunālajā saimniecībā un labiekārtošanas darbos – 56. 

Komunikācija ar sabiedrību

Ilūkstes novada pašvaldības komunikācija ar sabiedrību tiek nodrošinā-
ta, izmantojot dažādus informācijas kanālus: pašvaldības interneta por-
tālu www.ilukste.lv, sociālos tīklus, pašvaldības informatīvo izdevumu 
„Ilūkstes Novada Vēstis”, reģionālos masu medijus, informatīvos stendus 
novada pilsētās un pagastos, organizējot tikšanās ar dažādām iedzīvotāju 
mēķgrupām, kā arī iedzīvotāji tiek informēti ar pagastu pārvalžu, pašval-
dības pakalpojumu centra starpniecību un tml. Ilūkstes novada domē pie-
ņemto lēmumu pieejamība ir nodrošināta pašvaldības pakalpojumu centrā 
un visās novada bibliotēkās, informācija par domes pieņemtiem lēmumiem 
tiek publicēta arī Ilūkstes novada informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Nova-
da Vēstis”(iznāk kopš 1999. gada, 2016. gadā ir tapuši 10 „Ilūkstes Nova-
da Vēstis” numuri). Svarīgi atzīmēt,  ka domes sēdes ir atklātas. Tās tiek 
publiski izsludinātas, izliekot paziņojumus par sēdes darba kārtību, laiku 
un vietu novada domes un pagastu pārvalžu telpās, un jebkurš novada 
iedzīvotājs var piedalīties gan domes, gan komiteju sēdēs. 
Liela daļa iedzīvotāju interesējošos jautājumu risina vēršoties Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Centra speciā-
listi sniedz iedzīvotājiem informāciju mutiski, telefoniski vai elektronis-
ki, kā arī pieņem pašvaldībai, tās iestādēm un valsts iestādēm adresētus 
iesniegumus un cita veida dokumentus. Tāpat klientu apkalpošanas centrs 
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nodrošina pašvaldības speciālistu un pašvaldības apmeklētāju sadarbību, 
izsniedz izziņas, veic dzīvesvietas deklarēšanu u. c. Pakalpojumu centrā 
ir pieejams publiskais internets un kopēšanas pakalpojumi. Dokumentu 
aprite pašvaldībā notiek elektroniski. 2016. gadā dokumentu reģistrācijas 
sistēmās tika reģistrēti 2311 pašvaldībai adresēti iesniegumi un dokumen-
ti, un 822 valsts iestādēm adresēti iesniegumi. 

Novada attīstība
2016.gads bija uzskatāms par Eiropas Savienības fondu plānošanas perio-
da intensīvo starta gadu, jo tikai pagājušajā gadā pašvaldības varēja iepa-
zīties ar daļu no normatīvajiem aktiem, kas nosaka 2014.-2020.gada plā-
nošanas perioda projektu nosacījumus un uzzināt, vai programmas paredz 
iespējas projektos startēt novadu nozīmes attīstības centru pašvaldībām. 
Viens no lielākajiem 2016. gadā īstenotajiem projektiem ir Ilūkstes Sa-
draudzības vidusskolas internāta atjaunošana, pārveidojot to par mūsdie-
nīgu dienesta viesnīcu. Viesnīcas telpās tika atjaunoti visi inženiertīkli, 
veikts kosmētiskais remonts, un telpas aprīkotas ar jaunām mēbelēm. Šīs 
telpas var izmantot ne vien novada skolēni, bet šeit ir arī pavērtas iespējas 
organizēt nometnes un citus pasākumus. 
2016.gadā nozīmīgākais ceļu infrastruktūras projekts tika īstenots Suba-
tē, labiekārtojot Subates Tirgus laukumu. Tika atjaunots brauktuves se-
gums, izbūvēti gājēju celiņi, autostāvvietas un labiekārtota zaļā teritorija. 
Pilsētas centrā ir uzstādīts saules pulkstenis. Savukārt Ilūkstē ir atjaunots 
Lāčplēša ielas segums, tāpat arī tika turpināti ielu apgaismojuma izbūves 
darbi Dvietes un Šēderes ciemos. Bebrenē veikti Bebrenes muižas fasādes 
atjaunošanas darbi. 2016.gadā arī tika aizsākts viens no 2017.gada vērie-
nīgākajiem projektiem – Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra 
izveide Dvietē. 
Tāpat 2016.gadā Ilūkstes novada pašvaldība turpināja darbu pie Lauku 
attīstības programmas investīciju pasākuma 2014. - 2020. gadam “Pa-
matpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanas, kā 
rezultātā tiks veikta vairāku, iedzīvotājiem un vietējiem lauku uzņēmē-
jiem svarīgu pašvaldības autoceļu pārbūve, uzlabojot transporta kustības 
un piekļuves iespējas pie lauku uzņēmējdarbības objektiem. Visiem ceļa 
posmiem, ko projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt, ir izstrādāti tehniskie 
projekti un norit iepirkums būvdarbu veicēju noteikšanai. 
2016.gadā tika ieguldīts ievērojams darbs un līdzekļi, stiprinot Ilūkstes 
novada attīstības programmas vienu no prioritātēm - nodrošināt daudzvei-
dīgas sporta aktivitātes. Tas tika veikts, modernizējot un papildinot sporta 
materiāltehnisko bāzi un infrastruktūru, dažādojot bērnu un jauniešu fi-
ziskās aktivitātes, nodrošinot sabiedrībai pieejamu sportu. 
 Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā 2016.gadā izbūvēta daudz-
funkcionāla sporta manēža vieglatlētiem, 2017. gadā tā tiks aprīkota ar 
trenažieriem, nodrošinot daudzpusīgas sporta iespējas gan profesionālā un 
amatiersporta dalībniekiem, gan novada skolēniem un veselīga dzīvesvei-
da piekritējiem. Projekta rezultātu labvēlīgā ietekme uz sabiedrības fizisko 
veselību novadā prognozējama gan kā tūlītējs, gan ilgtermiņa ieguvums. 
Pašvaldība 2016.gadā projektu priekšatlases kārtās vērtēšanai ir sagata-
vojusi un iesniegusi vairākus projektu ideju konceptus, daļa no tiem ir ap-
stiprināti un tiks virzīti tālākai īstenošanai. 
Saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm, ie-
vērojamu jaunajā plānošanas periodā pieejamo investīciju daļu paredzēts 
novirzīt uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai. Šī mērķa sasniegšanai 
pašvaldība 2016.gadā ir iesniegusi un saņēmusi apstiprinājumu projektu 
ideju konceptam, kas tālākas projekta apstiprināšanas gadījumā sekmēs 
uzņēmējdarbības attīstību novadā, jo tiks uzlabota Ilūkstes novada iedzī-
votājiem un uzņēmējiem pieejamā infrastruktūra – ielas un ceļi. Veiksmī-
gas degradēto teritoriju attīstības projekta īstenošanas gadījumā tiks re-
konstruētas un pielāgotas telpas uzņēmējdarbības īstenošanai. 
Tāpat kā iepriekš, arī 2016.gadā pašvaldība ir veltījusi uzmanību vides 
problēmām un to iespējamiem risinājumiem, iesniedzot projekta ideju 
konceptus energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldības ēkās. 2016. 
gada beigās tika apstiprināts projekta idejas koncepts, kura ietvaros plā-
nots siltināt SIA “Veselības centrs “Ilūkste”” korpusu, tā īstenošana tiks 
uzsākta 2017.gadā.  
2016.gadā pašvaldība iesniedza vairākus projekta pieteikumus Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu konkursa 1.kārtā. 
Izmantojot programmā pieejamo finansējumu, plānots paplašināt tūrisma 
un sporta iespēju piedāvājumu novadā – izveidot jaunu tūrisma objektu 
Eglainē un izbūvēt brīvdabas slidotavu Ilūkstē. 
Veselības aprūpes un sociālajā jomā 2016.gadā tika uzsākta projekta 
„Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” īsteno-
šana, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbalstu pašvaldībā tiek at-
tīstīti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi - bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt sociālo aprūpi un rehabili-
tāciju dzīvesvietā, savukārt pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem 

atbilstoši savām iespējām un ar speciālistu atbalstu varēs izvēlēties dzīvot 
patstāvīgi un strādāt sev piemērotu darbu. Ir iesniegts arī projekts, kura 
mērķis ir veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pie-
ejamības uzlabošana visām Ilūkstes novada iedzīvotāju grupām, jo īpaši te-
ritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzī-
votājiem. Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” aktivitātes paredz novada mēroga 
pasākumu kopumu. 
2016.gadā pašvaldība turpināja Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras projekta „PROTI un DARI” īstenošanu. Projekta mērķa gru-
pa ir jaunieši (15-29 gadi), kuri nestrādā un nemācās. Galvenās projektā 
ietvertās aktivitātes ir vērstas uz komunikāciju un jauniešu iesaistīšanu. 
Ir paredzēti jauniešu informēšanas pasākumi, iesaistot pašvaldības stra-
tēģiskos partnerus (piemēram, organizējot radošās darbnīcas, tikšanos ar 
darba devējiem u.c.).
Lai uzlabotu novada iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu, Ilūkstes 
novada pašvaldība iesaistījās Valsts un pašvaldības vienotā klientu ap-
kalpošanas centra darbības uzlabošanā, papildinot līdzšinējo pakalpoju-
mu klāstu. Līdztekus pašvaldības un atsevišķu valsts iestāžu - NVA, UR, 
PMLP, VID, VSAA un VZD pakalpojumiem un konsultācijām, 2016.gadā 
pakalpojumu centrā kļuva pieejami arī atsevišķi LAD pakalpojumi.
Tūrisma jomā 2016.gadā Ilūkstes novadā tika iedibināta jauna tradīcija 
– kultūras tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”, kura maršruts veda pa no-
vadu, lai netradicionālā un atraktīvā veidā pasākuma dalībniekus iepazīs-
tinātu ar Ilūkstes novada tūrisma objektiem, Sēlijas skaisto dabu, kā arī 
lai azartiskā veidā veicinātu izziņas tūrisma aktivitātes novadniekiem un 
ceļotājiem.
Atbalsta pasākumi, kuru realizācija aizsākta 2016.gadā, tiks īstenoti, iz-
mantojot Latvijā pieejamos finanšu instrumentus - Eiropas Lauksaimnie-
cības fondu lauku attīstībai, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu un Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu.
2016.gadā īstenotie un uzsāktie projekti sekmē novada attīstību atbilstoši 
Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktajām ilgtermiņa 
prioritātēm, kas ir: 

•	 Sēlijas reģiona attīstība; 
•	 ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība ekonomikas 

izaugsmei;
•	 pieejama un mūsdienīga tehniskā infrastruktūra. 

Projektos paveiktās aktivitātes ir atbilstošas Ilūkstes novada attīstības 
programmā 2013.-2019.gadam noteiktajām rīcībām un investīciju plānam.

Projektu īstenošana 2016.gadā

Nr. 
p.k. Projekta nosaukums

Projekta 
kopējās 
izmaksas, 
EUR

Informācija 
par 
projekta 
norisi

1.

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

1 209 966,04 Uzsākts 
2016.gadā

2.

Pašvaldības projekts „Ilūkstes 
Sadraudzības vidusskolas 
internāta ēkas atjaunošanas 
tehniskās dokumentācijas 
izstrāde, autoruzraudzība un 
būvniecība”

364 034,02 Īstenots 
2016.gadā

3.

Pašvaldības projekts “Ilūkstes 
novada Sporta skolas treniņu 
zāles izbūves tehniskās 
dokumentācijas izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība”

218 835,82 Īstenots 
2016.gadā

4. 
Pašvaldības projekts “Tirgus 
laukuma labiekārtošana Subatē, 
Ilūkstes novadā”

205 465,14 Īstenots 
2016.gadā

5.

Lauku attīstības programmas 
investīciju pasākums 
“Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”

1 922 222,00 Notiek 
realizācija 
2016.gadā

6.
SAM 3.3.1. projekts 
“Ieguldījums komercdarbības 
attīstībai Ilūkstes novadā”

135 000,00

Apstiprināts 
projekta 
idejas 
koncepts
2016.gadā
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7.

SAM 4.2.2. projekts “Kompleksi 
risinājumi energoefektivitātes 
paaugstināšanai Veselības 
centra “Ilūkste” jaunajā 
korpusā”

274 568,86

Apstiprināts 
projekta 
idejas 
koncepts
2016.gadā

8.

SAM 5.5.1. projekts “Sēlijas 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
ceļš” (sadarbībā ar Sēlijas 
novadu apvienības pašvaldībām)

1 112 654,25

Iesniegts 
projekta 
idejas 
koncepts
2016.gadā

9.

INTERREG Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts “Ģimenes 
ieleja” jeb “Family valley”

101 519,12

Iesniegts 
projekta 
pieteikums 
vērtēšanai
2016.gadā

10.

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

44 205,29

Iesniegts 
projekta 
pieteikums 
vērtēšanai
2016.gadā

11.

INTERREG Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts “Jauna 
pieeja vecāka gadagājuma 
cilvēku sociālajai iekļaušanai 
Latgales un Utenas reģionos” 
jeb “New ways for social 
inclusion of elderly people 
in Latgale and Utena border 
regions”

49333,00

Iesniegts 
projekta 
pieteikums 
vērtēšanai
2016.gadā

12.

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

1421,05 Uzsākts 
2016.gadā

13.
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras projekts 
“PROTI un DARI”

46 926,00

Notiek 
realizācija, tā 
plānota līdz 
2018.gada 
decembrim

14.

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

10 251,56 Uzsākts 
2016.gadā

15.

SAM 9.2.4.2. “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību 
profilaksei Ilūkstes novadā”

92 958,00
Iesniegts 
projekta 
pieteikums 
vērtēšanai
2016.gadā

16. ESF projekts 
“Deinstitucionalizācija” - Uzsākts 

2016.gadā

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Ilūkstes novada Sociālais dienests ir Ilūkstes novada pašvaldības iz-
veidota iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teritorijā dzīvojošiem ie-
dzīvotājiem, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
Sociālā dienesta darbība ir organizēta, nodrošinot sociālā darba speciā-
listu pieejamību novada centrā un katrā pagasta pārvaldē. Ir sociālais 
darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem. Visiem sociālā darba speciā-
listiem ir 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā. 

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, 
2016. gadā izlietoti 93594 euro, t. sk.:

Pabalstu veidi
Izlietotā 
summa 
(EUR)

Pabalstus 
saņēmušo 
ģimeņu/

personu 
skaits

GMI (garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa pabalsts) 37458 108/162

Dzīvokļa pabalsts
•	 trūcīgām personām un ģimenēm;
•	 pensionāriem un personām ar 

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

29800 258/510

Pabalsts ēdināšanai 
•	 bērniem no trūcīgām ģimenēm 

vispārizglītojošās skolās, 
apmaksājot pusdienas 50% 
apmērā;

•	 bērniem pirmsskolas izglītības 
iestādēs, apmaksājot uzturēšanos 
100% apmērā;

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

6871 69/116

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

274 15/15

Sociālās garantijas bāreņiem un 
audžuģimenēm 18745 13/14

Vienreizējs pabalsts ārkārtas 
situācijā 446 3/3

Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam 2016. gadā konsta-
tēta 276 ģimenēm (564 personām) jeb 7.1 % no iedzīvotāju kopējā skaita. 
Salīdzinot ar 2015. gadu, trūcīgo ģimeņu skaits ir samazinājies par 37 
ģimenēm (72 personām).

Pašvaldības iniciatīva

•	 Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem

Audžuģimenēm un aizbildņiem ir iespējas saņemt bezmaksas indivi-
duālās psihologa-psihoterapeita konsultācijas, vienu reizi mēnesī darbojas  
atbalsta grupa audzūģimenēm un aizbildņiem, kura nodrošina iespēju sa-
ņemt atbalstu, dalīties savā pieredzē, kā arī iegūt jaunas atziņas un idejas, 
jaunas prasmes bērnu audzināšanā, savstarpējo attiecību veidošanā. Pie-
ejams sociālā darba speciālistu atbalsts un palīdzība problēmu risināšanā.

Ilūkstes novada audžuģimenēs esošajiem bērniem, kuri mācās Ilūkstes 
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, 50 % apmērā tiek ap-
maksāta ēdināšana un 100% apmērā tiek apmaksāta ēdināšana pašvaldī-
bas pirmsskolas izglītības iestādē. Pašvaldība papildus piešķirtajam valsts 
pabalstam par audžuģimenes pienākumu pildīšanu par katru bērnu mak-
sā 20 euro mēnesī.

Novadā ir četras audžuģimenes, kurās dzīvo 15 bērni. Novada 5 bērni 
atrodas audžuģimenēs Jelgavas novadā, Kārsavas novadā un Daugavpilī.

•	 Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts – līdz 300 euro;
•	 Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai – 22 euro, ko sa-

ņem 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 saslim-
šanu gadījumos – par desmit  stacionārā pavadītām diennaktīm, 
bet ne vairāk kā 72 euro gadā; 

	pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas saņem valsts so-
ciālā nodrošinājuma pabalstu – 72 euro gadā;

	bērniem ar invaliditāti – par medicīnas rehabilitācijas pakalpo-
jumiem – 50% apmērā no izlietotajiem līdzekļiem, bet ne vai-
rāk kā 143 euro gadā;

	trūcīgām personām ārstēšanās izdevumu segšana no alkohola, 
narkotisko vielu atkarības – ne vairāk kā 145 euro gadā. 

P Ā R S K A T S
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•	 Piemiņas veltes politiski represētajām personām, Černobiļas 
AES avārijas seku     likvidēšanas dalībniekiem un Afganistā-
nas kara veterāniem.

Pašvaldības brīvprātīgajās iniciatīvās un pasākumos sociāli mazaizsargā-
tajiem novada iedzīvotājiem izlietoti 57091 euro.

Sociālie pakalpojumi

Ilūkstes novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai 
fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu 
personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai kuru apgādnieki nodar-
binātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo pa-
līdzību, 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 mā-
jās”. Mājas aprūpes pakalpojums 2016. gadā tika nodrošināts 58 pilngadī-
gām personām (50 pensijas vecuma personām un 8 pilngadīgām personām 
ar invaliditāti, t. sk. 6 personām ar garīga rakstura traucējumiem).  To 
nodrošināja 33 aprūpētāji. Aprūpētāju darba samaksai, ieskaitot sociālo 
nodokli,  izlietoti 45786 euro. 

Pašvaldības iestādē „Ilūkstes Dienas aprūpes centrs personām ar ga-
rīga 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 attīs-
tīšanu ar speciālu nodarbību palīdzību un psihosociāla atbalsta sniegšanu 
personām un viņu tuviniekiem. Centru apmeklēja 15 personas, tā uzturē-
šanai un darbības nodrošināšanai 2016. gadā izlietoti 31554 euro.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jums institūcijā pieaugušām personām par samaksu nodrošināja sociālās 
aprūpes iestāde „Subates Romas katoļu draudzes veco ļaužu mītne „Miera 
nams”” . Pakalpojums sniegts 27personām un izlietoti 65928 euro.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jums institūcijā bērniem tika piešķirts no Daugavpils novada pašvaldī-
bas iestādes „Naujenes bērnu nams” un Salas novada pašvaldības bāreņu 
nama „Līkumi”. Institūcijās uzturējās 7 bez vecāku gādības palikuši bērni. 
Izlietoti 30307 euro.

Īstenotas sociālās rehabilitācijas programmas ģimenēm ar bērniem:
•	 sociālo kompetenču attīstības programmas vecākiem;
•	 dzīves pamatprasmju attīstības programma ģimenēm.

Sniegti psihologa pakalpojumi krīzē nonākušiem mazaizsargā-
tajiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, nodrošinot 240 individuālās 
psihologa konsultācijas (pielāgojoties personu vajadzībām, to sniegšana 
tika nodrošināta, izmantojot pagastu centros esošās pašvaldības institūci-
ju telpas tuvāk dzīvesvietai). Tika nodrošinātas atbalsta grupu nodarbības 
audžuģimenēm un aizbildņiem, izglītojoši semināri un atbalsta grupu no-
darbības aprūpētājiem. 

20 bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām, nodrošināti valsts 
finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā. 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā (valsts finansēts) nodroši-
nāts 48 personām, t.sk.:

•	 2 personām vecumā no 5 līdz 18 gadiem;
•	 22 personām ar 1. invaliditātes grupu;
•	 24  personām ar 2. invaliditātes grupu

Finanšu izlietojums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai ir 
42783.72 euro.
Izglītība

llūkstes novadā 2016. gadā darbojās viena pirmsskolas izglītības ies-
tāde ar divām filiālēm, divas vidusskolas, viena vispārējās un profesionā-
lās izglītības vidusskola, divas pamatskolas, divas izglītības iestādes ar 
profesionālo ievirzi, viena speciālās izglītības iestāde un viena interešu 
izglītības iestāde. 

Izglītojamo skaits Ilūkstes novada izglītības iestādēs

Izglītības iestāde 01.01. 
2013.

01.01. 
2014.

  01.01. 
2015.

01.01. 
2016.

Ilūkstes 1. vidusskola 377 330 306 277

Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola 264 218 194 193

Bebrenes 
vispārizglītojošā 
un profesionālā 

vidusskola

119 
(visp.)

105 
(prof.)

114 
(visp.)

103 
(prof.)

109 
(visp.)

84 
(prof.)

109 
(visp.)

108 
(prof.)

Eglaines pamatskola 86 88 82 75

Subates pamatskola 60 63 60 60

Raudas 
internātpamatskola 44 41 39 36

Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skola 114 114 126 139

Ilūkstes novada 
sporta skola 237 303 311 274

Ilūkstes Bērnu un 
jauniešu centrs 139 228 243 154

Ilūkstes pirmsskolas 
izglītības iestāde 

„Zvaniņš”
205 197 192 202

Ilūkstes novadā 2015./2016.mācību gadā eksāmenus kārtoja 72 vispārizglī-
tojošo un  profesionālo izglītības programmu izglītojamie. 
Matemātika, latviešu valoda un viena svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas 
jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem. Tāpat kā iepriekšē-
jos mācību gados -  vispopulārākais no obligātajiem svešvalodu eksāme-
niem bija angļu valoda, no izvēles pārbaudījumiem priekšroka tika dota  
bioloģijai,   neviens nebija izvēlējies kārtot eksāmenus ķīmijā un vēsturē. 
Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var seci-
nāt, ka novada  skolēni vislabākos rezultātus uzrādījuši krievu valodas 
(svešvalodas) eksāmenā, vidēji sasniedzot 71,51% (valstī 67%) un latviešu 
valodas (mazākumtautību izglītības programmā 9.kl.), vid.- 71,50%, valstī 
- 63,90%. Nedaudz zemāki rezultāti bioloģijā un latviešu valodā. Zemākie 
rezultāti  novadā  uzrādīti vācu valodā un matemātikā. Arī valstī kopumā 
matemātika ir visvājāk nokārtotais eksāmens (novadā vidējais rādītājs- 
40,81% , valstī- 36,2%).
Tāpat kā valstī, arī novadā,  uzlabojušās skolēnu zināšanas angļu un lat-
viešu  valodā. Eksāmena rezultāts, salīdzinājumā ar pagājušo mācību gadu  
ir krities fizikā. 
Valsts izglītības satura centra  apkopotie dati par  skolu vidējiem  rezul-
tātiem  2015./2016.mācību gadā, apliecina, ka valstī 443 skolās skolēni 
kārtoja centralizētos eksāmenus. Lepojamies ar Ilūkstes 1.vidusskolu, kas 
sasniedzot vidējo kopprocentu – 61,7%,  ierindojas  72.vietā valstī, uzrā-
dot augstākus vidējos rezultātus arī  par atsevišķām valsts ģimnāzijām. 
Visaugstākais skolēnu sniegums Ilūkstes 1.vidusskolā  ir krievu valodā 
(svešvalodā)- 72,30% (valstī 67%) un angļu valodā – 71,69% (valstī 61%), 
nedaudz zemāki rezultāti ir bioloģijā- 61,50% (valstī- 63,30%).
Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālājā vidusskolā (vispārizglītojo-
šajā programmā) skolēnu  vidējais zināšanu līmenis – 68,8%. Skolēnu snie-
gums eksāmenos ir augsts - krievu valodā (svešvalodā)- 73%,  angļu valodā 
– 71% (valstī- 61%), latviešu valodā- 68% (valstī – 51,30), bioloģijā – 68% 
(valstī- 63,30%) un matemātikā - 64% (valstī - 36,2%), savukārt profesionā-
lo programmu beidzējiem  vislabāk veicies  bioloģijā - 46,57%.

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā skolēniem vislabākie rezultāti ir 
latviešu valodas  mazākumtautību programmas  9.kl. – 71,50% (valstī 
- 63,9%) un  krievu valodas (svešvalodas) – 68,82%  (valstī- 67%) centrali-
zētajos  eksāmenos.

Absolventu skaits novada skolās 2015./2016. mācību gadā 

Izglītības iestāde 9. klase 12. klase

Subates pamatskola 8 -

Eglaines pamatskola 12 -
Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola 15

klātienē – 7
neklātienē – 18

Ilūkstes 1. vidusskola 32 17

Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskola 12

vispārizglītojošajā 
programmā  –  4
profesionālajā 
programmā –   24

Raudas internātpamatskola 2
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P A Š V A L D Ī B U  V Ē L Ē Š A N A S

Budžeta informācija

Ilūkstes novada pašvaldība ir saimnieciski, administratīvi un teritoriāli 
patstāvīga vienība ar savu budžetu, kas veidojas pēc finanšu izlīdzināša-
nas 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 saim-
nieciskajā 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 maksāju-
miem pašvaldības budžetā, valsts budžeta dotācijām un mērķdotācijām, 
kredītiem, vietējām nodevām un citiem maksājumiem, pašvaldību budžetā 
ieskaitāmiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma ap-
saimniekošanas 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 attie-
cīgajā saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei at-
bilstoši pašvaldības prioritātēm. Tā kā nepieciešamība vienmēr pārsniedz 
pieejamos resursus, budžeta process nozīmē izvēles veikšanu un lēmuma 
pieņemšanu. 

Budžets 2016. gadam sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budže-
tu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 
2016. gadam”. (Infromācija par apstiprināto budžetu tika publicēta arī 
“Ilūkstes Novada Vēstis” attiecīgā gada pirmo mēnešu numurā).

Pamatbudžets 
(EUR)

Speciālais 
budžets 
(EUR)

Ziedojumi 
un 

dāvinājumi 
(EUR)

Ieņēmumi 6 536 187 354 126 -

Aizņēmums 1 160 000 - -
Līdzekļu 

atlikums gada 
sākumā

974 430 318 743 15 889

Izdevumi 8 012 359 584 558 15 889
Aizņēmumu 

atmaksa 563 258 - -

Līdzekļu 
atlikums gada 

beigās
95 000 88 311 -

Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta aktuālo informāciju uz 01.01.2017. 
Ilūkstes novada  administratīvas teritorijas kopplatība ir 64 780,1 ha, tai 
skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem – 45 %, meža zemes –  
41 %.
Ilūkstes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā un īpašumā uz 01.01.2017. 
ir 7242,7 ha zemes jeb 11,2 % no novada kopējās platības, no tām  pašval-
dības īpašumā – 751,9 ha, kas ir 10,2 % no pašvaldības kopplatības. Lauk-
saimniecībā izmantojamā zeme aizņem 3987,2 ha, kas ir 56 % no pašval-
dības zemes kopplatības. No tās 3636 ha ir iznomāti novada fiziskajām un 
juridiskajām personām. Uz 01.01.2017. spēkā ir 1042 zemes nomas līgumi. 

Lai pašvaldība racionālāk un lietderīgāk apsaimniekotu savus īpašumus, 
tie ir jāuzmēra un jāieraksta zemesgrāmatā, kam nepieciešami lieli naudas 
līdzekļi. Pašvaldības ēku lielākai daļai ir nostiprinātas īpašuma tiesības ze-
mesgrāmatā, savukārt zemei – tikai 10 %. Joprojām likuma ierobežojumu 
dēļ uz pašvaldības vārda nevar ierakstīt zemi zem mežaudzēm. 
Pašvaldības nekustamā  īpašuma novērtējums salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata gadu.

Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma kopējā bilances vērtība, 
salīdzinot ar 2015. gadu, pārskata gadā ir pieaugusi par EUR 6 677 79. 
Pārskata gadā ir izbūvēts laukums Subates pilsētas centrā, ierīkots elek-
troapgaismojums Šēderes un Dvietes ciematos, izbūvēti jauni siltumtrases 
posmi Subates pilsētā un Šēderes ciematā. Veikta Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskolas internāta ēkas un Sporta skolas rekonstrukcija, veikts Bebre-
nes vidusskolas ēkas fasādes remonts. Tika veikti ielu remonti Ilūkstē un 
Subatē.  

APSTIPRINĀTI 3. JŪNIJA VĒLĒŠANU 
REZULTĀTI 

LATVIJAS REPUBLIKA
ILŪKSTES NOVADA DOME

ILŪKSTES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447

IZRAKSTS NO 2017. GADA 4. JŪNIJA VĒLĒŠANU KOMISIJAS
SĒDES PROTOKOLA Nr.9

 DARBA KĀRTĪBĀ
1. Par Ilūkstes novada domes 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu 

rezultātu apstiprināšanu. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
        Vēlēšanu komisija, pārbaudot 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu saņemtos 
vēlēšanu iecirkņu Balsu skaitīšanas Protokolus un novada vēlēšanu 
komisijas Rezultātu Protokolu, saskaņā ar „Republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu likuma” 40. un 41. pantiem,
Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu 
likuma” 44. pantu, atklāti balsojot
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nolēma apstiprināt 2017. gada 3. jūnija vēlēšanu rezultātus : 

PAR KATRU KANDIDĀTU SARAKSTU NODOTO DERĪGO 
VĒLĒŠANU ZĪMJU SKAITS

Kandidātu saraksta nosaukums Derīgās vēlēšanu zīmes 
par kandidātu sarakstu

Partija “VIENOTĪBA” 243
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 1864
Partija “No sirds Latvijai” 24
“Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija 284
Partija “Vienoti Latvijai” 359

KANDIDĀTU SARAKSTĀ IEGŪTO VIETU SKAITS
Kandidātu sarakstu nosaukums Iegūto deputātu vietu 

skaits
Partija  “VIENOTĪBA” 1
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 10
No sirds Latvijai 0
“Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija 2
Partija “Vienoti Latvijai” 2

 un noteikt, ka Ilūkstes novada domē ievēlēti :

DEPUTĀTI ALFABĒTA KĀRTĪBĀ
Nr. 
p.k.

Vārds, uzvārds Saraksta nosaukums

1. Kristaps Averjanovs Partija “VIENOTĪBA”
2. Artūrs Bogdanovičs “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
3. Guntars Cepurītis “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA
4. Viktors Jasiņavičs “Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija
5. Andis Ķīsis Partija “Vienoti Latvijai”
6. Ilvars Ķīsis Partija “Vienoti Latvijai”
7. Jānis Krievāns “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
8. Maigurs Krievāns “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
9. Irēna Kūliņa “Saskaņa”sociāldemokrātiskā partija
10. Vitolds Kveders “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
11. Jāzeps Mačuks “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
12. Dainis Millers “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
13. Stefans Rāzna “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
14. Artis Simanovičs “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
15. Dace Stalidzāne “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ilūkstes novada 

vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S.Stašāne
Vēlēšanu komisijas sekretāre I.Sičeva                    
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IR PABEIGTA CEĻA POSMA 
ILŪKSTE  - BEBRENE PĀRBŪVE

Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, no 29. maija līdz 2. jūnijam tika 
veikta dubultās virsmas apstrāde autoceļam P72 Ilūkste (Virsaiši)-Bebre-
ne-Birži Daugavpils ceļu rajonā. Remontdarbi noritēja no autoceļa 10. līdz 
18.7 kilometram. Kopumā tika uzklāta dubultā virsma 8,65 kilometru ga-
rumā. Veicot dubultās virsmas apstrādi, autoceļa virsma iegūst asfaltam 
līdzīgu segumu. Galvenie ieguvumi no šāda ceļu seguma ir iedzīvotājiem, 
kas dzīvo ceļu tuvumā, jo segums pilnībā novērš ceļa putēšanu, bet auto-
vadītājiem tiek nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi.

Pašvaldība izsaka pateicību VAS “Latvijas Valts ceļi” un VAS “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” par sadarbību nozīmīga ceļa posma uzlabošanā.

Tika veikta dubultās virsmas apstrāde autoceļam P72 Ilūkste 
(Virsaiši)-Bebrene-Birži Daugavpils ceļu rajonā

Madara Pavlovska, redaktore

TIKS UZLABOTA SOCIĀLO 
PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA 
PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM 
TRAUCĒJUMIEM

Lai arī Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrības „Ildra” ēkā 
(Zemgales ielā 6A, Ilūkstē) darbojas dienas aprūpes centrs personām ar 
garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss”, ņemot vērā tā sniegto pakal-
pojumu specifiku un to, ka pieprasījums šiem pakalpojumiem palielinās, 
centra vajadzībām drīzumā tiks labiekārtotas jaunas telpas.

Aprūpes centru „Fēnikss” ikdienā apmeklē 15 klienti, un šobrīd tajā 
nav iespējams uzņemt lielāku klientu skaitu. Esošajās telpās nav iespē-
jams arī iekārtot nepieciešamo aprīkojumu. Tādēļ tiek realizēta ideja par 
dienas aprūpes centra personām ar invaliditāti izveidošanu Ilūkstē, biju-
šās aptiekas telpās (pašvaldības nekustamajā īpašumā Kastaņu ielā 38A), 
kas nodrošinās centra klientu pilnvērtīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju, 
un integrāciju sabiedrībā, kas balstīta uz tematiskām nodarbībām, vin-
grošanu un atpūtu, paverot plašākas iespējas attīstīt jaunus sociālos pa-
kalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Minētā mērķa sasniegšanai „INTERREG” Latvijas-Lietuvas pārrobe-
žu sadarbības programmas ietvaros ir iesniegts projekts, kura apstipri-
nāšanas gadījumā bijušās „Kastaņu aptiekas” ēkā tiks iekārtotas telpas 
dienas aprūpes centra „Fēnikss” vajadzībām.

Madara Pavlovska, redaktore

A K T U Ā L I

AICINĀM MĀJRAŽOTĀJUS UN 
AMATNIEKUS PIETEIKTIES 
TIRDZIŅAM „DABAS 
KONCERTZĀLES” NORISES LAIKĀ
17. jūnijā no plkst.18.00 līdz pusnaktij Ilūkstes novada Bebrenes pagasta 
Dvietes palienē notiks vērienīgs pasākums – vides mūzikas koncerts „Da-
bas koncertzāle”. Tā kā uz pasākumu ieradīsies tūkstoši interesentu no 
visas Latvijas, bet organizatori apzināti neplāno iekārtot ēstuves pasāku-
ma vietā, Bebrenē, kas ir 3 km attālumā no tās, no plkst. 14.00 tiks orga-
nizēts tirdziņš, kuram aicinām pieteikties mājražotājus un amatniekus. 
Pieteikšanās Ilūkstes novada Kultūras centrā  65462135 vai kulturas.
centrs@ilukste.lv. Lūgums tirgotājiem ievērot, lai būtu nokārtotas visas 
nepieciešamās atļaujas!
Par pasākumu mājaslapā: www.dabaskoncertzale.lv

Madara Pavlovska, redaktore

15.JŪNIJĀ ILŪKSTES NOVADĀ 
NOTIKS VUGD PRAKTISKĀS 
MĀCĪBAS
Ceturtdien, 15. jūnijā, 
plkst. 10.00 Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) un SIA 
“LatRosTrans” rīkotās 
praktiskās civilās aizsar-
dzības uzņēmuma mācī-
bas Līnijas ražošanas dis-
pečeru stacijā (turpmāk 
LRDS) “Ilūkste” (Ilūkstes 
novada Šēderes pagastā). 

Mācībās tiks inscenēta situā-
cija, ka SIA “LatRosTrans” 
naftas produktu pārsūknē-
šanas stacijas “Ilūkste” administratīvās ēkas pagraba stāvā ir izcēlies 
ugunsgrēks un izveidojies stiprs piedūmojums ēkā un visa objekta terito-
rijā. Tiks arī inscenēta situācija, ka notiekot avārijai uzņēmuma maģistrā-
lajā sūkņu stacijā, notiek dīzeļdegvielas noplūde un aizdegšanās. 

Praktisko mācību mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot izveidoto kārtī-
bu un pasākumus katastrofas draudu gadījumā, kas noteikti SIA “Lat-
RosTrans” civilās aizsardzības plānā un ārpusobjekta civilās aizsardzības 
plānā. Plānotajās mācībās piedalīsies amatpersonas un nodarbinātie no 
VUGD, Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, 
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Ilūkstes novada civilās aizsardzī-
bas komisijas un SIA “LatRosTrans”.

Mācību ietvaros operatīvie transportlīdzekļi pārvietosies ar ieslēgtiem 
skaņas un gaismas signāliem un tiks iedarbināta objekta trauksmes sirē-
na, tāpēc aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot uz ielām pārvietojo-
ties operatīvo tehniku ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem. VUGD 
jau iepriekš atvainojas iedzīvotājiem par operatīvā transporta pārvieto-
šanās radītajiem apgrūtinājumiem un par to, ja kādam šīs mācības radīs 
nepamatotu uztraukumu.

Plašākai informācijai: Inta Šaboha
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871, 27098250 prese@vugd.gov.lv 
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DVIETĒ DURVIS VĒRS 
DAUDZFUNKCIONĀLAIS 
SOCIĀLO PAKALPOJUMU 
CENTRS 
„MŪSMĀJAS „DIŽKOKS””

Savas mājas garīgumam, mājas cilvēkiem, mājas 
mīlestībai. Tāpat kā nav iespējama turība bez dar-
ba, zināšanas bez krietnuma, bauda bez gandarīju-
ma, tikums un morāle, tāpat nav iespējamas mājas 
bez mājīguma. 

Ar Svēto Misi Dvietes katoļu baznīcā, nelielu koncer-
tu, gaišām pārdomām un stiprinājuma vārdiem 27. maijā 
Dvietē pulcējās novada ļaudis un viesi, lai būtu kopā lielajā 
priekā un gandarījumā par daudzfunkcionālā sociālo pa-
kalpojumu centra „Mūsmājas „Dižkoks”” izveidi bijušās 
Dvietes pamatskolas ēkā.

Svinīgajā notikumā centru iesvētīja Jelgavas diecēzes 
bīskaps Edvards Pavlovskis kopā ar bijušo Ilūkstes pareiz-
ticīgo draudzes pārzini tēvu Ambroziju, Dvietes katoļu 
draudzes priesteri Edvardu Zaksi un Subates katoļu drau-
dzes prāvestu Andreju Skadiņu. Ekselence, Ilūkstes nova-
da domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Dvietes pagasta 
pārvaldes vadītāja Iveta Plone un SIA „Veselības centrs 
„Ilūkste”” vadītāja Zane Buceniece-Zīberga pārgrieza sim-
bolisko lentu. Tika svinīgi atklāta arī centra plāksne, ko 
rotā uzraksts „Mūsmājas „Dižkoks””.

Tās ir „Mūsmājas”, kas gaidīs ļaudis, kuros varbūt būs 
spēka zudums, un varbūt ļaudis, kuri vēlēsies izgaisināt 
arī vientulības sajūtu, te būs drošs patvērums. „Dižkoks” 
– īpašs nosaukums, – kā simbols cilvēka dzīves gājumam. 
Nesot ilga un varena mūža simbolu, arī centra fasādi rotā 
koka stilistisks attēls.

Bīskaps Edvards Pavlovskis centra darbiniekiem no-
vēlēja kalpot ar pacietību un mīlestību, bet sirmgalvjiem, 
kuri vecumdienas vadīs „Mūsmājās” – bieži teikt vienkār-
ši „paldies”.

Kā jau iepriekš tika ziņots, lai nodrošinātu racionālu 
bijušās Dvietes pamatskolas ēkas izmantošanu, pasargājot 
to no bojājumu draudiem, kā arī, lai attīstītu iedzīvotājiem 
nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai, 
pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums par pašvaldības 
līdzekļiem izbūvēt daudzfunkcionālu sociālo pakalpoju-
mu centru. Telpu atjaunošanas darbi tika uzsākti šī gada 
janvārī, un šobrīd atbilstoši prasībām ir pilnībā atjaunotas 
un labiekārtotas dzīvojamās telpas. Centrā iekārtoti 24 
numuriņi, nodrošinot 42 vietas. Katrā numuriņā ir viss 
nepieciešamais (tai skaitā – sanitārais mezgls, pieejams 
internets, televīzija utt.). Ir ārsta un fizioterapeita kabi-
neti, atsevišķa mazgāšanās telpa, ēdamzāle, virtuve. Ēkas 
iekšpagalmā izveidota terase un labiekārtojuma elementi 
(soliņi, šūpoles, puķu dobes). Iekārtota centra apkārtne, 
dārzā – košumkrūmi, krūmāji, augļkoki.

Darbus veica SIA „Jēkabpils PMK” (vadošais būvdar-
bu vadītājs – Māris Dimants, būvdarbu vadītāji – Andris 
Buks, Valērijs Barhatovs, arhitekti – Ineta Buka un Līva 
Dimante)

Dvietes sociālo pakalpojumu centrs „Mūsmājas „Diž-
koks”” ne vien nodrošinās ar augsta līmeņa pakalpoju-
miem, bet arī radīs 16 jaunas darba vietas, un nav maz-
svarīgi atzīmēt, ka jau tagad ir liela interese par iespējām 
izmantot centra pakalpojumus. Paredzēts, ka centrs dar-
bu uzsāks vasaras otrajā pusē

Madara Pavlovska,
redaktore

Foto: Sarmīte Bogdanoviča

G A N D A R Ī J U M S

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

7. maijā Dvietē pulcējās novada ļaudis un viesi, lai būtu kopā 
lielajā priekā un gandarījumā par daudzfunkcionālā sociālo 

pakalpojumu centra „Mūsmājas „Dižkoks”” izveidi

Svinīgajā notikumā centru iesvētīja Jelgavas diecēzes bīskaps 
Edvards Pavlovskis

No kreisās - Dvietes katoļu draudzes priesteri Edvardu Zaksi, 
Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis, Ilūkstes novada 
domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un SIA „Veselības centrs 

„Ilūkste”” vadītāja Zane Buceniece-Zīberga pārgrieza simbolis-
ko lentu
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NOTIKA ILŪKSTES NOVADA 
TŪRISMA RALLIJS 
“CITĀDAIS CEĻOJUMS” 2017

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, arī šogad, 27.maijā, 
notika Ilūkstes novada Tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”. Latvijas 
simtgades sagaidīšanas noskaņās, šogad rallija norise tika caurvīta ar 
domu par savu sakņu stiprināšanu dzimtajā zemē, tāpēc par šī gada 
rallija tēmu tika izvēlēts ozols. “Citādais ceļojums” veda pa Ilūkstes 
novadu, lai netradicionālā un atraktīvā veidā iepazītu un varbūt pat 
atklātu to no jauna, jo maršrutā tika iekļauti arī tādi apskates pun-
kti, kas nebija rodami tūrisma ceļvežos un, protams, jāatrod bija arī 
novada ievērojamākie ozoli. Šī gada rallijs bija īpašs arī ar to, ka tika 
izvēlēta ne vien rallija tēma, bet arī visa diena veltīta rallija temati-
kai, jo pasākuma ietvaros Ilūkstes estrāde pārtapa par īpašo rallija 
saliņu. Te bija gan radošās darbnīcas, gan dažādas aktivitātes, kopā 
tika sagaidītas un sveiktas komandas, noslēgumā baudot grupas 
“Z-Scars””koncertu un ballē lustējoties ar grupu “Dadži”. Izbraucot 
maršrutu, katras ekipāžas dalībnieki Estrādes parkā stiprināja ko-
mandas saknes un iestādīja arī savas komandas kociņu. 

Šogad rallijā piedalījās 22 komandas, kurām bija jāapmeklē 10 
no 14 ceļvedī piedāvātajiem kontrolpunktiem. Maršruta izbraukša-
nai bija atvēlēts ierobežots laiks, kas bija 3 stundas.  Apmeklētākie 
kontrolpunkti bija Dvietes parka estrāde, Lašu ozols, Ilūkstes ozols, 
Ozoliņu ozols, koka norādes zīme lielceļa krustojumā Rauda-Šēde-
re-Šiškova.

Rallija 14 kontrolpunkti bija šādi:
• Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”
• Dvietes parka estrāde
• “Mūsmājas “Dižkoks””
• Bebrenes dzirnavas
• Skalbiņu dižozols
• Ilzes pamatskola
• Ozoliņu ozols
• Eglaines pamatskola
• Lašu ozols
• Grendzes Svētā Pētera Romas katoļu baznīca
• Visjaunākais simtgades ozols Subatē
• Ulmaņa birzīte
• Ozols Ilūkstes centrā
• Koka norādes zīme krustojumā Rauda-Šēdere-Šiškova

Izbraucot ceļvedī iekļautos kontrolpunktus, izpildot uzdevumus, 
krājot papildpunktus par „mājas darba – lāpsta” izdekorēšanu, fik-
sējot komandu atraktivitāti un radošumu, tika noskaidrotas labākās 
komandas. Visu ekipāžu dalībnieki saņēma piemiņas dāvanas, rallija 
dalībnieku komandas, kuras ieguva 1.-3. vietu, tika apbalvotas ar īpa-
šām pārsteiguma balvām. Tika izvēlētas arī radošākās un interesan-
tākās komandas noformējuma ziņā – gan auto, gan pašu dalībnieku 
stils. 

Šogad uzvarētāju laurus plūca “Labrīt 1” komanda (Ilūkstes no-
vada Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs), par 5 punktiem mazāk 
bija komandai “Drīms” (Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs), 
kura ieguva 2.vietu, bet kā trešie, apkopojot rezultātus, bija komanda 
“Labrīt 3” (Ilūkstes novada Kultūras centra jauniešu deju kolek-
tīvs).

Īpašajās nominācijās godinājām visvecāko dalībnieku (88 gadi) no 
komandas “Taureņi”, visjaunāko dalībnieku (1 mēnesis) komandas 
“Vikingi” sastāvā un komandu “Vējiem līdzi”, kura piedalījās rallijā, 
braucot ar motociklu.

Nominācijas par iespaidīgāko komandas noformējumu:
“Saulainie lidotāji” ekipāža “Pasta balodīši”
“Ragaiņi” ekipāža “Labrīt 2 - Kovboji”
“Īstie rallisti” ekipāža “Labrīt 1”
“Kamuflāža” ekipāža “MK Dviete”
“Veterāni” ekipāža “Drīms”

Vietu sadalījums:
Maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt 14 kontrolpunktos + 

mājasdarbs - īpašais uzdevums “Lāpsta”- tie ir 935 punkti. Jāapmek-
lē bija tikai 10 kontrolpunkti pēc pašu izvēles. Ekipāžas “Ērgļi” un “A 
komanda” finišēja vēlāk, nekā bija noteikts (pēc plkst. 19.00).

Iegūto rezultātu tabula:

Komandas nosaukums Punktu skaits (max 935 punkti)

Labrīt 1 740

Drīms 735

Labrīt 3 725

Mēs TE bijām 709

Piektdieņi 705

Labrīt 2 -Kovboji 700

Ornaments 695

Svimerīši 695

Kārzdabas zemene 690

Queens 679

Čāmāni 670

ČD Tauriņi 669

Pasta balodīši 654

Taureņi 650

Spoku mednieki 650

MK Dviete 629

Kaldabruņa 623

lecam_206lecam_327Vikingi 605

Aneda 36 559

Vējam līdzi 510

Ērgļi 0

A komanda 0

Ilūkstes novada Tūrisma ralliju “Citādais ceļojums” 2017 organi-
zēja Ilūkstes novada pašvaldība. Sakām paldies visiem dalībniekiem, 
kontrolpunktu tiesnešiem, paldies arī radošo darbnīcu vadītājiem 
un atbalstītājiem! Sakām paldies ekipāžai “Kārzdabas zemene” no 
Cesvaines un ekipāžai “Ērgļi”, kuri ieradās no Ērgļiem, lai iepazītu 
Sēlijas visskaistāko novadu! Paldies sponsoram - ZS “Rūķi” īpašnie-
kiem Timšānu ģimenei par arbūzu stādiņiem un arbūzu un meloņu 
virtuālo ieskatu “No stāda līdz ražai” pirmo vietu ieguvējiem!

Lai līdzi ozoliem stiprinās mūsu Ilūkstes novada skaistums un 
saknes!

Dace Stalidzāne,
Tūrisma un attīstības speciāliste 

Foto: Sarmīte Bogdanoviča

  

Šogad uzvarētāju laurus plūca komanda “Labrīt 1” (Ilūkstes 
novada Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs)
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 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r .  5  2 0 1 7 . g a d a  1 3 . j ū n i j ā

ILŪKSTES NOVADA 
10. LASĪŠANAS SVĒTKI

25.maijā Ilūkstes estrādē norisinājās 10. Ilūkstes novada Lasīšanas 
svētki. Šī ir jau 10. kopā sanākšanas reize visiem novada lielajiem un 
mazajiem grāmatmīļiem. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un 2002. gadā izveidota lasīšanas 
veicināšanas programma.

Pateicoties Kultūras ministrijas un Valsts Kultūrkapitāla fonda 
piešķirtajam finansējumam, “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir kļuvusi 
par ilggadīgu tradīciju, kura iesaistījusi tūkstošiem jauno lasītāju grāmatu 
lasīšanā un vērtēšanā. Programmas pirmsākumos tajā piedalījās tikai 
bērni un jaunieši , kuri lasīja un vērtēja jaunākās grāmatas, bet kopš 2012. 
gada Bērnu un jauniešu žūrijai pievienojās arī Vecāku žūrija, jo lasīšana 
nav iedomājama bez ģimenes atbalsta. Ja lasa vecāki, tad arī bērni lasīs!

Ilūkstes novada bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā piedalās 
jau kopš tās pirmsākumiem. Šogad grāmatu lasīšanā un vērtēšanā 
iesaistījās 209 mazie un lielie eksperti no 8 novada bibliotēkām.

Tradīcija rīkot novada Lasīšana svētkus aizsākās 2007. gadā, kad tika 
rīkoti 1. Ilūkstes novada Bērnu žūrijas lasīšanas svētki. Tie tika rīkoti 
Ilūkstes kultūras centrā un tajos piedalījās lasīšanas eksperti no Ilūkstes 
pilsētas bērnu bibliotēkas, Bebrenes un Šēderes pagastu bibliotēkām. Šīs 
skaistās tradīcijas aizsācēja ir bijusī Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas 
vadītāja Regīna Šīmane. Esam viņai pateicīgi par ieguldīto darbu lasīšanas 
veicināšanas programmas attīstībā.

Svētku norises vieta katru gadu tiek mainīta. Tie ir bijuši Pilskalnē, 
Šēderē, Dvietē, Bebrenē, Subatē. Šis, jubilejas, pasākums atkal notika 
Ilūkstē, pilsētas estrādē.

Pasākuma ievaddaļā jaukus un sirsnīgus vārdus par lasīšanu un 
grāmatu teica Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

Pasākuma gaitā Čučumuižas rūķi sumināja ikvienu grāmatu 
ekspertu katrā vecuma grupā. Rūķi rūpējās arī par pasākuma muzikālo 
noformējumu.

Paldies par palīdzību un atbalstu svētku organizēšanā Ilūkstes novada 
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājai 
Sanitai Plonei , izglītības metodiķei darbā ar jaunatni Lāsmai Pokšānei. 
Īpašs paldies Ilūkstes novada bērnu un jauniešu centra vadītājai Vandai 
Rimšai un jauniešu radošajai komandai.

Ināra Valpētere,
Ilūkstes novada centrālās 

bibliotēkas direktore

PIEPRASĪTĀKĀS DARBA JOMAS 
LATVIJĀ

Ir pienācis satraucošs laiks absolventiem, kad kāds vēl kārto pēdējos 
eksāmenus, kad visi gatavojas izlaidumiem un apdomā, ko iesāks tālāk. 
Kāds jau ir izvēlējies savu nākotnes profesiju un zina, kur to apgūt, lai 
sasniegtu iecerēto mērķi, bet kāds vēl domā vai šaubās par to, ko darīt 
tuvākajā nākotnē.

 Profesijas izvēle ir sarežģīts un ilgstošs process, kura laikā ir ne tikai 
jāizvēlas sev tīkamā profesija, bet jānovērtē savas stiprās puses, izglītības 
iespējas, darba tirgu Latvijā un pieprasītākās profesijas. Šobrīd ir vairāki 
testi, kas ir pieejami interneta resursos, grāmatās, laikrakstos un žurnālos 
u. c., kur ir iespēja uzzināt savas stiprās puses un iespējamās darba jomas 
un profesijas, kur varētu tās pielietot. Lielisks palīgs ir interneta mājaslapa 
Nacionālā izglītības iespēju datubāze (www.niid.lv) kurā ir iespēja izpildīt 
dažādus karjeras izvēlēs testus, uzzināt aktuālāko izglītības informāciju un 
citu noderīgu informāciju. Tiem, kuri vēl apdomā savu nākotnes profesiju 
un iespējas, vēlos apkopot un sniegt nelielu ieskatu pieprasītākajās darba 
jomās Latvijā.

 Apkopojot vairākus vakanču portālus: cvvp.nva.gov.lv; www.
cv.lv;  www.visidarbi.lv; www.ss.lv izveidoju sarakstu kurā tiek uzskaitītās 
pieprasītākās darba jomas Latvijā uz doto laika periodu.

1. Tirdzniecībā, mārketings
2. Ražošana
3. Pakalpojumi
4. Veselības aprūpe, sociālā aprūpe
5. Transports, loģistika
6. Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācija
7. Lauksaimniecība, vide
8. Valsts pārvalde
9. Izglītība, zinātne
10. Vadība, administrēšana
11. Tūrisms, viesnīcas
12. Jurisprudence, tieslietas
13. Mēdiji sabiedriskās attiecības
14. Kultūra, māksla
Pieprasītākās profesijas Latvijā šobrīd ir pārdošanas speciālisti, kasieri, 

inženieri, ārsti, medicīnas māsas, programmētāji. Savukārt nākotnē 
zinātnieki un pētnieki prognozē, ka pieprasītākās un vislabāk apmaksātās 
profesijas būs programmētāji, analītiķi, medicīnas darbinieki (ārsti un 
medicīnas māsas), grāmatveži, būvinženieri, finansisti. 

Jau pavisam drīz sāksies uzņemšana koledžās, augstskolās, arodskolas 
un citās mācību iestādēs. Tāpēc rūpīgi ir jāseko uzņemšanas datumiem, 
bet nav jābaidās, ja sanāk nokavēt. Vairākās mācību iestādēs ir papildus 
uzņemšanas. Ļoti daudzās augstskolās tiek piedāvātas budžeta vietas. 
Koledžās un tehnikumos, ir iespēja apgūt dažādus arodus gada laikā, kā arī 
tiek piedāvātas Eiropas Savienības projektu stipendijas. Ja kāds ir izvēlējies 
sev vēlamu arodu, bet nezinu, kur to apgūt, tad ir iespēja Nodarbinātības 
valsts aģentūras mājaslapā (www.nva.lv) sadaļā izglītības iestāžu meklētājs 
apskatīties sev tīkamo darba jomu un iestādes, kur to var apgūt. 

Vēlos aicināt jauniešus palikt tepat Latvijā, iegūt izglītību un veidot 
savu karjeru savā dzimtajā valstī. Apkopojot datus no vairākiem vakanču 
portāliem, izveidoju sarakstu ar Latvijas pilsētām, kurās ir nepieciešami 
profesionāli darbinieki un speciālisti:

1.  Rīga  2.  Daugavpils
3.  Liepāja  4.  Rēzekne
5.  Jūrmala  6.  Jelgava
7.  Valmiera  8.  Ventspils
9.  Jēkabpils
Apskatot darba piedāvājumus tuvākajos novados, redzu, ka lielākais 

darbinieku trūkums ir medicīnas nozarē, īpaši ārstu, tāpēc vēlētos aicināt 
novada jauniešus studēt medicīnu, un atgriezties dzimtajā pusē, lai 
strādātu un palīdzētu savas dzimtās puses iedzīvotājiem. Tāpat arī novēlu, 
lai izdodas sasniegt iecerētos mērķus un iestāties sev iz izvēlētajās skolās. 

Eģita Petrova, 
DU maģistra studiju programmas „Starpkultūru attiecības”

1.kursa studente

I Z G L Ī T Ī B A

Pasākuma gaitā Čučumuižas rūķi sumināja ikvienu grā-
matu ekspertu katrā vecuma grupā. Rūķi rūpējās arī par 

pasākuma muzikālo noformējumu
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NOVADA, REĢIONĀLO, VALSTS 
MĀCĪBU PRIEKŠMETU  OLIMPIĀŽU, 
KONKURSU, INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 
UN SPORTA LAUREĀTU APBALVO-
ŠANAS PASĀKUMS 2016./2017.M.G.

Labi padarīta darba un pateicības gaisotnē 30.maijā Ilūkstes novada 
kultūras centrā tika sumināti  novada reģionālo, valsts mācību priekšmetu  
olimpiāžu, konkursu, interešu izglītības un sporta laureāti. 

Man tas viss pieder, viss - un nepārtraukti, gan pirms stāvēšanas uz 
jaunu apņemšanos sliekšņa, gan šobrīd, gan- piederēs arī pēc tam, rīt un 
parīt, jebkad visa gada garumā. Mācos un mācos iet un ejot priecāties par 
to, cik ceļš vienreizīgs un neatkārtojami skaists. Atliek tikai man pašai 
apliecināties un darīt! 

Bet Ir tikai viens veids, kā kaut ko jaunu iemācīties un tas ir-  darot, 
un darīts šogad ir bezgala daudz!  Ar šādiem vārdiem pasākumu iesāka 
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja San-
ita Plone.

Sveicot novada talantīgākos un drosmīgākos skolēnus, Ilūkstes nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans  Rāzna uzsvēra pedagogu un 
skolēnu vecāku nozīmīgo ieguldījumu savu bērnu talantu izkopšanā un 
pateicās par gūtajiem panākumiem un novada vārda popularizēšanu , iesa-
istoties reģionālajās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Visu novada pedagogu vārdā izskanēja Pateicība arī domes priekšsēdētā-
jam  par līdzāsbūšanu, pretimnākšanu un atbalstu, ko novada pedagogu 
saime sajūt ik dienas.

Sveicot novada skolēnus, viņu pedagogus un vecākus, izglītības meto-
diķe Vita Tolmante pateicās par katra ieguldījumu. Katrs sasniegums ir 
iespējams, pateicoties ieguldītajam darbam un arī apkārtējo atbalstam. 

Šogad novada un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 
40 skolēni, dalībai Valsts olimpiādēs tika uzaicināti 8 skolēni:

no Bebrenes vipārizglītojošās un profesionālās vidusskolas:
Laura Svarāne – uz atklāto mājturības un tehnoloģiju olimpiādi 

“Gadalaiki – ziema” (sagatvoja skolotāja Olga Dogžina)
Anete Upīte – uz latviešu valodas un literatūras olimpiādi 8.-9.klasēm 

(sagatavoja skolotāja Aija Rubļevska)
No Ilūkstes 1.vidusskolas:
Elvis Ancāns – uz bioloģijas olimpiādi 9.-12.klasēm (sagatavoja 

skolotāja Inese Kokina)
Jeļizaveta Korotkova – uz vēstures olimpiādi 9.- 12.klasēm(sagata-

voja skolotāja Vita Anspoka)
Laima Apele un Ieva Isoda – uz matemātikas olimpiādi 9.-12.

klasēm(sagatavoja skolotāja Gunta Vaitkune)
Kristaps Isoda – uz informāciju tehnoloģiju olimpiādi “OPEN MIND 

2016-2017” (sagatavoja skolotāja Airita Šuksto)
Esam lepni ar Ilūkstes 1.vidusskolas skolēna Gunta Kaušeļa panāku-

miem Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē un sveicam ar godalgotās 
3. vietas iegūšanu, olimpiādei Gunti sagatavoja skolotāja Biruta Gičevska.

Sveicam un reizē priecājamies ar Bebrenes vispārizglītojošās un profe-
sionālās vidusskolas skolniecēm: Sanitu Vitkovsku, Neldu Šuksto, Justīni 
Kolosovsku un Janu Simanoviču par 1.pakāpes diploma iegūšanu Valsts 
Kultūras kanona konkursā  2016-2017 “Kultūras kanona vērtības Latvijas 
simtgadei”, konkursam meitenes sagatavoja skolotāja  Sandra Vaitkeviča.

Mūsu skolēnu panākumu pamatā ir arī pašu skolotāju talants, 
prasīgums un paraugs.

Šogad 38 skolotāji var lepoties ar savu skolēnu panākumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Šo skolotāju darbs ir 
guvis gandarījumu, jo skolēnu panākumi ir arī pedagogu panākumi. 

Pasākuma izskaņā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore Vanda 
Rimša sveica arī  interešu izglītības konkursu  laureātus  un viņu pedago-
gus. Viņi savukārt klātesošos  priecēja  ar skanīgām dziesmām, raito dejas 
soli, muzicēšanu un  dzeju. 

Pašvaldības balvu pateicībā par teicamiem sasniegumiem skolēnu 
sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm, ar radošuma dzirksteli 
un meistarīgu pieeju atklājot  jauno talantu skatienu apvāršņus ceļā uz 
pašizaugsmi pasniedza: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vi-
dusskolas skolotājām: Aijai Rubļevskai, Aldai Ģēģerei, Vitai Vizulei, Olgai 
Dogžinai, Airitai Šuksto un Sandra Vaitkevičai; Eglaines pamatskolas sko-
lotājām: Evai Linkevičai, Ingrīdai Studānei un Olitai Kārkliņai; Ilūkstes 
1.vidusskolas skolotājiem: Inesei Kokinai, Vitai Anspokai, Pēterim Kalvā-
nam, Veltai Šternai, Andželikai Pabērzai, Viktorams Jasiņavičam, Guntai 
Vaitkunei, Ilzei Vanaģelei, Ivetai Megnei, Birutai Gičevskai, Ilgai Kaniņai, 
Ivetai Miderei, Ainai Baltajai; Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotā-

jām: Zinaīdai Ķederei,  Snežanai Želtiševai un Valdai Namiņai; Subates 
pamatskolas skolotājām Inesei Ziediņai un Allai Brokānei.

Ilūkstes un Līvānu novadu  (2.posma ) olimpiāžu laureāti:
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola - Megija 
Šede, Sanita Vitkovska, Anete Upīte, Laura Svarāne
Eglaines pamatskola - Diāna Timoškova, Aleksejs Raups, Diāna Žu-
romska.
Ilūkstes 1.vidusskola - Eva Evelīna Repkova, Elvis Ancāns, Karīna 
Žuromska, Anete Skrimble, Jeļizaveta Korotkova, Laima Apele, Jānis 
Vadzišs, Megija Pabērza, Elza Timšāne, Zintis Ščerbakovs, Ieva Isoda, 
Arta Kārkliņa, Glenda Kuciņa, Guntis Kaušelis, Roberts Linards, Dana 
Viviāna Cirse, Anna Isoda, Emīls Linards, Artis Kokins.
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola - Linda Jegorova, Aleksejs Forman-
ickis, Kitija Beitāne, Gabriela Hukere.
Subates pamatskola - Dita Ancāne, Stepans Ladošins, Agnese Veikšina.

Reģionālo mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti

Ilūkstes 1.vidusskola Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola

Laima Apele Gabriela Hukere

Elīza Repkova

Oskars Pučka

Reģionālo konkursu laureāti

Raivis Driksnis 10. Latgales reģionālo  skolu atklātajā 
Datorrakstīšanas konkursā 2017

Sporta laureāti
Pašvaldības balvu pateicībā par ieguldīto darbu un nozīmīgu atbalstu 

saviem skolēniem fiziskas izturības, gribasspēka un talantu atraisīšanā uz 
pašizaugsmi  pasniedza Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājām Elitai Rutkupai 
un Sandrai Dilānei

Ilūkstes 1.vidusskola
4.-5.klašu komanda 6.-7.klašu komanda

Roberts Linards Ingus Vaņins
Renards Rimovičs Emīls Linards
Kristaps Multiņš Stīvens Kokainis
Dāvis Fjodorovs Sigvards Skudra
Oto Lazda Rainers Buks
Dāniels Romanovskis Mārtiņs Rimša
Andris Kriškijāns Aldis Trušeļš
Kristaps Trafimovs Deivids Pučka
Renārs Rītiņš Auris Rugainis
Rihards Bogdanovičs Mairis Timšāns

 
Apkopojot visus novada  skolēnu un skolotāju sasniegumus, kā tradīci-

ja ir kļuvusi  sumināt rezultatīvāko skolēnu, skolotāju un skolu! 
Centība un neatlaidība ir galvenais skolēna enkurs, tas palīdz viņam 

turēties mācību ūdeņos un sasniegt sev vēlamos gudrību kalngalus. Šādi 
mēs varam raksturot jaunieti, kas ir uzrādījis  augstāko rezultātu novadā 
–iegūta  1.vieta Ilūkstes novada matemātikas olimpiādē, godalgotā 3.vie-
ta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē. Pašvaldības balvu   saņēma  
Ilūkstes 1.vidusskolas skolēns  Guntis Kaušelis.

Labs skolotājs saka:
“Skaties. Domā. Mēģini.”
“Kā būtu, ja mēs pamēģinātu citādi?”
“Parādi man, kā to izdarīt.”
Tā savus skolēnus uzrunā un mudina skolotāja ., viņas audzēkņi ir 

izcīnījuši pirmās un otrās vietas Ilūkstes un Līvānu novadu matemātikas  
olimpiādēs, ir iegūta 3.vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē. Būt 
par skolotāju – tā nav tikai viņas misija, bet arī  sirdsdegsme un izaicinā-
jums. Tāda ir viņa – Ilūkstes 1.vidusskolas skolotāja Biruta Gičevska  

Mēs visi esam kā ziedi, kuriem pilnai laimei dažbrīd pieliek tikai ar 
saules gaismu.

Mēs visi esam kā ziedi, kurus vajag aprūpēt, kuriem patīk, ja tos apbrī-
no un kuri ir laimīgi radīt prieku apkārtējos.

Kā krāšņu  ziedu  pļava   ir  uzplaukuši sasniegumi Ilūkstes 1.viduss-
kolā, pedagogu izloloti   tie priecē vecākus, skolotājus un stiprina novada 
saknes mūsu Latvijā.

I Z G L Ī T Ī B A
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NOSKAIDROTI LABĀKIE 
“ŪDENSVĪRA VALSTĪBĀ”

Aizvadītas ģimeņu kopīgās sacensības peldēšanā „Ciemos Ūdensvīra 
valstībā”, kuras notika 21. maijā Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta 
centrā.     

Ģimeņu skaits, kuras piedalījās šajā pasākumā, apliecināja, ka 
daudziem vecākiem ir svarīgs kopā pavadīts laiks ar bērniem. Ir skaidrs, 
ka šādam pasākumam ir ļoti liela un svarīga nozīme¸ kas vieno un ie-
priecina, dod jaunas emocijas un laimes sajūtu ģimenē. Kad sacenšoties 
bērns piedzīvo, izlādē emocijas un mācās tikt ar tām galā, ir ļoti labi 
un svarīgi, ka blakus ir pieaugušais, kurš var atrast pareizos vārdus un 
izskaidrot, nomierināt vai papriecāties kopā ar bērnu par sasniegumiem. 
Iepriecina, ka tai pašā laikā tiek veidota saprotoša un sirsnīga saziņa starp 
vecākiem, treneri un arī konkurentiem. Ciemos “Ūdensvīra valstībā ” vie-
sojās peldētāji un viņu vecāki ( dalībnieki) ne tikai no Ilūkstes, bet arī 
Daugavpils.                                                                                                                       

Visiem bērniem bija jānopeld divas distances, par kurām labākie 
peldētāji ieguva godalgotās vietas un saņēma balvas. Protams, vecāki 
pārdzīvoja par bērnu startiem, bet tad pienāca brīdis vecāku stafetei, 
un tas bija laiks vērot īstas bērnu emocijas… Prieks pārpildīja bērnu 
sirsniņas, viņi stipri pārdzīvoja par vecāku startiem.  Noskaņojuma gars 
cēlās un uzkarsa, priecēja un varbūt kādu pat nedaudz sarūgtināja uz īsu 
brīdi, zaudējot konkurentam.  Taču kopumā šis pasākums visiem raisīja 
daudz pozitīvu emociju.                                                                                                                    
Labākais piecinieks pēc peldējuma laika vecāku 50m “jautrības stafetē “ bija:
1. <BaRaNoVsKi>  1:09:59 2. <ZeLTiŅi>           1:16:63
3. <GeRaSiMoVi>   1:17:06 4. <JaSeViČīŠi>       1:18:32
5. <BaBuLīŠi>         1:18:41                                                                                                                              

Taču tas nebija galīgais rezultāts! Lai saņemtu godalgoto balvu par 
STIPRĀKO ĢIMENI “ŪDENSVĪRA VALSTĪBĀ”, bērnu rezultātu (par 
2 distancēm) punktu kopskaitam tika pieskaitīti vecāku stafetes rezu-
ltāta attiecīgie punkti, un tāpēc rezultātu kopsavilkums bija visiem liels 
pārsteigums, kas intriģēja un pastiprināja pulsa ritmu…Visus rezultātus 
var apskatīt Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta Centra peldbaseinā. 
Stiprākie un veiksmīgākie peldētāji un ģimeņu komandas “ Ūdensvīra 

valstībā”, kuri saņēma balvās par 1.vietām ir :
Radzevičs  Vitālijs (2009)  1.vieta (50 m br/st (43:78) un 50 m uz muguras)
Marina + Antons (50 m vecāku stafetē <RaDZeViČīŠi>) 1.vieta starp 
2009. g.dz. bērnu vecākiem.
Ance-Annija Jaseviča  1.vieta (50 m br/st un 50 m uz muguras)
Aija + Aivo (50 m vecāku stafetē <JaCeViČīŠi>) 1.vieta starp 2009. g. dz. 
bērnu vecākiem.
Rodionova Arina (2008)  1.vieta (50 m br/st un  50 m uz muguras)
Julija + Edgars (50 m vecāku stafetē <RoDIoNoVi>) 1.vieta starp 2008. 
g.dz. bērnu vecākiem.
Baranovska Ksenija (2007)  1.vieta (50 m br/st un 50 m uz muguras)
Valērijs + Anna (50 m vecāku stafetē <BaRaNoVsKi>) 1.vieta starp 2007. 
g. dz. bērnu vecākiem.
Raičonoks Lauris (2006) 1.vieta (50 m uz muguras un 100m komplekss)
Truskovska  Edmunda (2006) vecāku 50 m stafetē <TruSKoVsKi> 1.vie-
ta starp 2006. g. dz. bērnu vecākiem.
Gerasimova Elīna (2006) 1.vieta (50 m uz muguras un 100m komplekss)
Daiga + Aivo (50 m vecāku stafetē <GeRaSiMoVi> ) 1.vieta starp 2006. 
g. dz. bērnu vecākiem
Čurgelis Valērijs (2005.) 1.vieta (50 m uz muguras un 100m komplekss 
starp 2005.- 2004.g.dz.)
Sņežana + Valters (50 m vecāku stafetē < AŠiE > 1.vieta starp 2005.- 
2004. g. dz. bērnu vecākiem
Debņaka Sanita (2000) 1.vieta (50 m uz muguras un 100m komplekss 
starp 2003.-2000.g.dz.)
Smilginas Evijas (2000) vecāku (Natalija + Deniss) 50 m stafetē  <SmiL-
GiNi> 1.vieta starp 2003.-2000.g.dz. bērnu vecākiem.

Ilūkstes novada sporta skola un trenere pateicas visiem bērniem, kas 
regulāri nāca uz nodarbībām, sasniedza un uzlaboja personīgos rezultā-
tus mācību gada laikā, un ciemiņiem, kuri sagādāja konkurenci un bija 
atsaucīgi dalībnieki un līdzjutēji. Cerams, ka šāda veida sacensības paliks 
par tradīciju, un katra mācību gada beigās mēs atkal satiksimies, un gādā-
sim sev šāda veida svētkus, piepildītus ar vienkāršām pozitīvām emocijām.

Sņežana Bondere, 
Ilūkstes novada Sporta skolas trenere 

Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni 2016./2017.mācību gadā  uzrādījuši 
augstākos rezultātus Ilūkstes un Līvānu novadu mācību priekšmetu 
olimpiādēs.

Mūzikas un mākslas skolas laureāti
Pašvaldības balvu pateicībā par ieguldīto darbu un nozīmīgu atbals-

tu saviem skolēniem radošo spēju izkopšanā un talantu atraisīšanā ceļā 
uz pašizaugsmi pasniedza Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolotājām Ingai 
Ašķeļaņecai un Tatjanai Dvoreckai.

Pašvaldības balvu pateicībā par neatlaidību, mērķtiecību un centī-
bu savu talantu izkopšanā un radošo spēju atklāšanā pasniedza Ilūk-
stes mūzikas un mākslas skolas audzēknēm Megijai Pabērzai un Lonijai 
Kaķeševai.

Interešu izglītības konkursu  laureāti  
Pašvaldības balvu pateicībā par ieguldīto darbu un nozīmīgu atbalstu 

saviem skolēniem radošo spēju izkopšanā un talantu atraisīšanā ceļā uz 
pašizaugsmi pasniedza: Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājām Dacei Paršai un 
Mairitai Rimovičai; Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra skolotājiem: Aijai 
Čunčulei un Arnim Slobožaņinam; Raudas internātpamatskolas skolotā-
jai Līgai Lapai un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotājai Veslavai 
Linčikai.

Latviešu tautas dejas Ilūkstes 1.vidusskolas 7.-8.klašu tautas deju 
kolektīvs “Ance”

Mūzika

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra VIA „Pipar-
mētra” 
(Jana Dudare, Megija Pabērza, Amanda Lapa, 
Lonija Kaķeševa, Adelīna Olehnoviča, Elza 
Timšāne)

Skatuves runa Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece Dinija Rimoviča

Vizuālā un vizuāli 
plastiskā māksla

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra audzēkne 
Aiva Užule

Raudas internātpamatskolas skolniece San-
drīte Dzene

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolniece 
Jeļizaveta Sudnika 

Visiem  novada izglītības iestāžu kolektīviem novēlam, lai ir jaunas 
izaugsmes iespējas un izdodas  izglītot vēl daudzus, daudzus zinātkārus 
un talantīgus skolēnus! 

Mīļie Skolotāji, kamēr Jūs iedegsiet aizrautības uguntiņu un mācīšanās  
prieku savos audzēkņos, Jūsu darbs būs svētīts.

Paldies interešu izglītības laureātiem un zinātkāres centram  
“ZINOO Daugavpils”,  kas  mūs priecēja un parūpējās par pasākuma  
krāsainību! 

Sanita Plone 
Ilūkstes novada pašvaldības izglītības speciāliste  

“Novada izcilnieks 2017” - Ilūkstes 1.vidusskolas skolēns 
Guntis Kaušelis



15
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N O T I K U M I

ĪSUMĀ:
•   Saulainā 6.maija dienā Subatē norisinājās ģimeņu skrējiens. Tas tika 
rīkots ar mērķi stiprināt novadu ģimenes, veicināt kopābūšanas un dar-
bošanās prieku, uzsvērt ģimenes nozīmi, kā arī iepazīt Subates pilsētu. 
Skrējienam pieteicās 6 ģimeņu komandas no Bebrenes, Ilūkstes un Su-
bates: Čamānu ģimene, komanda “Bēši”, komanda “Bastis”, komanda 
“Grāfi Zībergi”, Dambīšu ģimene, komanda “Karameles”. Īpaši bija su-
mināti dalībnieki sekojošās nominācijās: jaunākais dalībnieks- Čamānu 
ģimenes atvase Augustīns (4 mēn.) un dalībnieks labākajos un cienījamos 
gados- Anna Zīberga no “ Grāfu Zībergu “ komandas; kuplākā ģimene-Ča-
mānu ģimene-9 dalībnieki, un labākā zīmējuma autori- “Grāfu Zībergu “ 
komanda.
•   10. maijā daudzi Bebrenes pagasta iedzīvotāji pulcējās krustojumā pie 
„Atvaru” mājām, lai piedalītos akcijā „Apskauj Latviju”. Tika iestādīta 
20 ozolu birztala, kura sliesies un dzīs saknes Bebrenes pagastā, lai godi-
nātu mūsu senčus, lai pateiktos par nosargātu skaistu un drošu Latvijas 
zemi un būs kā Latvijas simtgades simbols. Kā pirmie ozolus stādīja mūsu 
pagasta paši mazākie , jaunākie iedzīvotāji ar savām ģimenēm – Regnārs 
Strods un Toms Simanovičs.
•   19.maijā atklājām brīvdabas pasākumu sezonu Ilūkstes estrādē kopā ar 
brāļiem Auzāniem un slaveno „Jersikas orķestri”.
•   21. maijā Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra peldbaseinā no-
risinājās Ilūkstes novada atklātās peldēšanas sacensības ģimenēm ar bēr-
niem „Ciemos Ūdensvīra valstībā”.
•   20. un 21.maijā maijā notika Torņu cīņas. Torņu cīņas jau 14 gadus 
pavasara skaistākajā mēnesī - maijā - pulcē desmitiem putnu vērotāju, lai 
aizraujošās sacensībās, 24 stundas no vietas pavadot putnu tornī, cens-
tos pamanīt pēc iespējas vairāk putnu sugu. Daudzus gadus šajās cīņās 
piedalās arī dabas parka „Dvietes paliene” 2 putnu vērošanas torņi pie 
Skuķu ezera. Tās nav tikai sacensības profesionāļiem, doties uz torņiem ir 
aicināts ikviens interesents.
•   24.maijā Bebrenes pagasta Putnu salā notika Dabas parku dienai vel-
tīts pasākums, kuru organizēja Dabas aizsardzības pārvalde un Dvietes 
senlejas pagastu apvienība.
•   25.maijā notika Ilūkstes novada 10. Lasīšanas svētki.
•   25.maijā Bebrenes pagasta mājā rokdarbu telpā tika atklāta Bebrenes 
rokdarbu kopas MĀRA radošo darbu izstāde “Vērtība pieaug”.
•   25.maijā Rudas internātpamatskolā bija atvērto durvju diena.
•   26.maijā  Pilskalnes pagastā notika tradicionālie Melnā kalna svētki. 
Jau no plkst. 10.00 dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” Sprīdīša takā 
ekskursanti varēja ieklausīties akustiskās mūzikas skaņās, Ilūkstes mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņu izpildījumā, piedalīties dažādās aktivitā-
tēs. Savukārt plkst. 21.00 Melnā kalna pakājē pie atpūtas mājas “DUBEZ-
ERS” bija nakts zaļumballe, spēlēja Aldis Ķise. 
•   26.maijā Ilūkstes PII “Zvaniņš” tika svinēts izlaidumu laiks. 39 smai-
došas meitenes un zinātkāri zēni no Ilūkstes, Bebrenes un Subates bei-
dzot ar lepnumu varēja teikt: “Paliec sveiks, bērnudārzs, es jau tūdaļ būšu 
pirmklasnieks!”
•   27.maijā projekts „Apskrien Latviju” ieskrēja Eglainē.
•   30.maijā suminājām skolēnus un skolotājus par sasniegumiem izglītībā.
•   1.jūnijā,Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros, Ilūkstē 
notika bērnu riteņbraukšanas sacensības. Pēc sacensībām bērni līksmo-
ja piepūšamajās atrakcijās, jautrajās stafetēs, bija foto stūrītis, našķi un 
dažādas aktivitātes.
•   Vislatvijas mēroga pasākums „Baznīcu nakts” norisinājās jau ceturto 
reizi, šogad 2. jūnijā. Šajā notikumā pirmo reizi ir iesaistījušās arī Lašu 
un Subates evaņģēliski luteriskās draudzes, pārstāvot divas no 15 Sēli-
jas reģiona draudzēm, kurās baznīcas durvis pasākumam tika atvērtas ar 
baznīcu zvanu skaņām īsi pirms plkst. 18.00.
•   Jau martā tika atklāta Sēlijas novadu apvienības un Ģenerāļu kluba 
Ceļojošā kausa izcīņa 2017. Šobrīd ir notikuši 3.posmi un tajos Ilūkstes 
novada jaunieši ir ieguvuši divas 1.vietas un vienu 2.vietu. Ceram, ka arī 
turpmākais ceļš sacensībās būs tik pat veiksmīgs.
•   8.jūnijā, IV Starptautiskā militārās mūzikas festivāla „Daugavpils 
2017” ietvaros, Ilūkstē uzstājās Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto 
spēku orķestris
•   Biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām”, piesaistot ES fonda 
līdzekļus no Lauku programmas LEADER, īstenoja ieceri, kuras rezultātā 
12.maijā  Subatē tika  atklāts atjaunotais rotaļu laukums

1.jūnijā, Bērnu aizsardzības dienas ietvaros,  Ilūkstē notika 
bērnu riteņbraukšanas sacensības 

Simtgades ozolu birztalas stādīšana Bebrenē 
(Foto: www.manabebrene.lv )

Maijs -  izlaidumu laiks Ilūkstes PII “Zvaniņš”



16
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r .  5  2 0 1 7 . g a d a  1 3 . j ū n i j ā

N O T I K S

ILŪKSTES NOVADA IEDZĪVOTĀJUS 
AICINA PIEDALĪTIES LEIŠMALĪTES 
GĀJIENĀ

8. un 9. Jūlijā, sadarbībā ar Ilūkstes novadu, norisināsies fonda 1836 un Imanta 
Ziedoņa muzeja rīkotais Leišmalītes gājiens. Ikviens tuvākas un tālākas Ilūkstes ap-
kaimes iedzīvotājis un viesis ir aicināts doties pārgājienā, maršrutā Ēģipte – Rauda 
– Ilūkste.  

Sestdienas rītā, 8. jūlijā, pulcēšanās pārgājienam sāksies pulksten 9.00 Ēģiptē. No 
turienes gājiena dalībnieki dosies ceļā uz Raudu, kur noslēgsies Leišmalītes gājiena 
Ilūkstes novadā pirmā diena. Naktsmājas pārgājiena dalībniekiem nodrošinās Raudas 
skola, no kuras otrajā dienā tiks uzsākts ceļš uz Ilūksti, lai Ilūkstes novada gājiena 
noslēgumā svinīgi ieraktu vienu no Leišmalītes ceļmalas stabiem, baudītu koncertu 
Ilūkstes brīvdabas estrādē un kopēju vakarēšanu ar visiem gājiena dalībniekiem un 
koncerta baudītājiem. 

Pirmajā pārgājiena dienā ir plānots noiet aptuveni 21 km, otrajā - 19 km.
Pārgājieniem var pieteikties gan individuāli, gan grupās. Pieteikšanās fonda 

“1836” mājaslapā - http://1836.lv/gajienu-plans/
Leišmalītes gājienu projekta vadītāja Maija Jaunzeme teic: “Jāpiekrīt reiz Im-

anta Ziedoņa teiktajam: “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz 
parādīties.” Organizējot šos Leišmalītes gājienus un aicinot cilvēkus tajos piedalīties, 
mēs palīdzam šim Latvijas brīnumainajam skaistumam parādīties. Turklāt, dodoties 
šajos gājienos, nepamet sajūta, ka atkal iemirdzas kādas jau senāk iestaigātas pēdas.”

2017. gadā plānoti astoņi divu dienu pārgājieni gar Latvijas-Lietuvas robežu. 
Pārgājienu mērķis ir ne tikai aktīvi pavadīt brīvo laiku, bet arī iepazīt Latviju, tās dabu 
un kultūrvēsturiskās vērtības. Katras dienas noslēgumā ir plānoti nelieli koncerti un 
kopēja vakarēšana visiem gājiena dalībniekiem.

2017.gadā Leišmalītē norisināsies vēl šādi gājieni: 
8. - 9. jūlijs ceļā uz Ilūksti
15. - 16. jūlijs ceļā uz Neretu
29. - 30. jūlijs ceļā uz Ilzu evanģeliski luterisko baznīcu (Viesītes novads)
26. - 27. augusts ceļā uz Priekuli
Par godu Latvijas simtgadei fonds “1836” veido tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, 

kas būs aptuveni 1836 kilometru garumā pa sauszemes robežu. Tūrisma ceļš “Aplido, 
apceļo, apmīļo Latviju!” plānots kā dāvana Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simt-
gadē. Tūrisma ceļš apkārt Latvijai sadalīts četros simboliskos posmos: Piejūras ceļš 
– no Nidas līdz Ainažiem, Ziemeļmeitas ceļš – no Ainažiem līdz Mārkalnei, Māras 
ceļš – no Mārkalnes līdz Demenei un Leišmalīte – no Demenes līdz Nidai. Leišmalītes 
posms ir 571 km garš un tā gājienus organizē Imanta Ziedoņa muzejs. 

Plašāka informācija par Leišmalītes gājieniem: 
Maija Jaunzeme, 

Leišmalītes gājienu projekta vadītāja. 
+ 371 26199366, maija.jaunzeme@ziedonamuzejs.lv

Dzīvo laukos? 
Tev ir sava zemnieku saimniecība vai viensēta? 
Neturi sveci zem pūra! Palepojies! Piesakies!

MEKLĒJAM
SKAISTĀKO
LAUKU SAIMNIECĪBU

GALvENĀ BALvA 
Starptautiskās Pārtikas, lauksaimniecības  un 

dārzkopības izstādes Berlīnē apmeklējums.

Konkursa nolikums: 

Piesakies PATS vai piesaki KĀDU CITU! 
Sūti e-pastu uz saimnieciba@santa.lv līdz 30. jūnijam, norādot informāciju par pieteikto saimniecību, savu vārdu, uzvārdu, adresi un kontaktus.

Ja tevis ieteiktā saimniecība iekļūs finālā – saņemsi balvu: žurnāla IEVAS Māja abonementu un produktu grozu no FOOD UNION.
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17.JŪNIJĀ DVIETES PALIENĒ 
NOTIKS VIDES MŪZIKAS KONCERTS 
„DABAS KONCERTZĀLE”

 Kā jau iepriekš ziņots, 17. jūnijā Dvietes palienē notiks vērienīgs pasā-
kums – Vides mūzikas koncerts „Dabas koncertzāle”. Tā kā katru gadu 
tiek izvēlēts jauns pasākuma varonis un vieta, arī mākslinieciskie risinā-
jumi katru gadu ir savādāki. Vērienīgas skatuves, scenogrāfija, tieši šim 
pasākuma radīta mūzika, dažādas zinātniskās, radošās darbnīcas un īpaša 
atmosfēra liek gadu no gada uz šo pasākumu doties vairākiem tūkstošiem 
interesentu.

„Dabas koncertzāle” tiek organizēta ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, 
kopš 2006. gada „Dabas koncertzāle” risinājusies jau septiņpadsmitās 
pašvaldībās, tādēļ 18. maijā daļa no „Dabas koncertzāles” komandas vieso-
jās Dvietes palienē, lai vēlreiz klātienē paraudzītos pļavu plašumos, nu jau 
maija saulē apspīdētos, kā arī, lai izrunātu dažādus praktiskos, organiza-
toriskus jautājumus, lai pirmais šīgada pasākums noritētu bez aizķeršanās. 
Un droši var apgalvot – viss top!

Tikšanās reizē pasākuma organizatori uzsvēra: „Ļoti svarīgi, ka šo 
pasākumu mēs veidojam kopā – „Dabas koncertzāle” un novads. Ir vēro-
jama tendence, ka, gadiem ejot, arī pašvaldībām gribas, lai šis pasākumus 
notiktu tieši pie viņiem, jo tā ir reize, kad līdz vietai atvest cilvēkus, kuri 
iespējams nekad te neiegrieztos, ja nebūtu šis te konkrētais iemesls. Daud-
zas pašvaldības šo pasākumu uztver kā dāvanu novadam, jo tad gan cil-
vēki brauc viesoties uz konkrēto novadu, gan vietējiem iedzīvotājiem tā ir 
iespēja šo pasākumu apmeklēt bez maksas, un tas ir tepat uz vietas. Šis 
pasākums ir izglītojošs un arī kultūras ziņā augstā līmenī.” 

Organizatori uzsver – pasākums iet kopsolī ar dabu, tieši tādēļ pasā-
kuma vietā nav paredzētas ēstuves, tas nav pasākums ierastā „koncertz-
āles” izpratnē, pasākums aicina doties dabā ar saviem plediem, groziņiem, 
ērtiem apaviem un piemērotu apģērbu. „Dabas koncertzāle” ir brīvdabas 
pasākums, kas aicina domāt par dabu un saudzīgu attieksmi pret to, pret 
konkrēto pasākuma vietu un pasākuma varoni, ļauj saredzēt, cik svarīga ir 
šī vieta kopumā.

„Dabas koncertzāle” top zinātnes un mākslas saskarsmē – zinātnieki, 
mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, kuras galve-
nais varonis ir daba. Par šī gada varoni ir izvēlēta augsnes dižslieka (Lum-
bricus terestris), kas, starp citu, ir šī gada bezmugurkaulnieks. Pasākuma 
autori uzsver: „Mēs esam par ilgtspējīgu domāšanu kā galveno pamatprin-
cipu. Piedāvājam pasākuma dalībniekiem interaktīvu, starpdisciplināru, 
integrētu pieeju, kā uzzināt par dabu un vidi. Piedāvājam attīstīt sapratnes 
līmeni – motivēt cilvēkus, lai tie būtu ieinteresēti personīgi un pozitīvi 
ietekmēt Latvijas dabu.”

Pasākums Dvietes palienē 17.jūnijā  notiks no plks.18.00 līdz 
pusnaktij un tiek organizēts trīs galvenajās sadaļās:

• no plkst. 18.00 līdz 22.00 Dvietes palienes pļavās sliekas dzīves 
noslēpumu izzināšanai ir plānotas 20 zinātniskās laboratorijas (interaktī-
vas darbnīcas), lai pasākuma apmeklētāji gūtu priekšstatu par posmtārpi-
em – sliekām. Laboratoriju satura izstrādē un norisē sadarbosies vairāki 
partneri – Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas Universitātes, Latvijas 
Entomoloģijas biedrības,  Latvijas Dabas muzeja,  Latvijas ornitoloģijas 
biedrības aktīvisti un brīvprātīgie. Laboratoriju un darbnīcu apmeklētā-
ji varēs ne vien klausīties un vērot tajās notiekošo, bet arī aktīvi līdzdar-
boties, meklējot, analizējot, saskatot sakarības, spēlējot spēles, liekot lietā 
savus rodošos potenciālus u.c.

• no plkst. 22.00 pasākuma izrādes daļa pie skatuves ieskan 
ar sarunu ar zinātnieku, kur tiek skatītājiem izklāstītas galvenās un 
svarīgākās tēzes par dižslieku un tās nozīmīgo lomu dabā. Skatītāji tiek 
iepazīstināti ar galveno mūzikas un izrādes varoni.

• līdz ar tumsas iestāšanos risinās apmēram vienu stundu gara 
mūzikāla un gaismu/video izrāde par slieku. Izrāde tiek radīta speciāli 
konkrētai tēmai.

Ieeja pasākumā ir bez maksas. Nāciet un esiet daļa no tā! Sīkāka in-
formācija sekos, bet sajūtas tveriet te– www.dabaskoncertzale.lv un sociā-
lajos tīklos.

Madara Pavlovska,
redaktore

VAIRĀK  PAR DABAS KONCERTZĀLI 
DVIETES PALIENĒ 

Dabas koncertzāle, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, informē 
par šī gada dabas, mūzikas, mākslas un video performancēm, kas veltīta šī 
gada bezmugurkaulniekam – augsnes dižsliekai. Pirmā performance gaidā-
ma jau 17.jūnijā un notiks Dvietes palienē. 

Vislielākā slieku daudzveidība un kopējais skaits konstatēts upju un 
ezeru palienēs – mitrājos, kas regulāri pārplūst. Tāpēc arī Dabas koncertz-
āles 2017. gada koncertu vietas izvēlētas palienu pļavās. Kā ierasts, sadar-
bībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, būs arī zinātnes un izziņas darbnīcas, 
kurās varēs iegūt plašāku informāciju par slieku ikdienu un nozīmi eko-
sistēmā. Tās sāksies no plkst.18.00 un būs atvērtas apmēram līdz plkst. 
21.00, bet koncerta sākums gaidāms neilgi pēc saulrieta. Atgādinām, ka 
Dabas koncertzāle notiek brīvā dabā un, lai pilnvērtīgi –  bez rūpēm un 
raizēm izbaudītu vakaru, aicinām paņemt līdzi pārnēsājamos krēslus, kā 
arī parūpēties par siltākām drēbēm – vasaras naktis vēl nav tik iesilušas.

Informācijai, plānojot apmeklēt Dabas koncertzāli, darām zināmu, 
ka  Bebrenes pagasta Dzirnavās, apmēram 3 km no norises, būs 
„Dabas koncertzāles” kafejnīca, kurā varēs arī iegādāties Dabas kon-
certzāles izdotos CD un DVD. Kā ierasts būs nodrošinātas arī telts vie-
tas tiem, kam labāk patīk nakts miers zem skaidrām debesīm. Bet 
Ilūkstes novada un blakus novados iespējams izmantot viesu māju 
pakalpojumus, tos meklējiet mājas lapā – tūrisms Ilūkstes novadā – 

http://turisms-ilukste.mozello.lv/naktsmitnes-un-viesu-majas/  

Dabas Koncertzāles koncerti notiek brīvā dabā, un ieeja ir bezmaksas. 
Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi Dabas koncertzāles mājas lapā – www.
dabaskoncertzale.lv  un sociālajos tīklos, kā arī Dabas aizsardzības pārval-
des mājas lapā www.daba.gov.lv/. Projekts tiek īstenots ar Latvijas vides 
aizsardzības fonda atbalstu. 

Papildus informācijai: Ieva Upīte. 
Dabas koncertzāles pārstāve.

Tālr.: 26447328, e-pasts: ieva.upite@gmail.com 
Elīna Ezeriņa. Dabas aizsardzības pārvaldes 

Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja
Tālr.: 26789874, e-pasts: elina.ezerina@daba.gov.lv

„Dabas koncertzāle” tiek organizēta ciešā sadarbībā ar pašval-
dībām, kopš 2006. gada „Dabas koncertzāle” risinājusies jau 
septiņpadsmitās pašvaldībās, tādēļ 18. maijā daļa no „Dabas 

koncertzāles” komandas viesojās Dvietes palienē
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N r .  5  2 0 1 7 . g a d a  1 3 . j ū n i j ā

PASĀKUMI JŪNIJĀ

Datums Laiks Pasākums Norises
vieta Papildus informācija

01.06 No 9.00 Starptautiskā bērnu aizsardzības 
diena Ilūkstes pilsētas stadions

Bērnu riteņbraukšanas sacensības.
Darbosies  piepūšamās atrakcijas,  foto stūrītis, 

būs saldumu tirdzniecība, stafetes  u.c. aktivitātes 

02.06 13.00 Bērnu diena  “Brīvdienu sākums” Subates 
Ezermalas parks

Izklaides parkā, cukurvate, draugi – Klauni 
izklaides ar spēlēm un balonu figūru veidošanu

02.06 17.50 Baznīcu nakts atklāšana un zvanu 
ieskandināšana

Lašu ev.lut. bazīca
Eglaines pagasts

Vokālo ansambļu  “Sonāte” un “Saskaņa” 
muzikālais sveiciens, svētbrīdis, bērnu radošās 

nodarbība, Stendera muzeja apmeklējums

04.06 16.00 Vasarsvētku pirmizrāde
A. Banka  „Meitiņa” Ilūkstes KC Izrāda Ilūkstes KC amatierteātris

5.06 līdz 
22.06 10.00 Radošās nodarbības bērniem 

“Ziņkārīgā vārna!”
Ilūkstes Bērnu un 

jauniešu centrā

No 5.-22.jūnijam no plkst. 10.00 līdz 14.00 
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā darbosies 

vasaras radošās darbnīcas bērniem “Ziņkārīgā 
vārna”. Pieteikšanās Ilūkstes Bērnu un jauniešu 

centrā- Raiņa iela-33a, vai pa t.28384018, 
direktore Vanda Rimša

08.06 19.00 Nacionālo bruņoto spēku orķestra  
koncerts Ilūkstes pilsētas estrāde

11.06 14.00 Viesizrāde
A. Banka  „Meitiņa” Šēderes KN Izrāda Ilūkstes KC amatierteātris

14.06 10.00
Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas diena Ilūkste
Aizlūgums Ilūkstes Romas katoļu baznīcā plkst. 
9.00. Ziedu nolikšana  plkst. 10.00 un piemiņas 

akmens atklāšana

17.06

18.00 līdz 
pusnaktij

Tirdziņš 
Bebrenē pie 
dzirnavām 
no plkst. 

14.00

Vides mūzikas koncerts „Dabas 
koncertzāle”

Bebrenes pagasta 
Dvietes palienē

„Dabas koncertzāle” top zinātnes un mākslas 
saskarsmē – zinātnieki, mūziķi, dzejnieki, 

fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, 
kuras galvenais varonis ir daba. Katru gadu tiek 
izvēlēta cita norises vieta un īpašais pasākuma 
varonis – šogad  augsnes dižslieka (Lumbricus 

terestris). Vērienīgas skatuves, scenogrāfija, 
tieši šim pasākuma radīta mūzika, dažādas 

zinātniskās, radošās darbnīcas un īpaša 
atmosfēra liek gadu no gada uz šo pasākumu 

doties vairākiem tūkstošiem interesentu.  
Uzziņai: www.dabaskoncertzale.lv 

18.06 Ielīgošanas izrāde
A. Daudzvārde „ Ciema amazones”

Subates pilsēta
Ezermalas parka estrāde Izrāda Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”

20.06 20.30
Vasaras Saulgriežu ielīgošanas 

pasākums
“Līgo saule vakarā”

Bebrenes KN pagalms

21.06 21.00 Jāņu ielīgošana un diskoballe ar 
INTELIGENT Pie Eglaines KN

21.06 19.00 Vasaras Saulgriežu koncerts Šēderes KN Piedalās Lašu koris, kultūras nama 
līnijdejotājas

23.06 20.00 Līgo pasākums Dvietes parka estrāde Balle kopā ar Juriju Ivanovu

23.06 21.00 Līgo vakars Ilūkstes pilsētas  estrāde Koncerts
Balle ar grupu „Atkal kopā”

23.06

9.00

21.00

Jāņu zāļu un labumu tirdziņš

Dziesmu un deju ziedu vainags

Subates pilsētas 
tirgus laukums

Ezermalas parks

Piedalās Subates KN pašdarbības kolektīvi,
deju ritmi līdz saullēktam

23.06 22.00 Līgo nakts diskoballe Šēderes KN

25.06 15.00 Pirmizrāde
A.Daudzvārde “Precību gūstā” Dvietes parka estrāde Izrāda Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki”

30.06 19.30
Izrāde

„Pilsētnieki” Vecā Stendera muzejs Izrāda Krustpils amatierteātris    “Savējie”

N O T I K S
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VĒSTULE NO ILŪKSTES NOVADA 
TŪRISMA RALLIJA  “CITĀDAIS 
CEĻOJUMS” 2017. DALĪBNIEKA:

Sagaidot Latvijas simtgadi visā valstī jūtama darbība dažādos virzienos un 
nozarēs. Daudz zīmīgu labu darbu veicis, cerams, ka veiks arī nākotnē darbīgi, 
radoši un idejām bagāti Ilūkstes novada ļaudis.

Šī gada 27.maijā notika kārtējais pasākums – Tūrisma rallijs “Citādais ce-
ļojums”. Dalību pasākumā, kā dāvanu, man sagādāja bijušie skolnieki. Tā eki-
pāžas “Taureņi” sastāvā ieradāmies Ilūkstē. Smaidoši, laipni, sirsnīgi jaunieši 
– pasākuma organizatori – mūs sagaidīja. Prieks par pilsētas labiekārtošanu, 
sakoptību. Starts! Mēs izvēlējāmies maršrutu uz Dvieti. Šis ceļš manā dzimtajā 
pagastā ir mīts vairākus gadu desmitus, līdz izgāju plašajā dzīvē. Satraucošs 
brīdis redzot dzimtās “Smilgas”. Kontrolpunktā dvietieši uzjautrināja ar inte-
resantām atrakcijām.  Sirsnība, jautrība, humors uzdevumu pildīšanas laikā. 
Bērnības spēle – lēcieni maisā divatā. Labi, ka no šī uzdevuma atbrīvoja mani 
(humors, citādi būtu likuši stundu). Sekmīgi izpildītais uzdevums atveda uz 
kontrolpunktu Bebrenē. Tur skolēni un bijušie kolēģi bija sagatavojuši uzde-
vumus, kuros uzzinājām daudz jauna. Paldies par izdomu. Ar laba vēlējumiem 
nokļuvām pie Skalbiņu dižozola.  

Emocionāls un satraucošs punkts – vecā, sirmā Ilzes pamatskola, kas nesen 
atzīmēja 150 gadu. Še darbā aizvadīti manas dzīves visskaistākie gadi. Pir-
mā mīlestība, izveidota ģimene, vieta, kur pirmo izglītību guva tēvs un meita, 
iegūti draugi, gandarījums par paveikto ir un paliks manas dzīves nozīmīga 
daļa. Cieņa un mīlestība pret dzimto vietu un skolu ir Ilzes ciemata ļaužu la-
bākā īpašība. Sakopta teritorija, puķītes, ciema ļaužu saieti, kas kļuvuši par 
tradīciju liecina par attieksmi pret vidi, kur dzīvojam. Paldies ilzieši! Kontro-
lpunktā – humors, smiekli, jautrība pavada pupiņu šķirošanas brīdī. Kopīgs 
foto uzņēmums un dodamies tālākā ceļā – uz iekārojamu vietu – prezidenta 
vārda piemiņas vietu – Ulmaņa birzīti. Kontrolpunkta jaunieši liek atcerēties 
valsts prezidentus. Uzdevums viegls. Izlasījuši piemiņas plāksnītes uzrakstu 
“Jā, skaista ir mūsu zemīte. Viņa prasa no mums darbu un cieņu, lai mēs tajā 
skaisti dzīvot varētu. K.Ulmanis.”, godinām piemiņas akmeni un atvadāmies. 

Iebraucam pierobežas pilsētā Subatē. Kontrolpunkts sagatavojis uzdevumu 
– atpazīt novada ievērojamas celtnes. Tas sekmīgi veikts. Apciemojam visjau-
nāko simtgades ozolu. Veicot atpakaļceļu ir laiks pārrunāt par iegūtiem iespai-
diem. Tie ir, protams, iespaidīgi. Kāds milzīgs daudzums jauniestādītu ozoliņu 
šalks mūsu novadā? Kāds  Latvijā? Apsveicami! 

Prieks, gandarījums, ka stafeti esam nodevuši gudrai, radošai, darbīgai jau-
najai paaudzei. Varam izjust un redzēt viņu panākumus, viņos ir sirds siltums, 
enerģija, labo tradīciju vairošanā un saglabāšanā kultūrvēsturiskā mantojuma 
izmantošana. Jaunatne godam veic darbu, ir  aktīvi novada dzīvē un vadībā. 
Paldies!Lai jūs pavada veiksme jaunu plānu, ieceru, darbu veikšanā. Mēs – ve-
cākā paaudze gandarīti un priecājamies par jums. Reizē arī prasība un novēlē-
jums- neaizmirstiet savus priekšgājējus, cienāt un attiecīgi novērtējat saņemto! 

Visskaistākā novada vietā – Pilskalnes Siguldiņā baudām Latvijas un nova-
da gaisu, kas deva gandarījumu un prieku skaistajā pasākumā. Izpildījuši uz-
devumu dodamies uz Ilūksti pēdējā uzdevuma veikšanā. Novēlam  kuplot no-
vada centra ozolam, dot paēnu un stiprinājumu ikvienam, kas ir savas mājas, 
pagasta, novada un Latvijas patriots. Visbeidzot, pieskāriens dzimtajai zemei. 
Rallija ekipāža iestāda priedīti. Daudz laba redzēts, izdarīts, iepazīts šajā īsajā 
mirklī. Gribas vēlēt, lai aug iestādītie ozoli, lai tie sakņojas mūsu zemē, mūsu 
sirdīs! Lai Latviju stiprina un sargā mūsu mīlestība un uzticība. 

No sirds pateicos par smaidu, laba vēlēšanu. Apskauju visus, kuru smaidu, 
laipnību, kas valdīja rallijā, taču vissirsnīgākā pateicība meitenēm, kas šo ie-
spēju uzdāvināja.

Ar cieņu, Jāzeps Skrimblis

Bebrenes pagastā: Līviju Gabreviču, Anitu Rimeicāni, 
Alekseju Sivakovu, Olgu Gaidamoviču
Dvietes pagastā: Genovefu Zviedrāni, Aldi Stapkeviču
Eglaines pagastā: Akulinu Babrovu, Irēnu Turkeviču, 
Nadeždu Romaņuku, Tamaru Arhipovu, Tamāru Miļukinu 
Pilskalnes pagastā: Allu Pimenovu, Juzefu Ūbeli, Agri 
Elertu, Vjačeslavu Truskovski
Prodes pagastā: Mildu Bucenieci, Sandru Balodi 
Šēderes pagastā: Viju Janpauli, Jāni Kraukli, Genovefu 
Kovaļonoku, Jāni Rakitu, 
Subate: Mefodiju Mihailovu, Rutu Januli, Antoņinu 
Lejnieci 
Ilūkstē: Lūciju Klimani, Ludvigu Rimeicāni, Olgu 
Kristholdi, Leonoru Puzāni, Emīliju Rimšu, Allu Targonsku, 
Janīnu Mackeviču, Juri Barkovski, Jāni Egmiņu, Veru 
Valpēteri, Jāni Vilciņu, Sandru Davni, Zitu Šedi

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
maijā reģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Bebrenests pagasts: Zenta Čamāne, Gunārs Vitkovskis 
Eglaines pagasts: Marija Salna, Astrīda Pāvulāne
Pilskalnes pagasts: Veronika Paškeviča
Šēderes pagasts: Veronika Gaidamavičiene,
Staņislavs Šaraņins, Ona Šaraņina
Ilūkste: Ieva Krīvāne, Francisks Draška,
Regīna Anna Pareščina, Irina Korek 
Subate: Lidija Ševerkova

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās 
jūnijā dzimušos novada iedzīvotājus:

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā maijā 
reģistrēti jaundzimušie:

Šēderes pagasts: Vitālijs Zarāns, Valērijs Zarāns   
 Ilūkstē: Valters Ozoliņš, Nikolajs Morozovs

D A Ž Ā D I

TURPINĀS PROJEKTS „SĒLIJAS 
TAUTASTĒRPU IEGĀDE VECĀKĀS 
PAAUDZES DEJU KOPAI 
„OZOLZĪLES””

Ilūkstes novada pensionāru biedrība īsteno projektu „Sēlijas tautas-
tērpu iegāde vecākās paaudzes deju kopai Ozolzīles””. Projekta mērķis ir 
veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu, kultūras vērtību saglabāša-
nu un izmantošanu Ilūkstes novada vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū.

    Projekta īstenošanas laikā paredzēts iegādāties Sēlijas novadam rak-
sturīgos tautastērpu komplektus vecākās paaudzes deju kopai „Ozolzīles”, 
lai nākotnē varētu demonstrēt deju kustību un dzīvotprieka nozīmīgumu 
vecākās paaudzes iedzīvotājiem, kā arī, lai iesaistītu sociāli mazaizsargātos 
iedzīvotājus sabiedriskajās aktivitātēs.

Projekta īstenošana risinās sekmīgi un paredzētajos termiņos. Jau ir 
iegādāti deju kolektīvam nepieciešamie apavi, izgatavota un piegādāta ir 
arī lielākā daļa tautastērpu komplektu.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 7621,79 (t. sk. 90% – ES līdzekļi, 
10% – pašvaldības līdzfinansējums). Projekta īstenošanas termiņš – 2017. 
gada augusts.

 
Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”

Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv

www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447

Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 650 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.


