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ILŪKSTES NOVADS

Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvienojoties Ilūkstes pilsētai, Pilskalnes, Šēderes un
Bebrenes pagastiem. Kopš 2003. gada novada centrs ir Ilūkstes pilsēta. Attālums no novada centra
līdz Rīgai ir 250 km, līdz rajona centram – Daugavpilij - 25 km. Novada teritorija kopā aizņem 352
kvadrātkilometrus.
Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā,
Daugavpils rajona rietumu daļā, Daugavas kreisajā krastā. Tas robežojas ar Eglaines, Sventes,
Medumu, Dvietes pagastiem Daugavpils rajonā, Dunavas un Rubenes pagastiem Jēkabpils rajonā
un Lietuvas Republiku. Novada austrumu robežu veido Daugava. Pārējās lielākās upes ir Dviete,
Ilūkste, Viesīte, Rauda. Novadā ir daudz mazo upīšu – Akmeņupe, Pastaune, Dubupīte, Munda,
Pļepovka, Rupsīte, Līčupe, Kazupe u.c. Ilūkstes novads ir diezgan bagāts arī ar ezeriem - to skaits
pārsniedz 25. Pie lielākajiem ezeriem pieder Skuķu, Dvietes, Šarlotes, Kaminčas un Marijas ezeri,
par dziļāko uzskatāms Puru ezers Pilskalnes pagastā – tā maksimālais dziļums ir 25 m.
Novadā ir daudz mežu. Mežiem bagātākais ir Šēderes pagasts, kur meži aizņem apmēram
45% no kopējās pagasta teritorijas. Izplatītākās koku sugas ir priede, lapu koki un egle.
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2007.gada 29.martā Ilūkstes novada domes sēdē tika izskatīta Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) vēstule par novadu paplašināšanu. Deputāti vienbalsīgi
nolēma atbalstīt ministrijas priekšlikumu paplašināt Ilūkstes novadu un tā - 2007.gada 4.septembrī valdība apstiprināja kārtējo 95 novadu administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu, kurā paredzēts
Ilūkstes novadam pievienot Subates pilsētu ar lauku teritoriju, Dvietes un Eglaines pagastu. Arī šīs
pašvaldības konceptuāli ir devušas piekrišanu Ilūkstes novada pašvaldībai pievienoties Ilūkstes
novadam. No izseniem laikiem ir valdījusi šo teritoriju un iedzīvotāju kultūrvēsturiskā vienotība un
piekritība Sēlijas novadam. Te vēsturiski ir bijis Ilūkstes apriņķis ar centru Ilūkstē. Arī šodien šīs
teritorijas ir ekonomiski un funkcionāli vienotas ar izdevīgu ģeogrāfisko stāvokli, labu ceļu tīklu un
izteiktu attīstības centru. Te ir plašs infrastruktūras objektu klāsts, kas saista pilsētu un lauku
teritorijas, kā arī spēj nodrošināt visas iedzīvotājiem nepieciešamās pašvaldības funkcijas un
pakalpojumus.
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ILŪKSTES NOVADA DOME

Pašvaldības nosaukums

Ilūkstes novada dome

Pašvaldības juridiskā adrese
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.
Finansu gads
Ilūkstes novada dome
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietniece
Izpilddirektors
Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājs
Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Šēderes pagasta pārvaldes vadītāja
Finansu nodaļas vadītāja

Brīvības ielā 7,Ilūkste LV 5447
90000078782
LV 90000078782
01.01.2007. – 31.12.2007.
11 deputāti
Stefans Rāzna
Rita Butkeviča
Roberts Žilvinskis pēc 01.09.2007.Līga Dudare
Andrejs Saušs
Ērika Keivomeģe
Rita Butkeviča
Zigfrīda Plepe

Pašvaldības teritorijas lielums
Pašvaldības iedzīvotāju skaits uz 31.12.2007.

352 km2
6520
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Ilūkstes novada pašvaldības struktūra
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Deputāti
2005.gada 12. martā pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēti 11 deputāti.
Stefans Rāzna
Rita Butkeviča
Jānis Anspoks
Maigurs Krievāns
Jeļena Krjaukle
Anita Ločmele
Staņislavs Mežnieks
Māris Šaršūns
Lenvija Rāzna
Andrejs Saušs
Līvija Tamane

Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ilūkstes novada domes deputāts
Ilūkstes novada domes deputāts
Ilūkstes novada domes deputāte
Ilūkstes novada domes deputāte
Ilūkstes novada domes deputāts
Ilūkstes novada domes deputāts
Ilūkstes novada domes deputāte
Ilūkstes novada domes deputāts
Ilūkstes novada domes deputāte

Domes komitejas
Finansu komiteja
Komitejas priekšsēdētājs: Stefans Rāzna
Komitejas locekļi:

Jānis Anspoks
Rita Butkeviča
Maigurs Krievāns
Māris Šaršūns
Andrejs Saušs
Anita Ločmele

2007.gadā ir notikušas 12 finansu komitejas sēdes, kurās izskatīti un uz domes sēdi
sagatavoti 171 lēmuma projekti par finansu jautājumiem.
Attīstības komiteja
Komitejas priekšsēdētāja: Rita Butkeviča
Komitejas locekļi:

Jeļena Krjaukle
Staņislavs Mežnieks
Māris Šaršūns
Līvija Tamane

2007.gadā ir notikušas 12 attīstības komitejas sēdes, kurās izskatīti un uz domes sēdi sagatavoti
537 lēmuma projekti novada attīstības un nekustamo īpašumu jautājumos.
Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētāja: Lenvija Rāzna
7
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Komitejas locekļi:

Anita Ločmele
Andrejs Saušs
Jeļena Krjaukle
Maigurs Krievāns

Domes komisijas
Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Valija Pētersone
Komisijas locekļi:

Biruta Kalniņa
Viktors Cibuļis
Inga Strode
Natālija Žukovska

2007.gadā ir notikušas 12 komisijas sēdes, kurās izskatīti 218 iedzīvotāju iesniegumi un
pieņemti 218 lēmumi dzīvokļu jautājumos.
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Velga Glovecka
Komisijas locekļi:

Kristīne Elksnīte
Velga Glovecka
Romāns Gribuls
Āris Ruža
Romualda Kartašova
Valdis Jaunpaulis

2007.gadā ir notikušas 20 administratīvās komisijas sēdes, kurās izskatīti 68 administratīvo
pārkāpumu protokoli un pieņemti lēmumi.

Privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Dagnija Dāvidsone
Komisijas locekļi:

Lenvija Rāzna

8

Ilūkstes novada pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats

Jurijs Altāns
Rolands Apelis
Natālija Žukovska
2007.gadā ir notikušas 2 privatizācijas un īpašuma apsaimniekošanas komisijas sēdes, kurās
izskatīti un pieņemti 20 lēmumi īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas jautājumos.
Ilūkstes pilsētas zemes komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Līvija Tamane
Komisijas locekļi:

Stefans Rāzna
Jānis Anspoks
Nansija Tamane
Dagnija Dāvidsone

2007.gadā notikušas 12 zemes komisijas sēdes, kurās izskatīti 73 iesniegumi un pieņemti
lēmumi zemes jautājumos Ilūkstes pilsētā.
Novada domes darbu vada priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietniece un izpilddirektore.
2007.gadā Ilūkstes novada domē notikušas 19 domes sēdes, kurās izskatīti 797 lēmumu
projekti.
Izdoti 18 saistošie noteikumi, apstiprināti 5 nolikumi un 7 noteikumi.
Novada domes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs.
Pašvaldības pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt gan Ilūkstes novada domē, gan pagastu
pārvaldēs Bebrenē, Pilskalnē un Šēderē.
Saskaņā ar likumu ”Par pašvaldībām”, Ilūkstes novada domes galvenie uzdevumi ir:
•

izstrādāt novada sociāli ekonomiskās attīstības plānu, lai nodrošinātu līdzsvarotu
novada attīstību;
• gādāt par iedzīvotāju komunālo pakalpojumu organizēšanu, administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
• veicināt sabiedrības izglītību, kultūru, kā arī tradicionālo vērtību saglabāšanu un
tautas jaunrades attīstību;
• nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, veicinot iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu,
sniegt sociālo palīdzību;
• veicināt uzņēmējdarbību novada administratīvā teritorijā, rūpēties par bezdarba
samazināšanu;
gādāt par cilvēku drošību, nodrošināt sabiedrisko kārtību.
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Pašvaldības iestādes
Nosaukums

Adrese

Ilūkstes pirmsskolas Jēkabpils 10a,
izglītības iestāde

Nodokļu

Tālrunis E-pasta adrese ,

maksātāja

vadītāja vārds uzvārds

reģistra kods
90000079044 5462175

singabd@inbox.lv

Ilūkste, Ilūkstes

“Zvaniņš”
novads
Ilūkstes 1.vidusskola Raiņa 49, Ilūkste,

Inga Strode
90000078636

5462184 ilukstes1.vsk@apollo.lv

Ilūkstes novads
Ilūkstes 2. vidusskolaStadiona 1, Ilūkste, 90000078640

5462251

Velta Šterna
ilukste2.vsk@apollo.lv

Ilūkstes novada

Ilūkstes novads
Stadiona 1, Ilūkste, 90001863673

5462007

Janīna Mackeviča
neklatienes.sk@apollo.lv

neklātienes

Ilūkstes novads

vidusskola
Ilūkstes mūzikas

Jēkabpils 5, Ilūkste, 90001219063

5462145 ilukstemsk@inbox.lv

skola
Ilūkstes pilsētas

Ilūkstes novads
Brīvības 12, Ilūkste, 90000079078

Edvīns Megnis
5462135 IKC12@inbox.lv

kultūras centrs
Ilūkstes pilsētas

Ilūkstes novads
Jēkabpils 10a,

bērnu bibliotēka

Ilūkste, Ilūkstes

Ilūkstes pilsētas

novads
Brīvības 12, Ilūkste, 90000079059

5462435

bibliotēka
Ilūkstes novada

Ilūkstes novads
Raiņa 33a, Ilūkste,

Ināra Valpētere
5462580 ilukstebjc@inbox.lv

Alite Kudiņa

90000079063

5462302

Inese Vuškāne
ilukstebb@inbox.lv
Regīna Šīmane

90001863654

pašvaldības interešu Ilūkstes novads

ilukstesbiblioteka@inbox.lv

Vanda Rimša

izglītības iestāde
“Ilūkstes bērnu un
jauniešu centrs”
Ilūkstes dienas

Zemgales 6a,

aprūpes centrs

Ilūkste, Ilūkstes

“Fēnikss”
Ilūkstes novada

novads
Ilūkstes novads,

90001863669

5462700 nav
Leontīna Tamane

90001864804

5464275 bebrenes.vsk@apollo.lv

Bebrenes vidusskola Bebrenes pagasts,
Bebrenes

Bebrene
Ilūkstes novads,

pirmsskolas

Bebrene,

izglītības iestāde

''Mazputniņš"

Ērika Šaršūne
90001864791

5464331

nav
Biruta kaniņa

"Mazputniņš"
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Ilūkstes novada

Šēdere, Alejas 4 ,

90000073662

Šēderes pagasta

Ilūkstes novads

pārvalde
Ilūkstes novada

Pilskalne, Parka 3, 90001881363

Pilskalnes pagasta

Ilūkstes novads

pārvalde
Ilūkstes novada

Bebrene, “Pagasta

Bebrenes pagasta

māja”, Ilūkstes

pārvalde
Bebrenes pagasta

novads
Bebrene, “Pagasta

kultūras nams

māja” Ilūkstes

Pilskalnes pagasta

novads
Pilskalne, Parka 3, 90001865034

kultūras nams
Šēderes pagasta

Ilūkstes novads
Ilūkstes novads,

kultūras nams

Šēderes pagasts,

Bebrenes pagasta

Skolas 2
Bebrene, “Pagasta

bibliotēka

māja” Ilūkstes

Šēderes pagasta

novads
Pašuliena, Šēderes

5468245

Rita Butkeviča
5462214 parvalde@pilskalne.lv
Ērika Keivomeģe
90001881359

5407908 pārvalde@bebrene.lv
Andrejs Saušs

90001864819

5464223

90001865068

5440826

parvalde@pilskalne.lv

5468278

Skaidrīte Azarstarpe
nav
Silvija Spaļva

90001864823

5407909

90001865072

5469240

pasulienapb@inbox.lv
Silvija Mošāne

Pilskalnes pagasta
bibliotēka

Ilūkstes novads

Šēderes pagasta

Ilūkstes novads,

bibliotēka

Šēderes pagasts,

Bebrenes pagasta

Šēdere, Skolas 2
Ilūkstes novads,

5440823

pils-bibliot@inbox.lv
Zita Timšāne

900018650049 5468247

rutaser@inbox.lv
Ruta Šeršņova

90001864842

5464221

feldšeru – vecmāšu Bebrenes pagasts,

nav
Reģīna Pontāga

punkts
Šēderes pagasta

Bebrene "Doktorāts"
Ilūkstes novads,
90001865053

feldšeru punkts

Šēders pagasts,

Ilūkstes novada

Šēdere, Alejas 8
Ilūkstes novads

Ilūkste Brīvības 7

emma.malahovska@inbox.lv
Emma Malahovska

novads
Pilskalne, Parka 3, 90001864857

bāriņtiesa

nav
Ināra Lapa

Pašulienes bibliotēka pagasts, Ilūkstes

dzimtsarakstu nodaļa Ilūkste Brīvības 7
Ilūkstes novada
Ilūkstes novads

parvalde@sedere.lv

5468234

nav
Ināra Lukjanska

90001847819
90001847838

5407258

helena.slavinska@ilukste.lv

5462569

Helēna Slavinska
velga.glovecka@ilukste.lv
Velga Glovecka
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Ilūkstes novada

Ilūkstes novads,

90001847823

sociālais dienests

Ilūkste Brīvības 7

5463318

inguna.svarane@ilukste.lv
Ingūna Svarāne

Kapitālsabiedrības
Nosaukums

Adrese

Nodokļu

Tālrunis

maksātāja
reģistra kods
SIA “ORNAMENTS” Ilūkste, Jelgavas 41503003743 5462157

E-pasta adrese ,
vadītāja vārds uzvārds
ornaments@opollo.lv

25, Ilūkstes

Andris Buks

SIA“Šēderes

novads
Ilūkstes novads, 51503009381 5468249

sedere@parvalde.lv

pakalpojumi”

Šēderes pagasts,

Jurijs Altāns

Šēdere Skolas
11
SIA “Veselības centrs Ilūkste, Raiņa
Ilūkste”

41503014677 5462271

ielā 35, Ilūkstes

alocmele@inbox.lv
Anita Ločmele

novads

SIA “Ornaments” darbība
SIA “ORNAMENTS”, pamatojoties uz noslēgto apsaimniekošanas līgumu ar Ilūkstes novada
domi, veic namu apsaimniekošanu 70 pašvaldības īpašumā esošajās mājās, kurās ir 785 dzīvokļu un
dzīvo nedaudz vairāk par 1500 cilvēkiem.
Uz 2008.gada 01.01. iedzīvotāju parāds par īri, apsaimniekošanu un komunālajiem
pakalpojumiem sastādīja: Ls 34639 jeb 17.4% no 2007.g uzskaitītās summas (Ls 198807)
Salīdzinājumam:
●

parāds uz 01.01.2007.g. - Ls 34444 jeb 22.1% no 2006.g. uzskaitītās summas (Ls 156043)

●

parāds uz 01.01.2006.g. - Ls 42094 jeb 27.8 % no 2005.g. uzskaitītās summas (Ls 151656)

Parāda apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir palicis nemainīgs, taču samazinājies
procentuāli, jo 2006.gada oktobrī un 2007.g. janvārī būtiski pieauga siltumenerģijas tarifs, kā arī
SIA “ORNAMENTS” sāka sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Bebrenes,
Pilskalnes pagastos un siltumapgādes pakalpojumus Bebrenes pagastā.
Darbā ar parādniekiem tiek izmantotas vairākas iespējas: izsūtītas pretenzijas parādniekiem,
12
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piedāvāta iespēja segt parādu, pakāpeniski sastādot vienošanos. Gadījumā, ja tiek panākta
savstarpējā vienošanās par parāda atmaksu, kavējuma nauda netiek aprēķināta. Tikai tad, ja neseko
nekāda reakcija no parādnieka puses, seko rīcība atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai,
uzsākot civilprasības par parāda summas atmaksu un nepieciešamības gadījumā iesniegta prasība
par izlikšanu no dzīvojamām telpām.
2008.gada

februārī

paredzēts

iepirkuma

procedūras

izsludinātajam

konkursam

“Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē” noslēgums. Konkursa ietvaros tiks atjaunotas un paplašinātas
ūdensapgādes un kanalizācijas trases apmēram 6 km garumā, uzbūvētas 2 jaunas kanalizācijas
sūkņu stacijas un rekonstruēta esošā – Upes ielā.
Šo projektu paredzēts īstenot 18 mēnešu laikā.
Jāturpina darbs arī pie Pilskalnes un Bebrenes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
sakārtošanas, jāpārskata arī 2007.gadā spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Ilūkstē un
pagastos.

SIA “Šēderes pakalpojumi” darbība
SIA ¨Šēderes pakalpojumi” sniedz sekojošus pakalpojumus:
●

siltumapgādes pakalpojumi,

●

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi,

●

pirts pakalpojumi,

●

autobusa pārvadājumu pakalpojumi,

●

traktor parka pakalpojumi ( lauksaimniecības darbu veikšana ),

●

ceļu uzturēšanas pakalpojumi.

2007.gadā SIA ¨Šēderes pakalpojumi” ienākumi sastāda Ls 165501 un izdevumi Ls 181233,
zaudējumi – Ls 15732. Lielākos zaudējumus sastāda siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas
pakalpojumi. 2008.gadā, lai samazinātu zaudējumus tiks paaugstināti siltumapgādes, ūdensapgādes
un kanalizācijas tarifi, kurus apstiprina Daugavpils reģionālais sabiedrisko pakalpojumu regulators,
tarifu palielinājums saistīts

galvenokārt ar elektroenerģijas tarifa, minimālās darba algas, un

kurināmā iegādes izmaksu palielināšanos.

Domes un tās iestāžu personāls
2007.gadā Ilūkstes novada pašvaldībā nodarbināti 471 darbinieks, tai skaitā,
●

Ilūkstes novada domē 37 darbinieki, pagastu pārvaldēs – 25;

●

bāriņtiesā – 5;
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●

sociālajā jomā – 13;

●

izglītības jomā:
- pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātie pedagogi un tehniskie darbinieki - 52;
- vispārējās izglītības iestādēs nodarbinātie pedagogi un tehniskie darbinieki – 224;
- interešu izglītības iestādēs nodarbinātie pedagogi un tehniskie darbinieki – 15;
- sporta jomā – 4;
•

kultūras jomā nodarbināti 40 darbinieki;

•

veselības jomā – 8;

•

lauku attīstības un tūrisma jomā – 14;

•

labiekārtošanā, tai skaitā, algotajos pagaidu darbos - 34.

Domes darbinieki
Speciālisti

Tālrunis

Sekretāre – lietvede Antra Kuļikovska

e-pasts

antra.kulikovska@ilukste.lv,
54 47850

dome@ilukste.lv

Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna

54 47851

dome@ilukste.lv

Izpilddirektors Līga Dudare

54 47852

liga.dudare@ilukste.lv

Juriste Kristīne Šede

54 47853

kristine.sede@ilukste.lv

Lietu pārvaldes nodaļavadītāja Irēna Bogdanova

54 47863, 28676912

irena.bogdanova@ilukste.lv

Finansu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plēpe

54 47855

zigfrida.plepe@ilukste.lv

Finansu nodaļas vadītāja vietniece Lilija Kovaļčuka 5447854

lilija.kovalcuka@ilukste.lv

Personāllietu speciāliste Andžela Gičevska –
Studāne

54 47859

Nodokļu administratore- grāmatvede Līvija Bigate 54 47863, 28676912

andzela.studane@ilukste.lv
livija.bigate@ilukste.lv

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Janīna
Kurme

54 47862

janina.kurme@ilukste.lv

54 47862

dagnija.davidsone@ilukste.lv

Nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste Dagnija
Dāvidsone
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Iedzīvotāju reģistra speciāliste Helēna Slavinska

54 47864

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Ineta Zībārte 54 47860, 28619526

helena.slavinska@ilukste.lv
ineta.zibarte@ilukste.lv

Attīstības plānošanas nodaļas speciālists Lauris
Kodors

54 47860, 28619526

lauris.kodors@ilukste.lv

Projektu vadītāja Līvija Tamane

54 47960

livija.tamane@ilukste.lv

Kasiere Ārija Ostrovska

54 47856

arija.ostrovska@ilukste.lv

Galvenā grāmatvede Laima Puriņa

54 47857

laima.purina@ilukste.lv

Vecākā grāmatvede Ingrīda Purvinska

54 47857

ingrida.purvinska@ilukste.lv

Grāmatvede Brigita Mežniece

54 47858

brigita.mezniece@ilukste.lv

Grāmatvede Nellija Kremele

54 47858

nellija.kremele@ilukste.lv

Kultūras un izglītības nodaļas vadītāja

54 47859

izglitiba.kultura@inbox.lv

Sekretāre – lietvede Biruta Kalniņa

54 47863, 28676912

biruta.kalnina@ilukste.lv

Datorspeciālists Andrejs Vizulis

av58@inbox.lv

Komunikācija ar sabiedrību
Lai nodrošinātu informatīvo saikni ar Ilūkstes novada iedzīvotājiem, Ilūkstes novada
pašvaldība 2007.gadā ir veikusi šādus pasākumus:
•

Sadarbība ar reģionālo laikrakstu “Latgales Laiks”. Papildus iknedēļas ziņām
par Ilūkstes novadā notiekošo reizi mēnesī tajā iznāk pielikums “Laiks Sēlijai”, kur
īpaša vieta atvēlēta tieši aktualitātēm Ilūkstes novadā un citās Sēlijas pašvaldībās.

•

Pašvaldības izdevums. Ne retāk kā reizi 2 -3 mēnešos tiek izdots laikraksts
„Ilūkstes Novada Vēstis” (turpmāk tekstā – “INV”). “INV” iznāk kopš 1999.gada.
2007.gadā tapuši 8 “INV” numuri. Katrs novada iedzīvotājs to var iegādāties
vietējos pārtikas preču veikalos, kā arī par brīvu izlasīt visās pagasta bibliotēkās,
novada domē un pagastu pārvaldēs. “INV” ir lasāmas arī Ilūkstes novada mājas
lapā. Avīzes cena ir 10 santīmi, tirāža 500 eksemplāri. Izdevumam ir 5 redkolēģijas
locekļi, katrā pagastā pa vienam redkolēģijas loceklim un 2 locekļi Ilūkstes pilsētā.
Informācijas vākšanas darbu organizē lietu pārvaldes nodaļas vadītāja. Kā liecina
anketēšanā iegūtie rezultāti, lielākā daļa iedzīvotāju iegūst informāciju tieši no
avīzes “INV”.
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•

Līdzdalība Domes sēdēs. Tiek nodrošināta Domē pieņemto lēmumu, sēžu protokolu
pieejamība gan Domē, gan visās novada bibliotēkās un Ilūkstes novada mājas lapā.
Lēmumi tiek publicēti arī Domes informatīvajā izdevumā “INV”. Turklāt - svarīgi
atzīmēt, ka Domes sēdes ir atklātas. Tās tiek publiski izsludinātas, izliekot
paziņojumus par sēdes darba kārtību, laiku un vietu novada domes un pagastu
pārvalžu telpās, un jebkurš novada iedzīvotājs var piedalīties gan Ilūkstes novada
domes sēdēs, gan komiteju sēdēs.

•

Iedzīvotāju pieņemšana. Katru pirmdienu tiek organizēta pieņemšana pie Domes
priekšsēdētāja un izpilddirektores, kad katrs iedzīvotājs var izteikt savas domas un
vēlmes, ierosinājumus un iebildumus. Noteikti pieņemšanas laiki ir arī domes
speciālistiem, bet tikties ar deputātiem iedzīvotāji var, iepriekš vienojoties par abām
pusēm vēlamāko laiku un vietu.

•

Aptaujas, anketēšana u.c. Tiek rīkotas aptaujas, anketēšana, iedzīvotāju sapulces
un publiskā apspriešana, kad nepieciešams nodrošināt iedzīvotāju līdzdalību īpaši
svarīgu vietējas nozīmes jautājumu izlemšanā. Ilūkstes novadā 2007. gadā ir
notikušas divas Domes ierosinātas publiskās apspriešanas jautājumos par novada
teritoriālo plānošanu un atpūtas un sporta halles būvniecību Ilūkstē. Iedzīvotāju
sapulces parasti notiek pēc iedzīvotāju ierosinājuma, publiskā apspriešana - pēc
domes ierosinājuma. 2007.gadā notika arī vērienīga Ilūkstes novada, kā arī citu
apkārtējo pagastu iedzīvotāju anketēšana par jautājumiem, kas saistīti ar veselības
centra “Ilūkste” renovāciju.

•

Iedzīvotāju konsultatīvo padome. Notiek laba sadarbība ar iedzīvotāju konsultatīvo
padomi, kas Ilūkstē veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus. Šāda padome ir kā saikne
starp lēmējvaru un iedzīvotājiem. Tās sniegtie priekšlikumi tiek ņemti vērā, veidojot
projektus un peiņemot lēmumus.

•

Sarakste. Teik organizēta sarakste, kas nodrošina informācijas apriti. Ilūkstes
novada iedzīvotāji var Domē vērsties gan rakstiskā, gan mutiskā veidā ar sev
interesējošo jautājumu kā fiziska persona vai kā juridiska persona. Izpētot Ilūkstes
novada domes 2007.gada statistiku, Domē ir saņemti un izskatīti 6017 dokumenti, to
skaitā, 1178 no fiziskām personām, savukārt, izsūtīti - 2086 dokumenti, to skaitā,
fiziskām personām – 1107. Pētot saraksti, secināts, ka iedzīvotāji vairāk sarakstās ar
Domi par sev aktuālām problēmām. Sastopamas arī kolektīvās vēstules, piemēram,
par dzīvojamās mājas apkures tarifiem. Visus iesniegtos iesniegumus, sūdzības un
lūgumus Ilūkstes novada dome izskata noteiktā kārtībā, kas ir izstrādāta un
apstiprināta Ilūkstes novada pašvaldības nolikumā. Domes telpās ir pieejama arī
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pastkastīte vēstulēm, ierosinājumiem un sūdzībām.
•

Informatīvais stends. Iedzīvotāji tiek informēti arī, izmantojot ziņojumu dēli jeb
informatīvo stendu. Kā liecina vērojumi, tas ir viens no visbiežāk lietotajiem un
vispieejamākiem komunikācijas kanāliem. Katrā pagastā un Ilūkstes pilsētā ir
ziņojumu dēlis, kas tiek papildināts pēc iespējas regulāri ar jaunāko informāciju.

•

Mājas lapa. Viens no svarīgākajiem soļiem sabiedrības informētības veicināšanā ir
2007.gada janvārī izveidotā Ilūkstes novada mājaslapa www.ilukste.lv, kurā
atrodama informācija par Domes darbu, tai skaitā, Domes sēdēs pieņemtajiem
lēmumiem

un pārējām novada dzīves sfērām. Par mājas lapas izveidošanu un

informācijas papildināšanu domē atbild Ilūkstes novada domes datorspeciālists.
Ilūkstes novada mājas lapā ir 17 nodaļas – Jaunumi, Ilūkstes novads, Novada
vēsture, Dome, Kontakti, Attīstība, Izglītība novadā, Kultūra novadā, Tūrisms, Daba,
Sports novadā, Veselības un Sociālā aprūpe, Teritorijas plānojums, Pašvaldības
avīze, Izsoles noteikumi, Pašvaldības iepirkumi, Uzņēmējdarbība novadā, kurās var
iegūt visaptverošu un detalizētu informāciju. Sadaļā “Jaunumi” ievietotos rakstus un
informāciju ir iespējams komentēt ikvienam mājas lapas apmeklētājam, iedzīvotāji
var izteikt savu vērtējumu un viedokli par dažādiem domes plānotajiem un
veiktajiem pasākumiem un projektiem. Mājas lapa vēl ir veidošanas stadijā,
nākamajā gadā to iecerēts papildināt.
2007.gadā Latvijas lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studente Zane
Surgovte izstrādāja bakalaura darbu “Komunikācijas loma Ilūkstes novada domes ārējo sakaru
veidošanā”, ar ārējiem sakariem izprotot pašvaldības attiecības ar iedzīvotājiem, valsts iestādēm,
pakļautajām iestādēm un iekšējo komunikāciju pašvaldībā, tas ir, komunikāciju ar sabiedrību. Šajā
darbā tika izpētīta un novērtēta sabiedrības un pašvaldības mijiedarbība komunikācijas procesā, lai
nodrošinātu iedzīvotāju iespējas iesaistīties pašvaldības darbā, dažādu lēmumu apspriešanā un
izstrādāšanā. Autore anketēja Ilūkstes novada iedzīvotājus un intervēja Ilūkstes novada domes
darbiniekus un Ilūkstes novada domes deputātus. Ar anketēšanas rezultātiem un bakalaura darbu var
iepazīties novada domē.
Nākamajā Pārskata gadā, t.i., 2008. gadā plānots izveidot jaunu štata vienību – sabiedrisko
attiecību speciālists, kura pienākumos ietilptu arī domes informatīvā izdevuma “Ilūkstes Novada
Vēstis” veidošana. Līdz ar to izdevums varētu iznākt regulāri – reizi mēnesī. Iecerēts arī izgatavot
un Ilūkstes novadā uzstādīt jaunus ziņojumu dēļus, ņemot vērā, ka tie ir vieni no efektīvākajiem un
populārākajiem informācijas nesējiem un iepriekšējie jau kļuvuši mūsdienu prasībām neatbilstoši.
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Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanā
2007.gadā Ilūkstes novada dome ir pieņēmusi atbildīgus lēmumus, kas tendēti uz Domes
darbības uzlabošanu.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija pamatbudžeta programmas „Pašvaldību
vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana” ietvaros piešķīra Ilūkstes novada pašvaldībai
finansējumu jaunu klasifikāciju, pārskatu un grāmatvedības noteikumu ieviešanai. Programma, kas
iepriekš tika izmatota pašvaldībā, bija novecojusi, tās uzlabošana nebija finansiāli izdevīga, tāpēc
tika iegādāta jauna programma „Microsoft Dynamics” .
2006.gadā Ilūkstes novada dome iegādājās „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas
sistēmu (NINO)”, 2007.gadā uzsākts darbs ar šo sistēmu.
Profesionālo zināšanu papildināšanai pagasta padomes un iestāžu darbinieki 2007.gadā ir
apmeklējuši dažādus seminārus, konferences, ir piedalījušies pieredzes apmaiņas braucienos.
Ilūkstes novada iestāžu vadītāji un speciālisti 2007.gadā papildinājuši zināšanas sociālās palīdzības
jautājumos, Eiropas Sociālā fonda projektu sagatavošanas un vadības jautājumos, lietvedības darba
organizācijas un elektronisko dokumentu noformēšanas jautājumos, iepirkumu komisijas darbības
uzlabošanai, pašvaldības lēmumu tiesiskuma uzraudzības jautājumos, zemes komisiju darba
efektivitātes uzlabošanai. Lai uzlabotu izglītības kvalitāti Ilūkstes novadā, tiek veicināta pedagogu
tālākizglītība, nodrošinot dažādu kursu un semināru apmeklējumus, izglītības iestāžu darbinieki
padziļina savas zināšanas, gūst jaunu pieredzi un apgūst jaunāko metodiku.
Nedēļas sākumā, lai plānotu un uzlabotu darbu, notiek informatīvās sanāksmes, kurās piedalās
pagastu pārvalžu vadītāji. Tajās tiek apspriests nedēļas darba plāns un izvērtēts iepriekšējā nedēļā
padarītais, noteiktas veicamo darbu prioritātes.
Regulāri tiek pilnveidota Ilūkstes novada mājas lapa, notiek pastāvīga informācijas
aktualizācija, ar mājas lapas palīdzību tiek noskaidroti iedzīvotāju viedokļi Ilūkstes novadam
svarīgos jautājumos. Ilūkstes novada domes darba optimizācijai un efektīvāku rezultātu
sasniegšanai, 2007.gadā tika izveidotas jaunas amata vienības: sabiedrisko attiecību speciālists,
elektriķis un jurista palīgs. Paredzēts, ka sabiedrisko attiecību speciālists nodrošinās ar informāciju
un veiks izmaiņas novada informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”, sniegs informāciju par
novada aktualitātēm citiem masu mēdijiem.
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VISPĀRĒJĀ UN INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Ilūkstes novadā ir četras vispārējās izglītības iestādes (Bebrenes vidusskola, Ilūkstes
1.vidusskola, Ilūkstes 2.vidusskola, Ilūkstes neklātienes vidusskola), Ilūkstes novada interešu
izglītības iestāde „Bērnu un jauniešu centrs”, Ilūkstes mūzikas skola un 2 pirmskolas izglītības
iestādes - Ilūkstes PII „Zvaniņš” un Bebrenes PII „Mazputniņš”.
Izglītības iestāžu mērķis ir nodrošināt novada bērniem iespēju tuvāk dzīves vietai iegūt
kvalitatīvu pirmskolas, pamata un vidējo izglītību, kā arī sekmēt nepieciešamo bērnu vispusīgas
attīstības iespēju. Uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs rindu nav.
Izglītības iestāžu audzēkņu un darbinieku skaits
Izglītības iestādes nosaukums
Ilūkstes 1.vidusskola
Ilūkstes 2.vidusskola
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde
„Zvaniņš”
Bebrenes pirmsskolas izglītības iestāde
„Mazputniņš”
Bebrenes vidusskola
Ilūkstes novada neklātienes vidusskola
Bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes mūzikas skola

Audzēkņu
skaits

Pedagoģisko
darbinieku
skaits

Tehniskā
personāla skaits

529
162
152

46
25
16

18
17

36

3

6

178
178
184
168

25
19
10
17

12
4
4
4

24
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Ilūkstes 1. vidusskola
Ilūkstes 1.vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
2007./2008. māc.g. skolā ir 529 skolēni.
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas
nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto
mērķu sasniegšanu.
Skolas vīzija: skola, kurā sakārtota fiziskā vide, pozitīvs mikroklimats un sadarbība ar
apkārtējo sabiedrību nodrošina iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību visās izglītības pakāpēs.
Skola piedāvā šādas programmas:
 Pamatizglītības programma;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 Kultūrizglītības programma (kori, dažādu vecumu deju kolektīvi “Ance”, folkloras kopa
„Sēlis”, pulciņi - floristikas, „Jaunie žurnālisti”, skolas vēstures, grafiskās zīmēšanas,
saskarsmes kultūras, teātra mākslas, vides, kā arī koriģējošās vingrošanas);
 Sporta izglītības programma (sporta spēļu un velo pulciņi).
Skolas līdzdalība projektos:
 „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un
tehnoloģiju priekšmetos”.
 „e – klase”.
 ES struktūrfondu LEADER atbalstītais projekts „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!”
 Daugavpils rajona projektu konkurss „Mēs to varam!”
Skolas gandarījumi/sasniegumi:
 8.b klases audzēknes 1.vietas iegūšana LR valsts vizuālās mākslas 46.olimpiādē;
 Piedalīšanās rajona olimpiādēs un 1.vietas iegūšana tādos mācību priekšmetos kā vizuālā
māksla, zinātniski pētniecisko darbu prezentēšanā, 2.vietas iegūšana matemātikā, kā arī
audzēkņu augsti sasniegumi daiļlasītāju, dziedātāju, dejotāju un koru konkursos un skatēs,
vairāku atzinību saņemšana, kā arī sasniegumi sporta spēļu sacensībās;
 „Gada balvu - 2008” pasniegšana;
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Ilūkstes 2. vidusskola
Ilūkstes 2.vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
2007./2008. māc.g. skolā ir 162 skolēni.
Skolas vīzija: skola, kurā ir labvēlīga vide personības vispusīgai attīstībai, pozitīvs
mikroklimats un sadarbība ar skolēnu vecākiem audzināšanas jomā.
Skola piedāvā šādas programmas:
 Pamatizglītības (1.-9.kl.) mazākumtautību programma;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 Speciālās izglītības (bērniem ar speciālajām vajadzībām) mācību programma;
 Kultūrizglītības programma (koris, vokālais ansamblis, floristikas, vides izglītība, lietišķā
māksla, novadpētniecība, informācijas pasaule, vizuālā māksla, teātra mākslas, līnijdeju
pulciņi);
 Sporta izglītības programma (sporta spēles, kustību rotaļas un spēles).
Skolas līdzdalība projektos:
„Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē ” (saņemtas bezmaksas
grāmatas kā dāvinājums no LVAVA).
Skolas gandarījumi/sasniegumi:
 Piedalīšanās rajona olimpiādēs un 2.vietas iegūšana mācību priekšmetā lietišķā māksla,
3.vietas iegūšana vides izglītībā, lietišķajāā mākslā, krievu valodā, latviešu valodā
mazākumtautību skolām, kā arī vairāku atzinību saņemšana, augsti sasniegumi sporta spēļu
sacensībās.

Bebrenes vidusskola
Bebrenes

vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā skolēniem apgūt

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
2007./2008. māc.g. skolā ir 178 skolēni.
Skolas vīzija:
 izglītots, sociāli aktīvs, izvērtēt, lemt un rīkoties spējīgs skolas beidzējs, kurš izprot
mūžizglītības nozīmi, ir tolerants pret citu viedokļiem, bet prot aizstāvēt savu;
 izglītoti, motivēti tālākizglītībai, atvērti visam jaunajam, sociāli aktīvi pedagogi;
 sakārtota, tehniski nodrošināta, psiholoģiski labvēlīga skolas vide;
 skaidri, reālās iespējas un tālākizglītību ieveroši, visu pušu akceptēti mērķi un uzdevumi;
21

Ilūkstes novada pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats

 vecāki, kuri seko savu bērnu izglītībai, nodrošina tiem apstākļus sekmīgai izglītībai,
sadarbojas ar skolu kopējo mērķu sasniegšanai.
Skolas darbības mērķis:
Nodrošināt augstu izglītības darba kvalitāti, pedagogiem apzināti strādājot pie savas darbības
optimizācijas un sadarbības pilnveides mācību procesā.
Skola piedāvā šādas programmas:
 Pamatizglītības programma;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 Kultūrizglītības programma (kori, dažādu vecumu deju kolektīvi, vokālais ansamblis,
folkloras kopa, pulciņi - leļļu teātra, floristikas, debašu, keramikas, stikla apgleznošanas,
kokapstrādes).
Skolas līdzdalība projektos:
 LR Bērnu un ģimenes lietu ministrijas atbalstīts projekts vasaras nometņu rīkošanā
„Draugu labirints” un „Tu tikai skudru nesamin!”;
 Izglītības ministrijas atbalstīts projekts „Mācību programmas standartā Latvijas vēstures
aprobācijā”;
 „Veselību veicinoša skola” (par veselīga dzīvesveida organizēšanu).

Ilūkstes novada neklātienes vidusskola
Nodarbībām tiek izmantotas telpas Ilūkstes 2. vidusskolas ēkā. Ir iekārtoti atsevišķi kabineti
administrācijas darbam, bibliotēkai, lasītavai, metodiskajam darbam, datorklasei.
Audzēkņu skaits: 2007./2008.m.g. – 210
Skolotāju skaits: kopējais – 17
Divplūsmu vidusskola, kura piedāvā 4 izglītības programmas, kas licencētas un akreditētas:
 Pamatizglītības programma neklātienei (ar latviešu valodas apmācību);
 Pamatizglītības mazākumtautību programma neklātienei;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programma neklātienei;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena mazākumtautību programma
neklātienei.
Skolas īpašie piedāvājumi:
 trīs (angļu, vācu un krievu) svešvalodas;
 maksas datorkursi.
Skolas darbības pamatmērķis: kompensēt līdzšinējās izglītības ieguves gaitā un sabiedrībā
notiekošo sociālo un ekonomisko pārmaiņu rezultātā radušos izglītības nepietiekamību, sekmēt
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sabiedrības integrāciju, mazināt sociālo izstumtību. Radīt pamatus tālākizglītībai un mūžizglītībai.
Vidusskola 2008. gada jūnijā svinēs 10 gadu jubileju.
Mācību process tiek organizēts mācību sesiju veidā.
Galvenā apmācības forma ir konsultācijas un ieskaites.
Vispārējās vidējās izglītības atestāta iegūšanai ir jākārto valsts pārbaudes darbi MK noteiktajā
kārtībā.
Skolas absolventi ir konkurētspējīgi augstskolās un darba tirgū. Izglītības iestāde ir
konkurētspējīga starp rajona un Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm.
Latvijas – Dānijas projekta „Otrās iespējas izglītība jauniešiem un pieaugušajiem Latvijā”
ietvaros apgūtas metodes darbam ar jauniešiem un pieaugušajiem. Svešvalodu apmācībā atbilstoši
vairākiem zināšanu līmeņiem, izveidots mūsdienīgs datorcentrs.
Skolas gandarījumi/sasniegumi:
 Skolēnu izveidotā skolas avīze „Skolas dzīve”;
 Pieredzes apmaiņas braucieni un semināri;
 Tradicionālo pasākumu veiksmīga norise;
 Skolēnus saistoši mācību priekšmetu konkursi un viktorīnas.

Ilūkstes novada interešu izglītības iestāde „Bērnu un jauniešu centrs”
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs dibināts 1968. gadā. 2003.gada 24.septembrī atjaunota
darbība kā Ilūkstes novada bērnu un jauniešu centrs. Ar 2005.gada 1.februāri atjaunota Ilūkstes
novadpētniecības muzeja darbība.
BJC ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde.
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra darbības mērķis ir:
 Nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku;
 Atbalstīt talantīgu bērnu attīstības iespēju;
 Radīt iespēju bērniem ar īpašam vajadzībām iesaistīties interešu izglītībā;
BJC uzdevumi :
 Radīt nepieciešamos apstākļus interešu izglītības pieejamībai bērniem un jauniešiem;
 Organizēt sporta nodarbības;
 Organizēt nodarbības vasarā;
 Nodrošināt programmas ar materiālo bāzi.
Galvenā darbības forma – interešu izglītības programmas.
Strādā 10 skolotāji, mērķauditorija: pirmskolas vecuma bērni, skolēni un jaunieši, bērni ar
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īpašām vajadzībām un maznodrošināti bērni.
2007./2007.m.g. BJC darbojas 15 interešu izglītības programmas, kurās iesaistīti 200 bērni:
 Pirmsskolas deju kolektīvs
 Jauniešu vokālais ansamblis
 Popgrupa
 Instrumentālais asamblis
 Vizuālā māksla
 Šūšanas, modelēšanas
 Mīkstā rotaļlieta
 Netradicionālie rokdarbi
 Kokapstrāde „Izgatavo pats”
 Bērnu teātris
 Mazpulks
 Novadpētniecība – gidi
 Floristi
 Angļu valoda
 Hip – hop dejas
Gandarījumi/sasniegumi:
 Vokālā ansambļa dalība un 1.vietas izcīņa Daugavpils rajona konkursā „Balsis”
 Vērienīgo pasākumu - Mārtiņdienas gadatirgus un Māmiņdienas koncerta noorganizēšana
 Hip – hop festivāls IKC

Ilūkstes mūzikas skola
Mūzikas skola dibināta 1962.gadā. Skolā mācās 161 audzēknis, strādā 17 pedagogi.
Skolā no 2002. gada ir licencētas 6 profesionālās ievirzes programmas: stīgu instrumentu spēle
„Vijoļspēle”, pūšminstrumentu spēle ”Flautas spēle”, „Trompetes spēle”, taustiņinstrumentu spēle
„Klavierspēle”, „Akordeona spēle”, vokālā mūzika „Kora klase”.
Skolā darbojas jaunāko klašu vokālie ansambļi, vecāko klašu vokālie ansambļi, akordeonistu
orķestris.
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBA

Ilūkstes PII „Zvaniņš”
Pirmsskolas izglītības iestāde dibināta 1951.gadā. Patreizējā ēka darbojas no 1988.gada
26.oktobra.
No 2002.gada iestāde strādā pēc 2 licenzētām programmām, kas paredz nodarbības ar bērniem
12 mācību priekšmetos.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vīzija: bērnu attīstību veicinoša, radoša un droša
vide.
Darbības mērķis: pirmsskolas, vides un vecāku pieprasījuma mērķi.
Iestādes uzdevumi ir:
1. bērnu daudzpusīga sagatavošana skolai;
1.1. bērna “es” apziņas veidošanas nodrošināšana,
1.2. estētisko jūtu, sensoro, izziņas un kognitīvo spēju attīstīšana;
2. atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm, kuri nonākuši sociālā riska apstākļos;
2.1.vecāku izglītošana,
2.2. bērnu un vecāku integrācijas nodrošināšana sabiedrībā.
Tiek piedāvāta pirmskolas izglītības programma /01011111/.
Iestādē ir 153 audzēkņi, no kuriem:
 1-5 gadīgie bērni – 90
 5-7 gadīgie bērni - 63
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2007. gadā iestādē uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi:
 Bērnu personību veidojoši un attīstību nodrošinoši pasākumi
 Mācību programmas realizācija visās vecuma grupās
 Sadarbība ar skolu un vecākiem
 Pedagogu pašizglītības nodrošinājums
 Interešu, tematiskie pasākumi
Gandarījums/sasniegumi:

 Mācību gada ieskaņas pasākums kopā ar bērniem un viņu vecākiem IKC „Čučumuižas”
izrāde
 Miķeļdienas izstāde un gadatirgus
 Mazo talantu konkurss „Dziedi un dejo kā zvaigzne”
 Noslēpumainais Ziemassvētku gaidīšanas laiks „Adventes svecītes iedegšana”
 Pārsteiguma koncerts “Egles iedegšanas svētki”
 Māmiņām veltīts muzikāls koncerts
 Svinīgais un sirsnīgais izlaiduma pasākums

Bebrenes PII „Mazputniņš”
Pirmais bērnudārzs Bebrenē sācis darboties jau 1949. gadā. Kopš 1956.gada bērnudārzs atrodas
sovhoztehnikuma ēkā. Jaunās telpas bērni saņem 1983. gada 17. aprīlī.
No 2006. gada PII strādā pēc licenzētas programmas, kas nodrošina bērniem nodarbības 12
mācību priekšmetos
Iestādes mērķis ir veicināt katra bērna personības attīstību, veidojot bērnā apkārtējās pasaules
uztveri kopsakarībās, izkopjot skaistuma izjūtu, ekoloģisko izpratni un mīlestību pret dzimto vietu,
to attēlojot vārdos, krāsās, skaņās, kustībās, dziesmās un dejās. Pedagogu darbība vērsta uz to, lai
bērns spētu:


pieņemt pārmaiņas un pašiem radīt tās;



analītiski domāt un izdarīt izvēli;



saredzēt problēmas un risināt tās;



darboties radoši, apzinoties nākotnes vīziju;



saudzīgi izturēties vienam pret otru un vidi.

Galvenie uzdevumi 2007.gadā:
 Turpināt darbu pie programmas satura un tēmu papildināšanas.
 Pilnveidot dažādu mācību metožu izmantošanu radošajās nodarbībās.
 Rosināt vecākus līdzdarboties pirmsskolas izglītības iestādes dzīvē.
Tiek piedāvāta pirmsskolas izglītības programma /01011111/.
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Iestādē ir 39 audzēkņi, no kuriem:
 1-5 gadīgie bērni – 22
 5-6 gadīgie bērni – 17
2007. gadā iestādē mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika organizēti sekojoši pasākumi:
 Zinību diena
 Leļļu teātra izrāžu apmeklēšana skolā
 Rudens ziedu izstāde
 Ekskursijas un pārgājieni
 Izstāde „Rudentiņš – bagāts vīrs”
 Mārtiņgailis ciemos nāk
 Latvija – manas mājas
 Klusais gaidīšanas laiks ar sveču iededzināšanu
 Ziemassvētku vecīša sagaidīšana
 Kāpēcīša svētku apmeklēšana pie pirmklasniekiem
 Metens brauca pār kalniņu
 „Mazais cālis” dzied
 Lieldieniņa braukšus brauca
 Salātu gatavošanas diena „Esam jautrie pavāri”
 Mātes diena
 Izlaidums
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KULTŪRA ILŪKSTES NOVADĀ

Ilūkstes novada kultūras namu darbība 2007. gadā

Ilūkstes pilsētas kultūras centrs
Kultūras centra darbības mērķis ir pilsētas sabiedriskās rosības, kultūrapgaismības, radošās
darbības, tradicionālo kultūras norišu piedāvājuma nodrošināšana, kultūrmantojuma saglabāšana un
uzturēšana.
Kultūras centra uzdevumi ir valsts kultūrpolitikas īstenošana, sadarbojoties ar citām novada
kultūras iestādēm, atbilstoši visu iedzīvotāju grupu interesēm un vajadzībām, latvisko kultūras
tradīciju uzturēšana, vērtīborientācijas veidošana, radošo pašizpausmju un iniciatīvu atbalstīšana.
Prioritārie iestādes izvirzītie uzdevumi 2007.gadā:
 pilnveidot pulciņu darbību, piesaistot jaunus dalībniekus;
 noorganizēt Melnā kalna svētkus;
 noorganizēt sporta deju festivālu ,,DEJU RITMI”;
 noorganizēt ielīgošanu, piesaistot novada pašdarbības kolektīvus.
Kultūras namā darbojās šādi kolektīvi, kurus apmeklēja 131 dalībnieks:
 Jauniešu deju kolektīvs “ANCE”
 Sieviešu vokālais ansamblis ”SASKAŅA”
 Vokālais ansamblis “KAMENE”
 Pilskalnes siev.vok.ans.,,LILLIJA”
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 Amatierteātris
 Pūtēju orķestris ,,SĒLIJA”
 Sporta deju klubs ,,VIVAT”
 Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs
 Bērnu interešu grupa ,,PILSKALNES SPICE”
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir reorganizēts Pilskalnes kultūras nams, tas ir pievienots
Ilūkstes kultūras centram, pievienoti arī pašdarbības kolektīvi.

2007.gadā tika realizēti 152 dažāda veida pasākumi:
Norises

Plānoti

Valsts un tradicionālie svētki
Informatīvās
un
izglītojošās

13
3

norises
Izstādes
Koncerti – festivāli
Izrādes
Izklaides sarīkojumi
Konfesiju norises
Kino

2
17
7
9
0
0

Realizēti
Pašu
organizēti
13
3

14
2
9

Viesmākslinieku
3
14
2
12
5
25
1
2

Apmeklētāju
skaits
2740
1595
220
3380
1610
4570
30
120

Gandarījums, sasniegumi:
 Sporta deju klubs – 1.vieta Latvijas kausa izcīņā
 KC JDK “ANCE”- piedalīšanās Dziesmu un deju svētku modelēšanas koncertā Tukumā
 Visu KC pašdarbības kolektīvu piedalīšanās Lauku kultūras svētkos “Pašā siena laikā”
Višķos
 Gandarījums par radošo sadarbību ar Daugavpils teātri, novada kultūras un izglītības
iestādēm.

Bebrenes pagasta kultūras nams
Kultūras nama darbības mērķis ir radošās darbības, tradicionālo kultūras norišu piedāvājuma
nodrošināšana, kultūras un mākslas vērtību saglabāšana un uzturēšana Bebrenes pagastā.
Kultūras nama uzdevumi ir valsts kultūrpolitikas īstenošana atbilstoši visu iedzīvotāju grupu
interesēm un vajadzībām.
Bebrenes pagasta kultūras namā darbojas kolektīvi:
 Vīru vokālais ansamblis
 Senioru vokālais ansamblis „Sarma"
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 Amatierteātris
 Līnijdejas
 Jauniešu deju kolektīvs
 Floristikas pulciņš
 Senioru kopa „Labākie gadi"

Lielākie pasākumi:
 Vokālo ansambļu saiets „Aprīļa pilieni"
 Jāņu vakars
 Jauniešu diena
 Puķu diena
 Ziemassvētki
Gandarījums par mākslinieciskās pašdarbības sasniegumiem, kas liek skanēt Bebrenes vārdam.
Vīru vokālais ansamblis piedalās ar koncertiem dažādos novados un pagastos (Jēkabpils rajons,
Preiļu rajons, Aizkraukle, Daugavpils rajona pagasti). Kolektīvam sagatavotas koncertprogrammas
„Laimi nevar nedalīt" un „Mēs tikāmies martā".
Senioru vokālais ansamblis „Sarma" piedalījās VI Latgales novada senioru festivālā Krāslavā
un Senioru dziesmu un deju svētkos Jūrmalā.
Amatierteātris piedalījās amatierteātru saietā Dvietes pagastā. Visi pašdarbības kolektīvi
piedalījās kultūras nama rīkotajos pasākumos.
Kultūras norises:
Pasākumi

Realizēti

Apmeklētāju
skaits

Valsts tradicionālie svētki
Informatīvās norises
Koncerti amatieru
Izbraukuma
Izrādes amatieru
Izbraukuma
Izstādes amatieru
Izklaides
KOPĀ:

6
4
13
8
3
1
2
5
42

1054
123
1440
286
117
418

Dalība projektos: Daugavpils rajona pasākumu atbalsta programma projektam „Aprīļa pilieni”
Kultūras ministrijas mērķdotācija vokālā ansambļa vadītājam Ārijam Kaktiņam (alga kolektīva
vadītājam).
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Šēderes pagasta kultūras nams
Šēderes kultūras nams ir Ilūkstes novada Šēderes pagasta sabiedriskās rosības, radošās
darbības, tradicionālo kultūras un mākslas vērtību, piedāvājuma un atpūtas organizācijas un
koordinācijas centrs, kurš rada iespēju dažāda vecuma, interešu, sociālo grupu pārstāvjiem darboties
tajā.

Šēderes KN darbojās 5 mākslinieciskie kolektīvi:
•

Lašu koris – 47 dziedātāji

•

Sieviešu vokālais ansamblis “Atbalss”- 7 dalībnieki

•

Bērnu vokālā grupa - 13 dalībnieki

•

Pieaugušo ritma deju grupa - 6 dalībnieki

•

Bērnu ritma deju grupa - 10 dalībnieki

Šēderes KN notika 7 Valsts un tradicionālie svētku sarīkojumi:
• Lieldienas
• Mātes diena
• Līgo svētki
• Bērnības svētki
• Mārtiņdiena
• Valsts Proklamēšanas gadadiena
• Adventes un Ziemassvētku pasākumi
Šēderes KN notika 7 bezmaksas un 10 maksas izklaides sarīkojumi:
•

Zemes kopēju balle

•

Valentīndienas “Sirsniņu balle”

•

“Starp mums meitenēm runājot”

•

Balle senioriem

•

Upes svētki

•

“Sargā mani”- pasākums bērniem

•

Katrīna - saimnieču diena

Šo pasākumu ietvaros tika rīkotas arī izstādes: fotogrāfiju izstāde “Es un mana māmiņa”, “Upe
un cilvēka dzīve”, Lieldienu kompozīciju izstāde.
Pasākumos piedalījās gan kultūras nama pašdarbības kolektīvi, gan vieskolektīvi - Bebrenes
KN vīru vokālais ansamblis, Ilūkstes KC moderno deju dejotāji, Pilskalnes vidējās paaudzes deju
kolektīvs, Naujenes pagasta folkloras kopa “Rūžeņa”, Līksnas KN vokālais ansamblis “Elēģija”,
Višķu pagasta jauktais koris, Subates KN pašdarbnieki, “Laimas muzykanti”, Eglaines pamatskolas
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pašdarbības kolektīvi.
Kultūras nama pašdarbnieki piedalījās Ilūkstes KC pašdarbnieku ballē, Bebrenes KN “Aprīļa
pilienos”.
Lašu koris apguva ne tikai dziesmu svētku repertuāru, bet arī citus repertuārus un piedalījās:
koru skatē Daugavpilī, garīgās mūzikas svētkos Aglonā, Daugavpils rajona pasākumā “Pašā siena
laikā”, Starptautiskajā koru festivālā “Mūzikas iedvesmas lauks 2007” Secē.

Ilūkstes novada bibliotēku darbība 2007. gadā
Ilūkstes novadā lasīšanas tradīcijas ir ļoti senas un tāpēc novads ir bagāts ar 6 bibliotēkām, kuru
mērķis ir ne vien nodrošināt iedzīvotājus ar nepieciešamo informāciju, bet arī sniegt iespēju
iedzīvotājiem baudīt dažādas izstādes, kā arī iesaistās kultūras pasākumu organizēšanā.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bibliotēka
Ilūkstes pilsētas
bibliotēka
Ilūkstes bērnu
bibliotēka
Bebrenes pagasta
bibliotēka
Pilskalnes pagasta
bibliotēka
Šēderes pagasta
bibliotēka
Šēderes pagasta
Pašulienes bibliotēka

Lasītāju
skaits
629

Izsniegumu
skaits
29811

Apmeklējums
7092

Dalība
projektos
1

602

25758

8262

2

385

14478

6346

1

205

10003

3018

1

218

10204

3827

-

132

6621

1760

-

Sākot no 2007.gada 1.janvāra visās valsts un pašvaldību bibliotēkās interneta un datoru
izmantošana ir par brīvu. To paredz arī Bibliotēku likums, kas nosaka, ka viens no valsts un
pašvaldību bibliotēku īpašajiem pienākumiem ir nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas
pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt
iespēju par brīvu izmantot datoru. Pašvaldība varēs saņemt valsts mērķdotāciju, lai segtu izmaksas
par internetu. Mērķdotācijas varēs izmaksāt, ņemot vērā veiksmīgo Gaismas tīkla projekta
īstenošanu, Bila un Melindas Geitsu fonda un kompānijas „Microsoft Latvija” piešķirtos vairāk
nekā 24 miljonus ASV dolāru Latvijas publisko bibliotēku attīstīšanai.

Ilūkstes pilsētas bibliotēka
Ilūkstes pilsētas bibliotēkas darbība sekmīgi iekļaujas Ilūkstes novada kultūras dzīvē un ir
atvērta sabiedriska saskarsmes vieta aktivitātēm un pasākumiem. Bibliotēka ir galvenā informatīvo
vajadzību nodrošinātāja pilsētā un novadā.
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Ilūkstes pilsētas bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka ir vieta, kur
ir pieejama dažāda veida informācija: grāmatas un periodiskie izdevumi, interneta un datora
izmantošana, printēšana, skenēšana un kopēšana, uzziņas un konsultācijas, izstādes un pasākumi,
datu bāzes un SBA izmantošana.
Pirmais ieraksts inventāra grāmatā reģistrēts ar 1945.gadu, kas uzskatāms par bibliotēkas
dibināšanas gadu. Bibliotēka reģistrēta Bibliotēku reģistrā 2003.gada 9.oktobrī Nr. BLB 0078.
Lietotāju sadalījums pēc grupām :
Skolēni
Studenti
Pensionāri
Bezdarbnieki
Strādājošie
Zemnieki
KOPĀ:

156 (25%)
81 (12,8%)
75 (12%)
79 (12,5%)
235 (37,3%)
3 (0,4%)
629

2007.gadā bibliotēka saviem klientiem bija atvērta 238 darba dienas un 35 stundas nedēļā.
Projektizstrāde:
2007.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts VKKF „Grāmatas ir tikai biezākas vēstules
draugiem„ mērķprogrammā "Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.
Projekts tika atbalstīts un bibliotēka saņēma 1 daļēji atbalstīto grāmatu komplektu. Tika saņemtas
111 grāmatas par summu Ls 456,48. Grāmatas tika izdalītas visām novada bibliotēkām:
Ilūkstes pilsētas bibliotēka

23 grāmatas par summu Ls 129,80

Pilskalnes pagasta bibliotēka

17 grāmatas par summu Ls 68,68

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

20 grāmatas par summu Ls 58,54

Bebrenes pagasta bibliotēka

17 grāmatas par summu Ls 58,33

Šēderes pagasta bibliotēka

17 grāmatas par summu Ls 65,39

Šēderes pagasta Pašulienas bibliotēka

16 grāmatas par summu Ls 75,74

Gandarījumi/sasniegumi:
 Izstāde "Ilūkstieši laiku lokos pirms 10, 20 un 30 gadiem"
 Izstāde veltīta A. Lindgrēnas lOO.dzimšanas dienai "Simts tortes un viena svece"
 Bibliotēkas komanda "Ilūkstes ziņkārās" piedalījās Letonikas izsludinātajā erudīcijas
konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē Letonika.lv", kas notika laika posmā no 29.janvāra I2.maijam, komanda ieguva 38 punktus un ierindojās 5. vietā Daugavpils rajonā.
 Vērtīgas pieredzes uzkrāšana pieredzes braucienos
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Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas darbība ir vērsta uz plānveidīgu attīstību ar mērķi veikt
pasaules kultūras mantojuma iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu,
sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografešanu un saglabāšanu, bibliotēka nodrošina bērniem un
jauniešiem brīvu un neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedz viņiem pieejamus
bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, organizē lietotājiem literatūras un
lasīšanas popularizējošus pasākumus.
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka ir vienīgā bērnu bibliotēka Daugavpils rajonā ar vislielāko
bērnu literatūras krājumu, bibliotēka nodrošina bērnu informācijas, kultūras un izklaides vajadzības.
Sniedz savus pakalpojumus Ilūkstes novada 1. — 9. kl. skolēniem, veic pirmsskolas vecuma bērnu
iesaistīšanu bibliotēkā, sniedz pakalpojumus pedagogiem, bērnu vecākiem, vidusskolēniem,
studentiem un citām lasītāju grupām no visa rajona.
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka ir pašvaldības - Ilūkstes novada domes iestāde, kas atrodas
Ilūkstes pilsētā, ļoti izdevīgā ģeogrāfiskā vietā, vienā ēkā ar pirmsskolas izglītības iestādi
„Zvaniņš", tuvumā atrodas Bērnu un jauniešu centrs, Mūzikas skola un Ilūkstes 1. un 2.vidusskola.
Lielākā bibliotēkas lietotāju grupa ir pirmsskolas vecuma bērni, 1.- 4. klašu skolēni.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība:
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka sniedz saviem lietotājiem, kas ir dažāda vecuma bērni,
jaunieši un pieaugušie, kvalitatīvus bibliotekāros pakalpojumus:
 Brīvpieejas krājumi
 Lasītava ar 21 nosaukuma periodikas izdevumiem un uzziņas literatūras krājumu,
novadpētniecības materiālu krājumu
 Bezmaksas pieeja interneta resursiem
 Datu bāze „Letonika”
 3 datorizētas lietotāju darbavietas
 Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
 Kartīšu katalogu un kartotēku izmantošana
 Apmācības datoru lietošanā un informācijas meklēšanā
 SBA pakalpojumi
 Lasīšanas veicināšanas literatūru popularizējoši pasākumiem
Visi šie pakalpojumi ir bezmaksas.
Maksas pakalpojumi: kopēšana un izdruka no datora. Maksu par šiem pakalpojumiem ir
noteikusi Ilūkstes novada dome. (lēmums Nr. 212, 2005. gada 26. maijā)
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Projektizstrāde:
2007. gadā Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka izstrādāja un iesniedza VKKF 2 projektus. Tika
atbalstīti abi projekti.
Jau 5 gadus bibliotēka piedalās Lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija". Šīs
programmas svarīgākais uzdevums ir veicināt bērnos lasītprieku, piesaistīt jaunus lasītājus, nezaudēt
iepriekšējos gados radušos interesi, veidot sadarbību starp izglītības un kultūras iestādēm, kā arī
palīdzēt rakstniekiem, ilustratoriem un grāmatu izdevējiem izprast, kādas grāmatas patīk vislabāk.
2007. gadā bibliotēka saņēma 3 grāmatu komplektus - 84 grāmatas par 253 Ls. Tas ir ievērojams
atbalsts krājuma papildināšanā.
Aizvadītajā gadā pirmo reizi rīkojām Ilūkstes novada “Bērnu žūrijas” lasīšanas svētkus
sadarbībā ar Bebrenes, Šederes pagastu bibliotēkām un Ilūkstes Kultūras centru. Tikties ar novada
mazajiem un lielajiem lasītājiem bija ieradusies Pepija Garzeķe. Lasīšanas eksperti kopā ar Pepiju
sumināja visaugstāk novērtētās grāmatas, saņēma pateicības rakstus un dāvanas. Pasākumu
apmeklēja arī Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs S. Rāzna. Saņēmām daudz labu vārdu un
pateicību par šo pasākumu.
Kultūras programmas „Lasīšanas veicināšana" apakšprogramma „Pirmā tikšanās ar bibliotēku".
26. novembrī žūrijas komisijas sēdēs tika nolemts atbalstīt Ilūkstes bērnu bibliotēku. Šīs
programmas mērķis ir pievērst jaunu vecāku uzmanību lasīšanas jautājumiem, popularizēt
bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs un attīstīt bilžu grāmatu žanru. Bibliotēka piedalās šajā
programmā ar savu līdzfinansējumu. Novada dome atbalstīja bibliotēkas dalību programmā un
piešķīra 100 Ls. Par šo naudu tika iekārtota īpaša vide pašiem mazajiem, iegādātas mīkstās mēbeles,
paklājs un rotaļlietas, jo bērnu bibliotēka nav iedomājama bez tām. Ir izveidota šī projekta darba
grupa, izstrādāta pasākumu programma un apzināti bērni, kas tiks aicināti kopā ar vecākiem
piedalīties šajā projektā. Projekta realizācijā piedalīsies bērnu vecāki, pirmsskolas izglītības iestāde,
novada dome, sociālā dienesta darbiniece darbā ar bērniem un ģimenēm. Ļoti gaidām grāmatas, lai
īstenotu šo projektu.
Piedaloties VKKF projektā „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskām bibliotēkām",
ko izstrādāja Ilūkstes pilsētas bibliotēka, saņēmām 19 grāmatas par 58 Ls.
Gandarījumi/sasniegumi:
 2007. gadā pirmo reizi notika Ilūkstes novada Bērnu žūrijas lasīšanas svētki sadarbībā ar
Ilūkstes novada Šederes un Bebrenes pagastu bibliotēkām;
 izstādes

veltītas

ievērojamu

cilvēku

jubilejām:

rakstniekiem:

A.Neiburgai,

L.Muktupāvelai, V.Ļūdēnam, M.Zālītei, J.Osmanim; novadniekiem: J.Jaunsudrabiņam,
L.Ķuzānei; A.Kronenbergam, A.Lindgrēnei; gleznotājiem: K.Šūniņam, V.Purvītim;
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māksliniecēm: I.Ceipei, M.Stārastei;
 tematiskas izstādes: „Iepazīsti Eiropas valodas", „Dzejas dienas - 2007", „Rudens-krāsu
mēnesis" u.c.;
 izstādes veltītas gadskārtu ieražu svētkiem;
 ekskursijas ar bērnudārza grupām - „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, „Kur dzīvo pasaka?";
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi;
 V/a „Kultūras informācijas sistēmas"- „Gaismas tīkla" attīstībā LNB, BLC - semināru
apmeklēšana.

Bebrenes pagasta bibliotēka
Bebrenes pagastā darbojas Bebrenes pagasta bibliotēka un grāmatu izsniegšanas punkts Ilzē.
No 2005.g. bibliotēka ir Ilūkstes novada domes pašvaldības iestāde.
Bebrenes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, galvenais informācijas un
kultūrizglītības centrs lauku apvidū, kura veic kultūras mantojuma - grāmatu, periodikas, rokrakstu
un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas
izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem.
Bibliotēkas galvenie uzdevumi 2007.gadā:
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir jauna lietotāja audzināšana, lasītprasmes pilnveide un
zinātkāres attīstīšana, kā arī
 nodrošināt bibliotēkas lietotājus ar jaunākajām grāmatām un preses izdevumiem;
 nodrošināt apmeklētājus ar kvalitatīvu informāciju, izmantojot katalogus, internetu un
lokālās datu bāzes;
 nodrošināt apmeklētājiem saturīgu brīvā laika izmantošanu, organizējot bibliotēkā literatūras
izstādes un citus dažāda satura pasākumus;
 saskaņā ar likumu „Par valsts statistiku" sniegt ikgadējo statistisko pārskatu par savu
darbību.
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība:
Iedzīvotāju skaits Bebrenes pagastā pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 0l.0l.2007 ir 1117. Divas
apdzīvotas vietas - Bebrene un Ilze. Bebrenes pagasta bibliotēkas lietotāju skaits 385 jeb 34 %.
No tiem:
 skolēni - 56%
 studenti – 2%

36

Ilūkstes novada pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats

 pirmskolas vecuma bērni – 1%
 pensionāri -15%
 strādājošie - 6 %
 izglītības darbinieki - 2 %
 mājsaimnieces un bezdarbnieki - 16 %
 zemnieki – 2%
Bibliotēkā ir novērojams lietotāju skaita samazināšanās un novecošanas process. Ilggadīgo
lietotāju, gados vecāko, paliek mazāk un mazāk, vidējās paaudzes cilvēku laukos arī maz, jo viņi
spiesti doties peļņā uz pilsētām vai uz citu valsti. Ar katru gadu Bebrenes vidusskolā arī ir mazāk
skolēnu.
Bibliotēkas lietotājiem ir dota iespēja izmantot fondā esošos dokumentus, žurnālus, laikrakstus,
grāmatas, bibliogrāfijas un uzziņu izdevumus. Ir iespēja izmantot datorus darbam un informācijas
meklēšanai. Ir pieeja datu bāzēm, materiālu kopēšanai.
Notikuši šādi pasākumi:
Lai orientētos plašajā informācijā, bibliotēkas lietotājiem tika rīkotas tematiskās un jauno
grāmatu izstādes pieaugušajiem un bērniem:
 literatūras izstādes – 23
 literatūras izstādes bērniem – 8
 lasīšanas stundas – 2
 jauno grāmatu dienas – 6
 bibliogrāfiskie apskati - 5
 bibliotekārās stundas – 2
 pārrunas - 4
 derīgo padomu stundas - 3
 ekskursijas ar lasītājiem – 3
 ekskursijas pa bibliotēku – 2
 mazo lasītāju diena — 1
 fotoizstādes – 3
 izstādes – 3
 pasākumi - 15
Gandarījumi/sasniegumi:
LR Kultūras ministrijas balva par nozīmīgu ieguldījumu bibliotēkas pakalpojumu attīstībā un
mantojumu apzināšanā un popularizēšana. ( 2007.17.05.)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības

inspekcijas

atzinības raksts par ieguldījumu
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mantojuma dienu organizēšanā ( 2007.14.09.)

Pilskalnes pagasta bibliotēka
Pilskalnes pagasta bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka ir vieta,
kur iespējams iepazīties ne tikai ar grāmatām un žurnāliem, bet tā ir arī vieta, kas sniedz dažāda
veida informāciju par notiekošo pagastā, par cilvēkiem interesējošām lietām. Bibliotēka darbojas kā
informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas vieta. Bibliotēkai ir liela nozīme pagasta dzīvē.
2007. gads vērtējams kā sekmīgs, jo bibliotēka turpināja saņemt jauno grāmatu dāvinājumu no
KKF. Bija arī iedalīts lielāks finansējums grāmatu un periodikas iegādei. Bibliotēka veiksmīgi
startēja KKF projektos „Bērnu žūrija" un „Pirmā tikšanās ar bibliotēku".
Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība:
Bibliotēka piedāvā un sniedz dažādus pakalpojumus - grāmatas un prese, internets un datoru
izmantošana, printēšana, kopēšana, uzziņas un konsultācijas, izstādes un pasākumi, SBA. Šodien
tikpat liela nozīme, kā grāmatu izsniegšanai, ir darbam ar internetu, IT tehnoloģijām.
2007.gada beigās bibliotēkā bija reģistrēti 205 lasītāji, 59 lietotāji bija bērni un jaunieši līdz 18
gadiem. Literatūras izsniegums (10003) un apmeklējums (3018) ir nedaudz kritis
Projektizstrāde:
Pirmo gadu bibliotēka piedalījās „Bērnu žūrijā", tika iesaistīti 14 bērni - eksperti, kas lasīja un
iesniedza savu atzinumu par izlasītajām grāmatām. 2007.gadā aizsākās arī KKF projekts - „Pirmā
tikšanās ar bibliotēku". Šī projekta ietvaros novada dome piešķīra līdzfinansējumu l00Ls apmērā
bērnu stūrīša labiekārtošanai.
Gandarījumi/sasniegumi:
 40 dažādas izstādes un pasākumi.
 Pieredzes apmaiņas braucieni uz Līvānu novada, Līvānu bērnu un Rožupes bibliotēkām.
 Tika apmeklēti novadā rīkotie kursi par projektizstrādi Eiropas fondiem, pabeigti kursi
„Kultūras tūrisma menedžments". Iegūts apliecinājums par apmācību kursu “Elektroniskais
paraksts bibliotekāriem".

Šēderes pagasta bibliotēka
Šēderes pagasta bibliotēka ir kultūras un zinību avots pagasta iedzīvotājiem. Aizvadītais
2007.gads bibliotēkā bija radoša darba un zināšanu papildināšanas gads.
Šēderes pagasta teritorijā, kurā dzīvo 1318 iedzīvotāji, darbojas 2 bibliotēkas – Šēderes pagasta
bibliotēka un Pašulienes bibliotēka.
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Pakalpojumi, kurus sniedz bibliotēka:
 skanēšana;
 informācijas izdrukāšana no interneta, disketes vai diska;
 datora lietošana;
 SBA pakalpojumi;
 apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas datu bāzēs un citos interneta resursos.
Šogad bibliotēkas vajadzībām tika izlietoti Ls 7679. Pamatā tie ir līdzekļi, kas piešķirti no
pašvaldības budžeta. Sponsorējumos un ziedojumos iegūti Ls 66 un no KKF projektiem piešķirti Ls
155. Bibliotēkas krājuma komplektēšanai tika iztērēti Ls 1034. Dotācijās no valsts budžeta piešķirti
Ls 702.53, kas ir izlietoti datorgaldu, krēslu iegādei un interneta lietošanas apmaksai.
Gandarījumi/sasniegumi:
 izstādes par godu rakstnieku un dzejnieku jubilejām;
 novadpētniecības kartotēkas sakārtošana;
 zināšanu papildināšana TIC semināros.

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka
Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka ir kultūras, informācijas un izglītības iestāde. Bibliotēka
ir vieta, kur iespējams iepazīties ne tikai ar grāmatām un žurnāliem, bet tā ir arī vieta, kas sniedz
dažāda veida informāciju par notiekošo pagastā un novadā, par cilvēkiem interesējošām lietām.
Bibliotēka darbojas kā informācijas uzkrāšanas un izplatīšanas vieta. Bibliotēkai ir liela nozīme ne
vien novada dzīvē, bet arī katram iedzīvotājam personīgi.
Gada laikā tika iepirktas un saņemtas dāvinājumos 363 jaunas grāmatas par Ls 1195.34.
Žurnāli un avīzes tika abonēti par Ls 644. Grāmatas tika iepirktas, ņemot vērā lasītāju pieprasījumu
un intereses.
Visvairāk tika iepirkta daiļliteratūra un bērnu literatūra, kas ir vispieprasītākā. Sievietēm, kuras
interesējas par mājsaimniecību, bērnu audzināšanu, rokdarbiem, floristiku, tika iegādātas attiecīgas
grāmatas un abonēta periodika. Jaunākā un vidējā skolas vecuma meitenes arī izmanto literatūru par
adīšanu, tamborēšanu un izšūšanu.
Gandarījumi/sasniegumi:
 apmeklētāju skaita pieaugums (palielinājies par 300 apmeklētājiem);
 8 tematiskās izstādes;
 bērnu aktivitāšu nodrošinājums lasīšanas intereses sekmēšanai.
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SPORTS ILŪKSTES NOVADĀ

Ilūkstes novads kopš seniem laikiem var lepoties ar sportiskiem un aktīvu dzīvesveidu
mīlošiem iedzīvotājiem. Tāpēc novadā ir iedibinājušas savas sporta tradīcijas, kurās piedalās ne
vien novada iedzīvotāji, bet arī visas republikas un kaimiņvalstu sportisti.
Viens no vērienīgākajiem, iecienītākajiem ikgadējiem sporta pasākumiem ir motokross
„Celmju” trasē, kuru ir iecienījuši visu vecumu motosportisti un kas sapulcina ne vien Latvijas, bet
arī kaimiņvalstu dalībniekus.
Jau trešo gadu pēc kārtas notiek atjaunotās sacensības skrējienā pa pilsētas ielām un
velomaratonā. Šo sporta pasākumu mērķis ir pulcināt vienkopus gan labus sportistus, gan pēc
iespējas lielāku novada iedzīvotāju dalībnieku skaitu, lai aktivizētu bērnu un jauniešu interesi par
šiem sporta veidiem un sportiska dzīvesveida aktualizēšanai, kā arī lai piedāvātu iespēju aktīvi un
patīkami pavadīt laiku un saņemt apbalvojumu par augstiem sasniegumiem.
Katru gadu pavasarī notiek Ilūkstes novada Lieldienu kausa izcīņa basketbolā vīriešiem. Šogad
tajā piedalījās 6 novada komandas, kur 1.godalgoto vietu izcīnīja Pilskalnes basketbola komanda.
Ilūkstes novada sporta komandu un individuālo sportistu dalība dažādās Daugavpils rajona
sporta sacensībās katru gadu ir bijusi ievērības cienīga. Šogad sporta atskaites pasākumā par 2007.
gada sasniegumiem „Sporta laureāts 2007” Ilūkstes novada sportisti 10 nominācijās ieguva 15
godalgotas vietas.
Daugavpils rajona pašvaldību darbinieku sporta spēlēs Ilūkstes novada komanda izcīnīja
4.vietu, savukārt Daugavpils rajona 12.zonālajos zemnieku sporta svētkos Ilūkstes novada
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zemnieku komanda ieguva 13 godalgotas vietas.
Ilūkstes pilsētā daudzkārt ir notikušas dažādas Daugavpils rajona mērogā rīkotās sporta
sacensības, kā piemēram, arī XI sporta svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Ilūkstes novads vienmēr ir atvērts dažādām sporta aktivitātēm. Ilūkstes pilsētas stadionā ik
gadus notiek Daugavpils rajona mēroga vieglatlētikas sacensības skolēniem, kā arī dažādu vecuma
grupu un līmeņu līgu futbola spēles.

41

Ilūkstes novada pašvaldības 2007.gada publiskais pārskats

EKOTŪRISMS ILŪKSTES NOVADĀ

Ilūkstes novads bagāts ar daudziem dabas un kultūrvēstures objektiem. Novada centrālo un
rietumu daļu aizņem Augšzemes augstiene, augstākais punkts 192,2 m virs jūras līmeņa.
Paugurainais reljefs, skaistas ainavas, upju senlejas, seni pilskalni ir pamats interesantiem tūrisma
piedāvājumiem aktīvai atpūtai - dabas takas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”, Augšzemes ainavu
taka un Akmeņupes taka Bebrenē. Tajās var apskatīt interesantus dendroloģiskus, ģeoloģiskus
objektus, 1.Pasaules kara vācu armijas blindāžas. Takas ved gar ezeriem, pāri dzērveņu purviņam,
gar pilskalniem. Dabas parks “Dvietes paliene” pavasarī aicina uz putnu vērošanu un palu laikā
piedāvā braucienus ar laivām. Bebrenē saglabājies muižas ansamblis un parks, Plāteru – Zībergu
pils (tagad vidusskola) pagrabos ekskursantus gaida jautri pārsteigumi, pēc kuriem var izvizināties
zirgu karietē pa parku un apkārtni. Novadā ir ezeri makšķerniekiem, meži ogotajiem un sēņotājiem.
Vēstures izzinātāji var apskatīt daudzos kultūrvēstures objektus – senas būves, baznīcas,
novadpētniecības muzeju. Interesants ir arī amatniecības muzejs – koka karošu privātkolekcija
“Ilzes”. Ekskursijās tūristus pavada ekskursiju vadītāji, ir naktsmītnes.
2007.gadā Ilūkstes novada dabas un kultūrvēstures teritorijas apmeklējuši:
●

Dabas takas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” - vairāk nekā 5900 cilvēku, tai
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skaitā, 83 grupas un individuālie ceļotāji no 74 vietām Latvijā un 16 ārzemju
grupas (gūtie ienākumi – Ls 1856), 8 grupas izmantojušas bezmaksas
ekskursijas (internātskolas, bāreņi, invalīdi)
●

Dvietes palieni - 1210 tūristi.

●

Bebrenes pils pagrabus un parku - 1160 apmeklētāji; vides klasi - 165 skolēni.
(Bebreni kopumā apmeklējuši 1744 cilvēki (ienākumi – Ls 159))
Naktsmītņu un telpu izmantošana:

●

Pilskalnē:
- a/b “Dubezers” ~ 920 cilvēki (ienākumi Ls 1230);
-

•

viesu mājā “Driģenes” – 708 cilvēki (ienākumi Ls 1772).

Šēderē, dienesta viesnīcā - 310 cilvēki (ienākumi - Ls 621)

• Ilūkstē, a/b “Ilūkste” ~ 1000 cilvēki (ienākumi - Ls 4950)
Kopā 2007.gadā novada tūrisma pakalpojumus izmantojuši :
-

Pilskalnē – 7528 cilvēki ;

-

Bebrenē - 1744 cilvēki;

-

Šēderes dienesta viesnīcā –310 cilvēki;

-

A/b “Ilūkste” naktsmītnēs - 1000 cilvēki

Kopā: 10 582 cilvēki + ~ 5000 cilvēki, kas izmantojuši lauku māju
pakalpojumus = ~15 582 cilvēki.
Viena no tūrisma informācijas centra (TIC) darbības jomām ir tūrisma maršrutu piedāvāšana un
organizēšana pa novada teritoriju un ārpus tās, informācija par naktsmītnēm, ēdināšanas
pakalpojumiem. Maršrutus pa novadu un ārpus tā izmantojuši 2100 ceļotāju.
Ilūkstes novada tūrisma informācijas centrs piedalās reklāmas pasākumos:
- tūrisma gadatirgū Balttour 2007, izdalot reklāmas materiālus visiem Latvijas novadu TIC
un tūrisma organizācijām;
- izmantojot TIC paredzētās cenu atlaides, reklāma par tūrisma iespējām ievietota “Lauku
Avīzes” tematiskajā izdevumā ceļotājiem;
- reklāmas materiāli izvietoti Latvijas tūrisma birojā un, izmantojot bezmaksas reklāmas
iespējas, materiāli ievietoti interneta portālos TAVA, Latgale, Daugavpils novada TIC , E-taka u.c.;
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- tūrisma informācijas centrs sniedz visa veida informāciju telefoniski, atbildot uz e- pasta
vēstulēm;
- izgatavoti TAVA tūrisma informatīvie stendi par tūrisma iespējām novadā un izvietoti
Ilūkstē un Bebrenē;
- centra telpās tūristu rīcībā ir informācijas materiāli par maršrutiem, naktsmītnēm,
ēdināšanu, tūrisma piedāvājumiem, kartes.
Daudz ceļotāju tūrisma informācijas centrs piesaistīja, sadarbojoties ar:

• laikrakstu “Diena” un piedaloties tā organizētajā akcijā “Apceļo Latviju”;
• Latvijas tūrisma attīstības valsts aģentūru un piedaloties tās rīkotajā “Latvijas ceļojumu
maratonā”;

• citām pašvaldībām un tūrisma informācijas centriem un kopīgi izstrādājot maršrutus pa
Sēliju, arī pa pārējo Latvijas teritoriju un Lietuvu;

• Latvijas vides gidu centru “Vitila” un informāciju par Ilūkstes novadu publicējot vides gidu
avīzē.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA ILŪKSTES NOVADĀ

Ilūkstes novada sociālais dienests (turpmāk - Sociālais dienests) ir Ilūkstes novada
pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus
pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbību regulē Ilūkstes novada domes 2003.gada
18.decembra lēmums nr.65 „Ilūkstes novada domes sociālā dienesta nolikums”. Saskaņā ar šo
nolikumu Sociālā dienesta uzdevumi ir:
•

veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm, personu grupām;

•

sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās
ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras
aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga
rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams.

Sociālais dienests atrodas Ilūkstes novada domes Sociālo, kultūras un veselības jautājumu
komitejas pārraudzībā.
Sociālās aizsardzības pasākumiem 2007.gadā no Ilūkstes novada domes budžeta tika
piešķirti 151 091 lati (5,2% no pašvaldības pamatbudžeta).
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1.attēls. Izlietotie līdzekļi sociāliem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai (latos)
Salīdzinot 2006.gadu ar 2007.gadu, samazinājies sociālajiem pabalstiem izlietoto līdzekļu
daudzums un arī sociālo pabalstu saņēmēju skaits. Šī tendence vērtējama pozitīvi, klientu skaits
samazinājies, jo daudzi sociālā dienesta klienti ir atraduši pastāvīgu darbu un arī sabiedrībai ir
radusies lielāka izpratne par pašvaldības lomu valsts sociālās drošības sistēmā. Pieaudzis aprūpes
mājās pakalpojuma apjoms, jo pēc iespējas ilgāk tiek nodrošināta personu aprūpe dzīvesvietā un
tikai īpaši smagos gadījumos tiek nodrošināta institucionālā aprūpe.
2007.gadā sociālajiem pabalstiem izlietoti 54835 lati, t.sk., garantētā minimālā ienākumu
līmeņa pabalstiem 27898 lati. Pabalstu veidus un sīkāku naudas līdzekļu izlietojumu skatīt 2.attēlā.

2.attēls. Pabalstu veidi un līdzekļu izlietojums (latos)
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Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas)

statusam 2007.gadā konstatēta 225 ģimenēm,

savukārt 2006.gadā 254 ģimenēm.
2007.gadā sniegta materiālā un cita veida sociālā palīdzība 118 ģimenēm ar bērniem.
Visiem trūcīgo ģimeņu bērniem 100% tiek apmaksāta ēdināšana izglītības iestādēs.
Ilūkstes novadā ir 12 augsta riska ģimenes, kurās ir 34 bērni. Sociālajā dienestā ir sociālais
darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem, kurš pielāgo, izstrādā individuālas sociālā atbalsta
programmas augsta riska ģimenēm, vajadzības gadījumā piesaista un sadarbojas ar citiem
speciālistiem.
2007.gadā riska ģimeņu vecākiem organizētas apmācības (grupu darbs) ar psihologu un
narkologu. Nodrošinātas individuālas konsultācijas ar speciālistiem. Piemērotas sociālā atbalsta
programmas.

Pašvaldības nodrošinātie un pirktie sociālie pakalpojumi
Pakalpojuma veids

Izlietotie līdzekļi (Ls)

2006.gads
Pašvaldības nodrošinātie sociālie pakalpojumi
Dienas centrs personām ar garīga 13525

16021

rakstura traucējumiem „Fēnikss”
Sociālās palīdzības pakalpojumu

4318

komplekss
Pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi
Višķu sociālās aprūpes centrs
1087
Romas katoļu draudzes Subates
vecļaužu mītne „Miera nams”
Naujenes bērnu nams

6573

Pakalpojumu saņēmušo
skaits
2006.gads
2007.gads

2007.gads

13

13
18

4307

2
11

2
11

3350

4

4

Pašvaldībā prioritāte ir alternatīvajam aprūpes veidam – aprūpei mājās, kura tiek nodrošināta
personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

Ilūkstes novadā šis

pakalpojums 2007.gadā tika nodrošināts 68 personām, tai skaitā 48 pensijas vecuma personām un
20 pieaugušiem invalīdiem. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanai naudas līdzekļi 23489 lati
apmērā izlietoti samaksai aprūpētājiem par darbu, ieskaitot sociālo nodokli. Aprūpi mājās
nodrošināja 35 aprūpētāji.
Sociālās palīdzības pakalpojumu kompleksos daļēji apmaksāta veļas mazgāšana un mazgāšanās
dušā, izlietojot 803 latus.
Pašulienes sociālo pakalpojumu centrā, kurš atrodas Pašulienē 4-34, Šēderes pagastā, veikts
sanitārā mezgla remonts un radīta iespēja nodrošināt Pašulienes ciemata iedzīvotājus ar Šēderes
feldšerpunkta medmāsu sniegtajiem pakalpojumiem (izbraukuma aptieka, manipulācijas).
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Sociālās palīdzības pakalpojumu kompleksā, kurš atrodas Jēkabpils ielā 1, Ilūkstē, koridoros
nomainīti logi. 4 dzīvokļos siltinātas ārsienas. Nomainīts linolejs grīdai atpūtas telpā.
Mākslinieciski noformētas 2 koridoru sienas.
2007.gada vasarā Latvijas Kultūrkapitāla fonda atklātajā projektu konkursā tika atbalstīts
Sociālā dienesta iesniegtais projekts „Ilūkstes novada bērnu vasaras radošā dienas nometne „Raibā
vasara”” . Piešķirts finansējums Ls 600. Nometne darbojās Grāfu Plāteru-Zībergu muižā (Bebrenes
vidusskolā). 30 Ilūkstes novadā dzīvojoši bērni radoši, interesanti un saturīgi pavadīja 10 vasaras
brīvlaika dienas.
Sociālā dienesta speciālisti aktīvi piedalījās Ilūkstes novada domes īstenotajā projektā
„Individuālais projekts „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana
kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai”.
Ilgstoša un veiksmīga sadarbība sociālajam dienestam ar Sarkanā Krusta Daugavpils rajona
nodaļu, kas sniedz humāno palīdzību. tāpat ar Ilūkstes pilsētas pensionāriem, kuri bez atlīdzības
ziedo savu laiku, aktīvi iesaistoties ik gadu palīdzot nogādāt pašvaldības sarūpētās Ziemassvētku
dāvanas līdz vientuļiem pensionāriem un invalīdiem. Laba vēlējumu laikā kā tradīcija ir labdarības
akcija „Dāvāsim siltumu!”, kuras laikā daudzas novadā dzīvojošas rokdarbnieces atrod laiku, noada
siltas zeķes un cimdus, kuri tālāk tiek dāvināti trūcīgo ģimeņu bērniem un

aprūpes centros

mītošajiem novada ļaudīm.
Iekārtots vienistabas sociālais

dzīvoklis bez ērtībām, kurā tiek īslaicīgi izmitinātas krīzē

nonākušas personas.
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ILŪKSTES NOVADA DEMOGRĀFISKIE RĀDĪTĀJI

2007.gadā reģistrēti 43 jaundzimušie, no tiem 20 zēni un 23 meitenes. Populārāko vārdu topā
Laura, Maukuss, Viktorija. Priecē, ka vecāki izvēlas arī senos latviešu vārdus Mariju, Jāni, Agati.
Savus pirmdzimtos sagaidījušas 27 māmiņas, 12 māmiņas laidušas pasaulē otro reizi, vienā ģimenē
nācis klāt trešais bērniņš, vienā – ceturtais un divas ģimenes kļuva bagātākas ar piekto bērniņu. Bez
ziņām par tēvu reģistrēti 7 bērniņi un 19 jaundzimušie reģistrēti atzīstot paternitāti, tas nozīmē, ka
bērna vecāki nav laulāti un kopdzīve netiek juridiski noformēta.
2007.gadā laulības ostā iebraukuši 25 pāri, no kuriem 6 laulības noslēdza baznīcās.
18 gadījumos abi laulātie laulībā stājās pirmo reizi. Tā kā tagad laulību noslēgt var jebkurā
dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no dzīvesvietas, laulību skaits palielinājies un ir pozitīva tendence
jaunu ģimeņu dibināšanā. Pagājušajā gadā 4 pāri tika sumināti zelta kāzu jubilejā.
Jau vairākus gadus iedzīvotāju skaits novadā samazinās. Daļēji tas ir emigrācijas dēļ, izbrauc
galvenokārt jaunie cilvēki, bet arī krasi samazinās dzimstības dēļ, jo pagājušajā gadā vien mirušo
cilvēku ir par 69 vairāk nekā jaundzimušo.
2007.gadā mūžībā aizgājuši 112 cilvēki, no tiem 64 vīrieši un 48 sievietes. Mirušo vidējais
vecums 69 gadi, galvenais nāves cēlonis – sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģiskās slimības.
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Iedzīvotāju skaits Ilūkstes novadā
2005.g.

2006.g.

2929

2938

Bebrenes pagastā

1149

1138

1099

Pilskalnes pagastā

1267

1249

1198

Šēderes pagastā

1362

1353

1318

Ilūkstes novadā

6707

6678

6520

Ilūkstes pilsētā

2007.g.
2905

Iedzīvotāju nacionālais stāvoklis
Ilūkstes novadā Ilūkstes pils. Bebrenes pag. Pilskalnes pag. Šēderes pag.
latvieši

4069

1575

941

873

684

krievi

1211

658

89

122

344

baltkirevi

216

98

8

50

60

. poļi

722

430

28

109

155

lietuvieši

150

57

22

20

51

čigāni

51

48

0

0

3

ukraiņi

51

22

7

9

13

Iedzīvotāju dzimstība un mirstība pēdējos 3 gados
Kopā novadā

Ilūkstes pilsēta

Bebrenes pagastā

Pilskalnes pagastā

Šēderes pagastā

Dzimuši

Miruši

Dzimuši

Miruši

Dzimuši

Miruši

Dzimuši

Miruši

Dzimuši

Miruši

2005.

44

106

24

49

2

25

11

16

7

16

2006.

50

115

22

51

12

24

6

18

10

22

2007.

43

113

22

43

8

22

7

24

6

23
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SABIEDRISKĀ DROŠĪBA UN KĀRTĪBA ILŪKSTES NOVADĀ

Lai nodrošinātu sabiedrisko drošību un kārtību Ilūkstes novadā, ir izveidota administratīvā
komisija, pieņemti Saistošie noteikumi (31.08.2006, Nr.9, “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes
novadā”) un notiek sadarbība ar Daugavpils PRPP kārtības policijas biroja 2.nodaļas 10.policijas
iecirkni. Tā priekšnieka Germana Grigorjeva vadībā strādā 16 iecirkņa darbinieki, kas rūpējas par
iedzīvotāju drošību ne vien Ilūkstes novadā, bet arī Subatē ar lauku teritoriju, Dvietes un Eglaines
pagastos.

2007.gadā reģistrēto materiālu skaits – 253, uzsākto kriminālprocesu skaits – 132.

Juridiskā atklāšana – 65,17%, kas ir par 6,77% vairāk nekā 2006.gadā, turklāt visvairāk noziegumu
tiek atklāts Ilūkstes pilsētā. Notiek sadarbība ar Ceļu policiju. Administratīvās prakses rezultāti
salīdzinājumā ar 2006.gadu, ir paaugstinājušies, proti, 2006.gadā sastādīti 382 administratīvie
protokoli, bet 2007. - 444, pārsvarā par atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī un par
kārtības traucēšanu. Iecirknī par nelikumīgu alkohola tirdzniecību aizturētas 29 personas, 3 lietas
nodotas prokuratūrai tālākai izskatīšanai tiesā. 2007.gadā par nelikumīgu alkoholisko dzērienu
tirdzniecību administratīvi tika sodīti 7 cilvēki.
2008.gadā plānots pastiprināt patrulēšanu, turpināt iesākto darbu administratīvo pārkāpumu
profilaksē, īstenot ciešāku sadarbību ar sociālo dienestu, aktivizēt darbu pret nelikumīgo alkohola
tirdzniecību un uzlabot darbu noziedzīgu nodarījumu atklāšanā. Tiks pievērsta arī lielāka uzmanība
darbam ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un dialogam ar sabiedrību, lai veicinātu lielāku
uzticību policijai.
Tā kā valsts policija tomēr nespēj pilnībā nodrošināt pašvaldībai nepieciešamo sabiedrisko
kārtību, nākotnē plānots veidot Ilūkstes novada pašvaldības policiju.
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ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBA

2007.gada 26.jūlijā ar Domes lēmumu Nr.409 (prot.Nr.10.,17.&) Ilūkstes novada dome ir
apstiprinājusi „Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2007.-2019.gadam” un saistošos noteikumus
Nr.10/2007 „Ilūkstes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi”. Ilūkstes novada teritorijas plānojums un saistošie noteikumi stājās spēkā ar to
publicēšanas dienu Latvijas Republikas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2007.gada 31.jūlijā.
Teritorijas plānojums tika izstrādāts ar perspektīvu uz 12 gadiem, tas ir Ilūkstes novada domes
attīstības un zemes izmantošanas politikas dokuments. Ilūkstes novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi attiecas uz visu novada teritoriju un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām
personām – zemes īpašniekiem un lietotājiem. Ilūkstes novada teritorijas plānojuma īstenošanas un
uzraudzības mērķiem 2007.gadā Ilūkstes novada dome ir izveidojusi Ilūkstes novada teritorijas
plānojuma ieviešanas un monitoringa grupu (2007.gada Ilūkstes novada domes lēmums Nr.829).
Pēc Ilūkstes novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās jautājumi, kas saistīti ar zemes
izmantošanu un būvniecību Ilūkstes novada teritorijā, tiek risināti, pamatojoties uz Ilūkstes novada
teritorijas plānojumu. 2007.gadā Ilūkstes novadā Daugavpils rajona būvvalde ir izsniegusi 29
būvniecības atļaujas. Pēc Ilūkstes novada teritorijas plānojuma spēkā stāšanās valsts institūcijām un
privātpersonām ir sniegti atzinumi par iecerētās darbības atbilstību Ilūkstes novada teritorijas
plānojumam, tiek sniegtas konsultācijas par būvniecības ieceres un saimnieciskās darbības
atbilstību Ilūkstes novada teritorijas plānojumam.
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2007.gadā Ilūkstes novada dome sāka izvērtēt Ilūkstes novada paplašināšanās iespējas,
atbalstot Latvijas Republikas Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iniciatīvu veidot
lielākus novadus. Tika apspriests Reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministrijas piedāvātais
pašvaldību administratīvi teritoriālā iedalījuma variants un 2007.gada 28.jūnijā dome pieņēma
lēmumu Nr.391 par Ilūkstes novada administratīvās teritorijas paplašināšanu ar Dvietes pagastu,
Eglaines pagastu un Subates pilsētu ar lauku teritoriju, paplašinātā Ilūkstes novada darbību uzsākt ar
2009.gada 1. janvāri (lēmums Nr.654). 2007.gadā tika nolemts uzņemties Ilūkstes novada, Subates
pilsētas ar lauku teritoriju, Dvietes un Eglaines pagastu pašvaldību apvienošanās projekta
sagatavošanu (2007.gada 18.oktobra lēmums Nr.655), nodrošināt apvienošanās projekta izpildi 6
mēnešu laikā no mērķdotāciju saņemšanas brīža (2007.gada 18.oktobra lēmums Nr.656). Tika
apstiprināta apvienošanās projekta sagatavošanas darba grupa (Lēmums Nr.565). Apvienošanās
projekts tika organizēts pēc projektu vadīšanas principiem, tā ietvaros veidojot starppašvaldību
darba grupas, tika rīkoti darba semināri ar visu iesaistīto pašvaldību pārstāvju piedalīšanos.
Ilūkstes novada dome gada laikā ir izsniegusi 22 individuālā darba veikšanas atļaujas, 9
tirdzniecības atļaujas, ir izskatīti 48 jautājumi par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām. 2007.gadā
ir uzsākta sadarbība ar Latgales plānošanas Reģiona Struktūrfondu Informācijas centru un Valsts
Meža dienesta konsultāciju pakalpojumu centru sadarbojoties semināru un konsultāciju
organizēšanā Ilūkstē dažādām iedzīvotāju mērķgrupām.
2007.gadā Ilūkstes novada dome ir sagatavojusi novada attīstības projektus, kas iesniegti
finansēšanai no dažādiem ES finanšu instrumentiem vai valsts investīciju programmām. Sagatavotie
projekti aptver dažādas saimnieciskās jomas un vērsti uz novada infrastruktūras attīstību,
sakārtošanu, kā arī uz iedzīvotāju dzīves līmeņa un labklājības celšanu.
2007.gadā tika ierosināta iedzīvotāju publiskā apspriešana par Ilūkstes novada sporta un
atpūtas centra būvniecību Ilūkstē. Apkopojot būvniecības ieceres sabiedriskās apspriešanas
rezultātus, secināts, ka kopumā iedzīvotāji atbalstījuši projekta priekšlikumu un atzīst objekta
nozīmi novada attīstībā. 2007.gada 26.aprīļa domes sēdē tika pieņemts lēmums par Ilūkstes novada
sporta un atpūtas centra būvniecības ieceres apstiprināšanu.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.566 „Kārtība, kādā
piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un
attīstībai 2008.-2010.gadā” 2007.gadā tika iesniegti 4 investīciju pieteikumi „Ilūkstes sporta un
atpūtas centra būvniecība”, „Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve”, „Ilūkstes mūzikas skolas
renovācija”, „Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļu laukuma ierīkošana”,
bet valsts atbalstu guva divi investīciju pieteikumi, kur piešķirtie līdzekļi izlietojami 2008.gadā –
„Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļu laukuma ierīkošana ” un „Ilūkstes novada
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sporta un atpūtas centra būvniecība”. 2007.gadā Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra
būvniecības projekta finansējuma ietvaros tika realizēta pievadceļa izbūve un Ilūkstes sporta un
atpūtas centra projekta izstrāde. 2008.gadā valsts finansējums ir piešķirts Ilūkstes sporta un atpūtas
centra būvniecībai un Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļu laukuma ierīkošanai
– 2008.gadā paredzēts par piešķirtajiem līdzekļiem nomainīt daļu no rotaļu laukuma nojumēm un
ierīkot atrakcijas. Turpmākos gadus ir paredzēts turpināt šos projektus.
Izmantojot valsts investīcijas, 2007.gadā ir realizēti projekti „Ilūkstes pirmsskolas izglītības
iestādes „Zvaniņš” ēkas remonts un siltināšana” un “Ilūkstes mūzikas skolas renovācija”, kuru
finansēšanai tika piesaistīti līdzekļi no valsts budžeta. Projektu rezultātā pirmsskolas izglītības
iestādē „Zvaniņš” 2007.gadā tika nomainīti logi, durvis un siltināts jumts, Ilūkstes novada mūzikas
skolai otrajā stāvā 2007.gadā tika nomainīti logi un visas durvis, veikts ieejas nojumes remonts.
2007.gadā turpinājās darbs pie Ilūkstes pilsētas projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” sagatavošanas. Sadarbībā ar LR Vides
ministriju tika izstrādāta projekta iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums. Projekta
realizācija paredzēta 2008.gadā un tā finansēšanā tiks piesaistīti līdzekļi no Kohēzijas fonda un
valsts budžeta.
2007.gadā EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Projektu
sagatavošanas fonds ir atbalstījis projektu „Individuālā projekta „Veselības centra „Ilūkste”
tehnisko un profilaktisko spēju uzlabošana kvalitatīvās ārstniecības un profilakses nodrošināšanai”
sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā
atklāto projektu konkursā”. Projekts realizācija turpinās arī 2008.gadā. Projektā tika veikts pētījums
par veselības centra „Ilūkste” apkalpojamās zonas iedzīvotāju apmierinātību ar veselības
pakalpojumu kvalitāti un vajadzībām. Projekta mērķis ir sagatavot projekta pieteikumu 2008.gadā,
lai nodrošinātu Ilūkstes novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem kvalitatīvas ārstēšanas un
slimību profilakses iespējas, uzlabojot veselības centra „Ilūkste” tehniskās un profesionālās spējas
un attīstot veselības pakalpojumu elektronizāciju, veiktu ēkas un telpu renovāciju, iegādātos
modernu un pieprasījumam atbilstošu medicīnisko aprīkojumu.
Ilūkstes novada dome 2007.gadā piedalījās konkursā „Sakoptākā Latvijas pilsēta 2007”, kur
(pilsētu grupā – mazpilsētas) ieguva balvas nominācijās „Par ieguldījumu pilsētas attīstībā” un „Par
harmonisku pilsētas un lauku vides veidošanu”.
2007.gadā tika sagatavoti un iesniegti projekti un pieprasījumi dažādās atbalsta nozarēs (tabula
Nr. 1.) - daļa no tiem tika atbalstīti un realizēti.
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Nr.p.

Projekta nosaukums

Finansējuma avots

k.

Pieprasītais

Atbalstītais

Pašvaldības

finansējums

projekta

līdzfinansējums

papildinformācija

finansējums
1.

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”

Valsts mērķdotācija

31 776 Ls

20 000 Ls

5 000 Ls

Atbalstīts, projekta realizācija

2.

rotaļu laukuma ierīkošana (2008.gada periodam)
Ilūkstes mūzikas skolas renovācija (2007.gada

Valsts mērķdotācija

10 000 Ls

10 000 Ls

0 Ls

2008.gadā
Atbalstīts, sagatavots 2007.gadā,

3.

periodam)
Ilūkstes mūzikas skolas renovācija (2008. un

Valsts mērķdotācija

37 844,80 Ls

0 Ls

0 Ls

realizēts 2007.gadā
Nav atbalstīts, sagatavots 2007.gadā,

4.

2009.gadu periodiem)
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” ēkas

Valsts mērķdotācija

40 000 Ls

40 000 Ls

0 Ls

tiks iesniegts 2009.gadam
Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

5.

remonts un siltināšana (2007.gada periodam)
Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve

Valsts mērķdotācija

152 337,60 Ls

0 Ls

0 Ls

Nav atbalstīts, tiks iesniegts

6.

(2008.gada periodam)
Ilūkstes sporta un atpūtas centra būvniecība

Valsts mērķdotācija

120 000 Ls

120 00 Ls

0 Ls

2009.gadam
Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

7.

(2007.gada periodam)
Ilūkstes sporta un atpūtas centra būvniecība

Valsts mērķdotācija

2 000 000 Ls

180 000 Ls

45 000 Ls

Atbalstīts ar summas samazinājumu,

8.

(2008.gada periodam)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

Kohēzijas fonds un

-

-

-

realizācija 2008.gadā
2007.gadā izstrādāta projekta

Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta”

Latvijas valsts

iepirkuma dokumentācija, izsludināts

(2008. un 2009.gadie)
9.

iepirkums, kopējo izmaksu
Valsts mērķdotācija

95 650 Ls

0 Ls

0 Ls

apkopojums un realizācija 2008.gadā
Nav atbalstīts

Valsts mērķdotācija

212 500 Ls

0 Ls

0 Ls

Nav atbalstīts

periodam)
Individuālā projekta „Veselības centra „Ilūkste”

EEZ un Norvēģijas

20 000 EUR

20 000 EUR

2 937,84 EUR

Atbalstīts, realizācija 2007.un

tehnisko un profilaktisko spēju uzlabošana kvalitatīvās

valdības divpusējā

ārstniecības un profilakses nodrošināšanai”

finanšu instrumenta

sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības

projektu sagatavošanas

Ilūkstes novada izglītības iestāžu ēku (pirmsskolas
izglītības iestādes „Mazputniņš” un 2. Ilūkstes
vidusskolas) energoefektivitātes uzlabošana

10.

(2007.gada periodam)
Šēderes pagasta Šēderes ciemata centralizētās
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija (2007.gada

11.

2008.gads
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divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto

fonds un Latvijas valsts

projektu konkursā (2007.gada un 2008.gada
12.

periodam)
„Sporta inventāra iegāde Ilūkstes novada skolām”

Latvijas Izglītības un

sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogrammas

Zinātnes ministrija

3 000 Ls

0 Ls

0 Ls

Nav atbalstīts, tiks iesniegts 2008.gadā

ietvaros
13.

(2007.gada periodam)
Bērnu rotaļu laukuma izveidošana Ilūkstes pilsētā

Latvijas Bērnu un

10 328,48 Ls

0 Ls

0 Ls

Nav atbalstīts, tiks iesniegts

14.

(2007.gada periodam)
Dvietes palienes augšņu un upes pieteku gravu

Ģimenes lietu ministrija
Latvijas Vides

7 558 Ls

0 Ls

0 Ls

2008.gadā
Nav atbalstīts

aizsardzības pasākumi pieaugošā tūrisma apstākļos

Aizsardzības fonds

(2007.gada periodam)
Eiropas kultūras mantojuma dienas Latvijā

Daugavpils rajona

400 Ls

0 Ls

0 Ls

Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

‘’Vēsturiskie parki un dārzi’’ – Bebrenes muižas parks

padomes kultūras

16.

(2007.gadam)
Vides izglītības projekts „Izprast, lai iemīlētu!”

mantojuma nodaļa
Latvijas Vides

3 309 Ls

0 Ls

0 Ls

Nav atbalstīts, tiks iesniegts 2008.gadā

17.

(2007.gada periodam)
Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošana un

Aizsardzības fonds
ARK Stichtung fonds

27 999,51 Ls

27 999,51 Ls

0 Ls

Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

18.

atjaunošana (2007.gada periodam)
Grāfu Plāteru – Zībergu kapličas atjaunošana (2007.

(Nīderlande)
Valsts Kultūrkapitāla

1 550 Ls

1 000 Ls

680 Ls

Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

19.

gada periodam)
Mākslas un amatniecības plenērs Zalktis – 2007

fonds
Daugavpils rajona

900 Ls

450 Ls

0 Ls

Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

931,50 Ls

0 Ls

Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

15.

kultūras pasākumu
atbalsta programma
20.

Sabiedrības iesaistīšana putnu izpētē un aizsardzībā

Latvijas Vides

Latvijas

Vides

(2007.gada periodam)

aizsardzības fonds un

Aizsardzības

Latvijas Ornitoloģijas

fonds

21.

Nometne „Raibā vasara” (2007.gada periodam)

biedrība
Valsts Kultūrkapitāla

1 300 Ls

600 Ls

473 Ls

Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

22.

Grāfu Plāteru – Zībergu muižas parka žoga

fonds
Valsts Kultūrkapitāla

1 200 Ls

0 Ls

1 836 Ls

Nav atbalstīts, pašvaldība realizējusi

atjaunošana

fonds

projektu 2007.gadā par saviem
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23.

(2007.gada periodam)
Bebrenes svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas

Valsts Kultūrkapitāla

gleznas ‘’Madonna ar bērnu ziedu vainagā’’

fonds

1 500 Ls

1 500 Ls

0 Ls

līdzekļiem
Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

600 Ls

600 Ls

0 Ls

Atbalstīts, realizēts 2007.gadā

restaurācija
24.

(2007.gada periodam)
Vides klase

ARK Stichtung fonds
(Nīderlande)
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ILŪKSTES NOVADA BUDŽETS

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas veidojas no
juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta dotācijām
un mērķdotācijām, kredītiem, vietējām nodevām un citiem maksājumiem, pašvaldību budžetā
ieskaitāmiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas un
pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem
maksājumiem un citiem ieņēmumiem.
Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar
likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir
paredzēti. Praksē pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt pieejamos finansu līdzekļus attiecīgajā
saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Tā
kā nepieciešamība vienmēr pārsniedz pieejamos resursus, budžeta process nozīmē izvēles veikšanu
un lēmuma pieņemšanu.
Pašvaldības budžets kalpo vairākiem mērķiem:
• Apliecina prioritātes pašvaldības darbībai saimnieciskajam gadam;
•

Nodrošina pašvaldības finanšu kontroli un salīdzināšanas iespējas

•

Ir finanšu vadības instruments investīciju un aizņēmumu lēmumu pieņemšanai;

•

Ir rokasgrāmata politikas, prioritāšu un pakalpojumu īstenošanai un izpildei saimnieciskajā
gadā.

•

Veic komunikācijas funkciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, starp pašvaldības politiķiem
un institūcijām, starp pašvaldību un valsts struktūrām.
Lai novērtētu iespējas tālākai Ilūkstes novada attīstībai, jāveic finanšu situācijas novērtējums

2007.gadā.
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2007.gada 23. janvārī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2/2007 “Par Ilūkstes novada
pašvaldības 2007.gada budžetu”.
Pamatbudžets

Speciālais budžets

Ziedojumi un
dāvinājumi

Ieņēmumi

2 370 172

200 138

0

Izdevumi

2 626 175

201 273

0

Finansēšana

-256 003

-1 135

0

2007.gada laikā vairākkārtēji tika veikti pašvaldības budžeta grozījumi, palielinot ieņēmumu
un izdevumu daļu.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
Ilūkstes novada budžeta ieņēmumus veido:


tiešie nodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustāmā īpašuma
nodoklis par ēkām un būvēm, nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi;



netiešie nodokļu ieņēmumi jeb azartspēļu nodoklis;



nenodokļu ieņēmumi, kuri sastāv no ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts
(pašvaldību) nodevām un maksājumiem, ieņēmumiem no pārējiem novada maksas
pakalpojumiem, sodiem un sankcijām, kā arī pārējiem nenodokļu ieņēmumiem;



saņemtie maksājumi, kuri sastāv no norēķiniem ar citām pašvaldībām gan par izglītības
pasākumiem, gan par sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem;



maksājumi no valsts budžeta, kuros ietilpst visa veida mērķdotācijas, kas paredzētas gan
investīcijām, gan dažādu iestāžu kapitālajam remontam, un mērķdotācijām gan skolotāju
darba samaksai, gan citiem pasākumiem;



maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

60

Ilūkstes novada pašvaldības publiskais 2007.gada pārskats

2006
Ieņēmumu pozīcija

Izpilde Ls

PAMATBUDŽETS
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustāmā īpašuma nodoklis, t.sk
Par zemi
Par ēkām
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma
Valsts nodevas un maksājumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldības
nekustamā īpašuma pārdošanas)

2455132
1044884
869203
175681
48493
127188
224632

Maksājumi no valsts budžeta

1007335

Transfertu ieņēmumi

178281

t.sk. Maksājumi no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda
pašvaldību budžetiem

141452

Īpatsvars %
100
43

9

2007
Izpilde
Īpatsvar
Ls
s%
2855443
100
1278511
45
1220157
58354
50086
8268
27704
1

2008
Plāns Ls
2913122
1434721
1378198
56523
52229
4294
7350

-

-

96076
3516
133917

5284
3111
-

4500
2850

564

18959

-

41
49

1333794

273362

318894

Valsts budžeta transferti

360839

142621

Pašvaldību budžetu transferti

773370

842279
30000

Norēķini ar pašvaldību budžetiem
par izglītību
Budžeta iestāžu ieņēmumi

0,25

1407571

5.5

Īpatsvars %
100
49

36829

1.5

38099

-

-

141657

5

137257

46

4,75

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2007. gadā bija 2 913 122 lati, kas ir par 16 % vairāk nekā
2006. gadā. Ja salīdzinām 2005. un 2006. gadu, tad 2006. gadā ieņēmumi pieaug par 29.8%, kas ir
saistīts ar investīciju piesaisti pašvaldībai.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2007. gadā pašvaldības budžetā 43% no kopējiem ieņēmumiem veidoja iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksājumi – Ls 1 220 157 apmērā, kas, salīdzinot ar plānotajiem ir ienākuši par 14%
vairāk nekā tika plānots, savukārt pret 2006. gada izpildi pieaugums veido 40%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmuma apjoma pieaugumu ietekmē tautsaimniecībā
nodarbināto skaits, darba samaksa un apgādībā esošo personu skaits, kā arī iedzīvotāju ienākuma
nodokli neapliekamā minimuma apmērs, nodokļa atvieglojumi un šo faktoru izmaiņas. Kā pozitīvi
faktori, kuri ietekmē iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumu ir darba samaksas fonda pieaugums
un nodokļu administrēšanas uzlabošana.
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Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk NĪN)
2007. gadā 1,8 % no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā veidoja nekustāmā īpašuma
nodokļa maksājumi par zemi. NĪN salīdzinot ar 2007. gada plānu izpildīts par 117 %. Ja salīdzina
2006. gada izpildi un 2007. gada izpildi, tas NĪN ir samazinājies.
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi (valsts un pašvaldību nodevas, sodi un sankcijas,
budžeta iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi (līdz 2007. gada 1. janvārim), ieņēmumi no vakts
(pašvaldības) nekustamā īpašuma pārdošanas, ārvalstu finanšu palīdzība) 2007. gada sastāda Ls 27
704, kas ir par Ls 20 357 mazāk nekā 2006. gadā, jo tika veiktas izmaiņas 27.12.2005 MK
noteikumos Nr. 1032 „Noteikumi par budžeta ieņēmumu klasifikāciju”, kuros ar 2007. gada 1.
janvāri MK 14.11.2006 noteikumiem Nr.936 ir noteikts ka iestāžu maksas pakalpojumi tiek
klasificēti citā ieņēmumu klasifikācijā.
Ieņēmumu bāzi varētu novērtēt kā apmierinošu. 2007.gadā dotācijas no pašvaldību
izlīdzināšanas fonda novadam bija Ls 273 362, kas ir par 51,7 % vairāk nekā 2006. gadā un 2008.
gada plānotie ieņēmumi no Izlīdzināšanas fonda novadam ir par 14% vairāk nekā 2007. gadā, kas
liecina par to ka pašu ieņēmumu Ilūkstes novadam ir nepietiekoši lai pildītu pašvaldībai paredzētās
funkcijas, tāpēc tiek ņemti aizņēmumi un rakstīti daudzi projekti uz Eiropas fondiem lai sekmētu
novada tālāko attīstību.
2007.gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada domei deva iespēju finansēt visas
pašvaldības iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.
Ilūkstes novada pašvaldības 2007.gada ieņēmumi un līdzekļu atlikumi pārskata gadā izlietoti
LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei un budžeta programmu
finansēšanai. Ilūkstes novada pašvaldības budžeta izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši valdības
funkciju klasifikācijai, kas raksturo izdevumu struktūru pēc funkcijām vai nozarēm.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi (ieskaitot investīciju projektu finansējumu)
2007.gadā bija Ls 2 891 966, kas ir par Ls 18 849 (jeb 0,65 %) vairāk nekā iepriekšējā 2006.gadā,
bet savukārt atšķirība no 2007. gada plāna izdevumi tika pārpildīti par 10%, kas saistīts ar
minimālās darba alga un pedagogu darba algas pieaugumu, kā arī ar pakalpojumu sadārdzināšanos.
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Rādītājs

2006

2007

2008 plāns

Ls

%

Ls

%

Ls

%

446464

15.54

568853

20

831425

26.7

12624

0.44

22979

0.8

27016

0.9

Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība (novada teritoriālā
plānošana)
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

101831

3,54

72718

2.5

50786

1.6

1970

0.07

10088

0.4

-

-

914268

31.82

175449

6

174962

5.6

Veselība

18771

0.65

32981

1

26996

0.9

Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība

151441

5.27

308592

10.7

220663

7

1086678
139070

37.82
4.84

1549215
151091

53.6
5

1575933
204198

50.6
6.7

2 873 117

100

2891966

100

3111979

100

Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība

Sociālā aizsardzība

IZDEVUMI KOPĀ
Aizdevumu pamatsummas atmaksa

577866

39324

58591

Pašvaldības budžeta iestāžu finansēšana tika veikta saskaņā ar apstiprinātajām iestāžu
uzturēšanas tāmēm, prioritāte tika noteikta darba algas, nodokļu, ēdināšanas un komunālo izdevumu
apmaksai.
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2006
izpilde /Ls/

2007
izpilde /Ls/

2008
plāns /Ls/

Atalgojums

991177

1328035

1630991

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

236426

336061

392897

2187

4135

4890

Pakalpojumi

181882

519375

565165

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

311692

254555

249794

Grāmatas un žurnāli

14360

60

300

5238

6440

Rādītāji

Komandējumu un dienesta braucieni

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Subsīdijas un dotācijas

175214

9670

4000

Procentu izdevumi

16796

21621

17373

Pamatkapitāla veidošana

109969

332825

115379

Sociālie pabalsti

-

55998

96750

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

-

24017

28000

Zaudējumi no valūtas kursa svārstībām

-

376

-

Kredītu pamatsummas atmaksa

-

39324

58591

833414

-

-

2873117

2931290

3170570

Investīcijas
Izdevumi kopā

Ilūkstes novada pašvaldības 2007.gada budžetā bija apstiprināti Ls 40 000 apmērā līdzekļi
izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, kuri pamatojoties uz Ilūkstes novada domes lēmumiem
tika novirzīti sekojošiem mērķiem:
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Datums

31.05.07

26.07.07

27.09.07

25.10.07

29.11.07

Novirzīts (-)

Lēmuma
Nr.

Lēmums
Nr.249

Lēmums
nr.394

Lēmums
nr.583

Lēmums
nr.658

Lēmums
nr.741

Teksts
Domes ēkas fasādes
krāsošana
Signalizācijas
uzstādīšana
Atpūtas bāzes
"Dubezers" remonts
Remonts Ilūkstes
kultūras nams

Struktūr
vienība

Iestāde

Kods

Summa

1.1101

Dome

2241

15000.00

7.2104

VSAC Ilūkste
PilskalneDubezers

2279

6000.00

2241

4500.00

Ilūkstes KN

2241

1190.00

2351

300.00

2351

800.00

4.7303
8.2301

Bebrenes
bibliotēka
Ilūkstes bērnu
un jauniešu
centrs

Materiāli remontam

8.2106

Materiāli remontam

9.5102

Kurināmā iegāde

1.1102

Šēderes pārvalde

2321

2000.00

Jumta remonts

9.2104

Bebrenes
vidusskola

2241

2268.00

8.2301

Ilūkstes KN

2241

2435.00

6.6003

Pilskalne labiekārtošana

2351

2844.00

4.2103

Lauksaimniecība

2316

950.00

9.2103

Ilūkstes 2.
vidusskola

2241

1713.00

Remonts Ilūkstes
kultūras nams
Pilskalne elektrolīnijas
ierīkošana
Zemnieku pasākuma
organizēšana
Papilddarbi jumta
remonts

40000.00

Kopā:

Pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi un izdevumi
Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (t. sk. ziedojumi un dāvinājumi)
2006.gadā sastādīja Ls 112 548, bet 2007. gadā Ls 214 088 kas ir par 47 % vairāk, kas ir saistīts ar
lielāku naudas līdzekļu iedalīšanu no autoceļu fonda līdzekļiem. Lielāko speciālā budžeta
ieņēmumu daļu veido autoceļu (ielu) fonds un dabas resursu nodokļa ieņēmumi.
Rādītāji

Speciālā budžeta ieņēmumi kopā
Privatizācijas fonds
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonds
Pārējie ieņēmumi no īpašiem
mērķiem iezīmētiem līdzekļiem
Ziedojumi un dāvinājumi

2006.gads
Izpilde
Īpatsvar

2007.gads
Izpilde
Īpatsvar

/Ls/
112548
2314
3197
106302
35

s
100
2.00
2.84
94.5
-

/Ls/
214088
2066
3044
208088
90

s
100
1
1.4
97.2
-

700

0.66

800

0.4

2008.gads plāns
Plāns /Ls/

īpatsvars

2100
2000
-

100
95
-

500

5

Speciālā budžeta izdevumu izlietojumu nosaka spēkā esošā likumdošana, Domes lēmumi un
noteikumi.
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Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2006.gadā sastādīja Ls 113 551, bet savukārt 2007.
gadā Ls 147 130, kas ir par 23% vairāk.
Rādītāji
Speciālā budžeta izdevumi kopā
Privatizācijas fonds
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonds
Pārējie izdevumi
Ziedojumi un dāvinājumi

2006.gads
Izpilde
Īpatsvars
/Ls/
(%)
113551
100.00
1349
1.2
4700
4
106289
93.6
13
1200
1.2

2007.gads
Izpilde
Īpatsvars
/Ls/
(%)
147130
100.00
1647
1.2
2680
1.8
142 484
96.8
19
300
0.2

2008.gads plāns
Plāns
Īpatsvars (%)
/Ls/
70 469
100.00
1436
2
2432
3.5
65604
93.1
497
0.7
500
0.7

Ieņēmumu bāzi varētu novērtēt kā apmierinošu. 2006.gadā dotācijas no pašvaldību
izlīdzināšanas fonda novadam bija Ls 141 452.
2006.gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada domei deva iespēju finansēt visas
pašvaldības iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.
Ilūkstes novada pašvaldības 2006.gada ieņēmumi un līdzekļu atlikumi pārskata gadā izlietoti
LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei un budžeta programmu
finansēšanai. Ilūkstes novada pašvaldības budžeta izdevumi pārskatā atspoguļoti atbilstoši valdības
funkciju klasifikācijai, kas raksturo izdevumu struktūru pēc funkcijām vai nozarēm.

Ilgtermiņa aizņēmumi uz 2007.gada 31.decembri
Pašvaldības nosaukums

Summa

Aizņēmumu mērķis

Atmaksas termiņš

Ilūkstes novada dome

111 126 USD Centralizētās siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija
vai 53785 Ls*

līdz 04.01.2015.

Ilūkstes novada dome

98393EUR vai Ilūkstes novada infrastruktūras
sakārtošana
69151 Ls*

līdz 15.07.2010.

Ilūkstes novada dome

KOPĀ:

68107 Ls ERAF “Ūdenssaimniecības attīstība
Ilūkstes novada Šēderes, Pašulienes,
Raudas, Pilskalnes, Doļnajas, Dubezera
un Bebrenes ciemos”

līdz 20.02.2021.

Ls 191 043

*pēc Latvijas bankas valūtas kursa uz 31.12.2007
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Ilūkstes novada domes izsniegtie galvojumi uz 2007.gada 31.decembri
Nr.
p.k.

Aizdevējs

Mērķis

Aizņēmējs

Parakstīšana
s datums

Atmaksas
termiņš

Galvojuma
summa (Ls)

1

A/S Hansabanka

Studiju aizdevuma
līgums
Nr..03-056317-SG

Novada
iedzīvotājs

05.11.2003

01.07.2017

1 160

2

A/S Hansabanka

Studiju aizdevuma
līgums
Nr..03-061017-SG

27.11.2003

27.11.2013

1 000

3

A/S Hansabanka

30.10.2003
Pilskalnes pagasta
padomes lēmums
Nr.11

Novada
iedzīvotājs

14.11.2003

14.11.2013

800

4

A/S Latvijas
Unibanka

Studiju aizdevuma
līgums
Nr..0540085

Novada
iedzīvotājs

30.11.2004

30.11.2012

900

Novada
iedzīvotājs

Ilūkstes novada domes aizdevumi uz 2007.gada 31.decembri
Summa

Aizdevuma saņēmēja
nosaukums

Aizņēmumu mērķis

Ls

SIA Ornaments
V/kase
SIA Ornaments
ZIB
SIA Šēderes
pakalpojumi

Atmaksas termiņš

6 160,00 Centralizētās siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

līdz 04.07.2014

95 252,00 Centralizētās siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

līdz 04.07.2014

6 229,00 Patērētās elektroenerģijas parāda atmaksai Līdz 01.09.2010
KOPĀ:

Ls 191 043

Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā izmaiņas
2007. gadā Ilūkstes novada pašvaldība bija 3 kapitālsabiedrību kapitāla daļu līdzīpašniece,

41503003743
41503014677

2006. gads
Līdzdalība
%
348597
100
56236
100

2007. gads
Līdzdalība
%
332258
100
61539
100

51503009381

194893

100

168277

100

-26616

599726

x

562074

x

-37652

Nr.
p.k

Uzņēmuma
nosaukums

Reģistrācijas
Nr.

1
2

SIA Ornaments
VSAC Ilūkste
SIA Šēderes
pakalpojumi
Kopā

3

Ls

Ls

Izmaiņas
(+/-)
-16339
5303
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Ilūkstes novada zemes struktūra

Ilūkstes novada zemes struktūras sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām un
lietotāja (īpašnieka) statusa
Zemes Ilūkstes novadā
Il
ū
k
s
t
e
s
p
il
s
ē
t
a

%

%

%

%

n
o
k
o
p
pl
a
tī
b
a
s
100

Be
bre
nes
pa
gas
ts
(ha
)
10341

n
o
k
o
p
pl
a
tī
b
a
s
100

Pils
kal
nes
pa
gas
ts
(ha
)
12383

n
o
k
o
p
pl
a
tī
b
a
s
100

Šē
der
es
pa
gas
ts
(ha
)
11465

n
o
k
o
p
pl
a
tī
b
a
s
100

No
vad
ā
kop
ā
(ha
)
35065

%
no
kop
plat
ība
s
100

1

Kopplatība

(
h
a
)
876

1.1.
1.2.

Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Meži

389
4

44,4
0,5

10043
58

97,1
0,6

11349
567

91,6
4,6

8424
2514

73,5
21,9

30205
3143

86,1
9,0

1.3.

Ūdens objektu zeme

18

2,o

0

0,0

65

0,5

60

0,5

143

0,4

1.4.

Dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes
zeme

246

28,1

0

0,0

192

1,6

13

0,1

451

1,3
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1.5.

1.6.

Daudzdzīvokļu māju
un dzīvojamo māju
apbūve
Pārējo objektu
apbūve

127

14,5

10

0,1

36

0,3

57

0,5

230

0,7

92

10,5

230

2,2

174

1,4

397

3,5

893

2,5

Il
ū
k
s
t
e
s
p
il
s
ē
t
a

1

Kopplatība
Jaukta statusa
kopīpašumi

2

Valsts un valsts
institūciju lietojumi un
īpašumi

4

Pašvaldības īpašumi
un lietojumi
Fizisko personu
īpašumi un lietojumi

5

Juridisko personu
īpašumi un lietojumi

6

Zeme zemes
reformas pabeigšanai
vai valstij/pašvaldībai
piekritīgā zeme

3

%

%

%

%

(
h
a
)
876

n
o
k
o
p
pl
a
tī
b
a
s
100

Be
bre
nes
pa
gas
ts
(ha
)
10341

n
o
k
o
p
pl
a
tī
b
a
s
100

Pils
kal
nes
pa
gas
ts
(ha
)
12383

n
o
k
o
p
pl
a
tī
b
a
s
100

Šē
der
es
pa
gas
ts
(ha
)
11465

n
o
k
o
p
pl
a
tī
b
a
s
100

No
vad
ā
kop
ā
(ha
)
35065

%
no
kop
plat
ība
s
100

12

1,4

2

0,1

14

0,1

0

0,0

28

0,1

24

2,7

158

1,5

385

3,1

2460

21,5

3027

8,6

616

70,3

1118

10,8

856

6,9

760

6,6

3350

9,6

211

24,1

7975

77,1

9574

77,3

7217

62,9

24977

71,2

13

1,5

1047

10,1

1212

9,8

658

5,7

2930

8,4

0

0,0

41

0,4

342

2,8

370

3,2

753

2,1

Ilūkstes novada kopējā teritorija ir 35065 ha liela. No novada platības 86,2% aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet 10,3% meži un dabas pamatnes zemes. Ilūkstes novada
pašvaldības lietošanā un īpašumā esošās zemes platības sastāda 9,6 % jeb 3350 ha no novada
kopējās platības. No šīm platībām uz 01.01.2008 īpašuma tiesības nostiprinātas uz 259,6 ha zemes,
kas sastāda 7,7% no pašvaldības zemēm.
Pašvaldības īpašumā esošo zemju platības palielinās katru gadu, neņemot vērā to, ka noris
privatizācijas process un pašvaldība, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, nodod privatizācijai vai
atsavināšanai Ilūkstes novada pašvaldībai piederošos īpašumus.
2007. gadā pašvaldībai piederošie īpašumi reģistrēti zemesgrāmatā, izlietojot no budžeta
4628 Ls; 9 zemes un ēku īpašumi, t. sk., 24 ēkas, 26,1 ha zemes, 1 zemes pirmpirkums, 1
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daudzdzīvokļu dzīvojamā un 1 viendzīvokļa dzīvojamā māja kā privatizācijas objekti.
Ilūkstes pilsētas zemes komisijā pieņemti 3 lēmumi par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu fiziskām personām, 7 lēmumi par īpašuma tiesību atjaunošanu t. sk., 1 lēmums –
atjaunotas zemes īpašuma tiesības pašvaldībai, 3 lēmumi par zemes piederību valstij, 1 lēmums par
zemes piederību pašvaldībai, 8 lēmumi par platības noteikšanu ēku un būvju uzturēšanai. Ilūkstes
novada pagastu pārvaldēs noslēgti 170 zemes nomas līgumi, no tiem 127 zemes nomas līgumi ar
personām, kuras nav reģistrējušās lauku zemes izpirkšanas reģistrā.
Ilūkstes novada privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisijā ir noslēgti 27
dzīvokļu pirkuma līgumi.
Pašvaldības īpašumā esošās zemes struktūra
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupa
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Dabas pamatnes un derīgie izrakteņi
Ūdenssaimniecība
Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Daudzdzīvokļu māju apbūve
Darījuma iestāžu apbūve
Sabiedriskas nozīmes objekti
Rūpniecības objekti
Satiksmes infrastruktūras objekti
Inženiertehniskās apgādes tīkli

Uz 01.01.2007.
Uz 01.01.2008.
192,3
226,4
0
0
0
6,1
0
0
1,8
2,6
0,2
0,2
0,1
0,1
4,2
20,7
1,4
1,9
0,2
0,2
1,4
1,4
Kopā
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REVIDENTU ZIŅOJUMS PAR ILŪKSTES NOVADA DOMES
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