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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. Novads lepojas ar tā
daudzajām mazajām upītēm – Akmeņupe, Pastaune, Dubupīte, Munda,
Pļepovka, Rupsīte, Līčupe, Kazupe u.c. Ilūkstes novads ir diezgan bagāts
arī ar ezeriem, kuru skaits pārsniedz 25. Pie lielākajiem ezeriem pieder
Skuķu, Dvietes, Šarlotes, Kaminčas un Marijas ezeri. Savukārt, par dziļāko
uzskatāms Puru ezers Pilskalnes pagastā – tā maksimālais dziļums ir 25 m.
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Novadā ir daudz mežu. Novadā mežiem bagātākais ir Šēderes pagasts, kur
tie aizņem apmēram 45% no kopējās pagasta teritorijas. Izplatītākās koku
sugas ir priede, lapu koki un egle.
2009. gada 6. Jūlijā ir paredzēts Ilūkstes novadam pievienot Subates
pilsētu ar lauku teritoriju, Dvietes un Eglaines pagastu, kas Ilūkstes novada
pašvaldībai konceptuāli ir devušas piekrišanu pievienoties Ilūkstes
novadam. Jau no izseniem laikiem ir valdījusi šo teritoriju un iedzīvotāju
kultūrvēsturiskā vienotība un piekritība Sēlijas novadam, jo vēsturiski te 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.

Iedzīvotāji
Ilūkstes novadā uz 2002. gada 1. decembri datējās 7065, bet uz 2009.
gada sākumu 6368 iedzīvotāji. To kopējam skaitam Ilūkstes novadā ir
tendence samazināties. Ilūkstes pilsētā uz 2009. gada sākumu ir 2848
iedzīvotāji. Bebrenes pagastā ir 1072, kas sastāda 16,8 % no visiem
Ilūkstes novada iedzīvotājiem. Pilskalnes pagastā - 1180 iedzīvotāji (18,5%
no visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem) un Šēderes pagastā - 1268
iedzīvotāji (19,9 % no visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem).
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Attēls 1. Ilūkstes novada iedzīvotāju skaits no 2003. g. - 2008. g.

Novadā

Ilūkstes pils. Bebrenes pag. Pilskalnes pag.

Šēderes
pag.

Bērni 0-6.g.

342

173

50

51

68

Bērni un jaunieši
7 – 18 gadiem

768

301

119

179

169

Iedzīvotāji darbspējas
vecumā

3764

1663

633

700

768

Iedzīvotāji virs
darbspējas vecuma

1494

711

270

250

263

Kopā

6368

2848

1072

1180

1268
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Attēls 2. Iedzīvotāju struktūra uz 01.01.2009.

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Ilūkstes novada teritorijas iedzīvotāju sastāvs ir daudznacionāls.
Novada teritorijā pārsvars ir latviešu tautībai – 62%. Viendabīgāks
nacionālais

sastāvs

ir

Pilskalnes

un

Bebrenes

pagastā,

daudznacionālāks Ilūkstes pilsētā un Šēderes pagastā.
Tautība

Ilūkstes pilsētā Bebrenes
pagastā

Pilskalnes Šēderes
pagastā
pagastā

Uz 2009. gada sākumu
Latvieši

1549

925

869

664

Krievi

636

82

118

324

Baltkrievi

94

7

48

58

Poļi

421

28

105

145

Lietuvieši

53

21

19

49

Čigāni

54

0

0

3

Ukraiņi

19

6

9

14

Pārējie

22

3

12

11

2848

1072

1180

1268

KOPĀ:
6368

8

bet
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Vīrieši
skaits
3032

Sievietes
skaits
3336

%
48

%
52

Iedzīvotāju dzimumu struktūra uz 01.01.2009.

2008.gads
DZIMSTĪBA NOVADĀ, KOPĀ, t.sk.:
Ilūkstes pilsētā
Bebrenes pagastā
Pilskalnes pagastā
Šēderes pagastā

40
18
6
8
8

MIRSTĪBA NOVADĀ, KOPĀ, t.sk.:
Ilūkstes pilsētā
Bebrenes pagastā
Pilskalnes pagastā
Šēderes pagastā

84
43
13
12
16
Saldo

- 44

Iedzīvotāju dabiskā kustība novadā

Aizvadītajā gadā ir piedzimuši

22 zēni un 18 meitenes. Vecāki

jaundzimušajiem izvēlējušies ļoti daudzveidīgus vārdus: zēniem – Valters,
Nikita, Daniels, Vladislavs, Martins, Kristers, Artjoms, Marians, Tomass,
Romāns, Armands (2x) , Kristians, Stefans, Aldis, Andris, Aivis, Maksims
(2x), Edgars, meitenēm – Dita, Megija, Nika, Tatjana, Viktorija, Estere,
Alise, Justīne (2x), Sabīne, Kerija, Amanda, Karolīna, Pelageja, Anastasija,
Evelīna, Angelika.
3 jaunpiedzimušajam doti divi vārdiņi : Marijans Visvaldis, Elizabete
Sendija, Roberts Alberts.
Mūžībā aizgājušo skaits (84) pārsniedz jaundzimušo skaitu, taču
salīdzinoši ar iepriekšējo (2007) gadu mirušo skaits novadā samazinājies
par 29 cilvēkiem. Galvenais nāves cēlonis – onkoloģiskās, kā arī sirds un
asinsvadu slimības.
Mirušo vecums

Vīrieši (skaits)

Pirms 18 gadu sasniegšanas
Darbspējas vecumā

14
9

Sievietes
(skaits)
6
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62 – 70 gadu vecumā
9
71 – 80 gadu vecumā
13
81 – 90 gadu vecumā
7
91 gadu un vecāki
Kopā:
43
2008. gadā 29 pāri reģistrējuši laulību, t.sk

4
9
19
2
41
22 laulības slēgtas

dzimtsarakstu nodaļā, 7 baznīcā. Pirmo reizi laulībā stājušies 22 vīrieši un
21 sieviete, otro reizi - 7 vīrieši un 8 sievietes. Apsveicami, ka daudzus
gadus kopā nodzīvojuši faktiskās laulību attiecībās un vairāku kopēju
bērnu vecāki, tomēr vēlas savu ģimeni sakārtot arī juridiski. To izdarījuši 3
pāri. Vecākais, kurš stājās laulībā, bija 62 gadus vecs un jaunākajai no
jaunlaulātajām - 18 gadi. 3 gadījumos reģistrētas laulības ar ārzemju
pilsoņiem.
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
Pašvaldības struktūra
Revidents

Dome

Izpilddirektors

Attīstības komiteja
Ilūkstes pilsētas
zemes komisija

Domes priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja vietnieks

Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komiteja

Finanšu komiteja

Dzīvokļu komisija

Privatizācijas un īpašumu
apsaimnie-košanas komisija

Administratīvā komisija
Vēlēšanu komisija
Ilūkstes pilsētas
valde

Bebrenes
pagasta valde

Pilskalnes
pagasta valde

Šēderes pagasta
valde

Domes administrācija
* Finanšu nodaļa;
* Lietu pārvaldes nodaļa;
* Attīstības plānošanas nodaļa;
* Nekustamā īpašuma nodaļa;
* Tūrisma informācijas centrs;
* Kultūras un izglītības nodaļa;
* Juridiskā nodaļa;
* Personāllietu speciālists;
* Sabiedrisko attiecību speciālists;
* Darba aizsardzības speciālists;
* Datorspeciālists;
* Būvinženieris;
* Ilūkstes pilsētas komunālās
saimniecības un lopkopības
pārraudzības speciālisti.

* Ilūkstes pilsētas kultūras centrs
* Bebrenes pagasta kultūras nams;
* Pilskalnes pagasta kultūras nams;
* Šēderes pagasta kultūras nams.

Pašvaldības iestādes
* Bebrenes pagasta pārvalde;
* Pilskalnes pagasta pārvalde;
* Šēderes pagasta pārvalde.
* Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa;
* Ilūkstes novada bāriņtiesa.

Iecirkņu vēlēšanu komisija

Pašvaldības
kapitālsabiedrības
* SIA „Šēderes
pakalpojumi”;
* SIA „Ornaments”;
* SIA „Veselības
centrs Ilūkste”.

* Ilūkstes pirmskolas izglītības iestāde ”Zvaniņš”;
* Bebrenes pirmskolas izglītības iestāde ”Mazputniņš”;
* Ilūkstes 1. vidusskola;
* Ilūkstes 2. vidusskola;
* Bebrenes vidusskola;
* Ilūkstes novada Neklātienes vidusskola;
* Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs;
* Ilūkstes mūzikas skola.
* Ilūkstes pilsētas bibliotēka
* Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka;
* Bebrenes pagasta bibliotēka;
* Pilskalnes pagasta bibliotēka;
* Šēderes pagasta bibliotēka;
* Šēderes pagasta Pašulienas bibliotēka.

* Ilūkstes novada sociālais dienests;
* Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss”;
* Bebrenes feldšeru – vecmāšu punkts;
* Šēderes pagasta feldšeru punkts.
.
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Ilūkstes novada dome

Domi veido vēlēti 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
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Pašvaldības lēmējinstitūciju darbs /dome/
Novada domes darbu vada priekšsēdētājs un viņa prombūtnes laikā
priekšsēdētāja vietniece.
Domes darbs notiek sēdēs un pastāvīgās komitejās.
Novada domes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties ikviens novada
iedzīvotājs.
Pašvaldības pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt Ilūkstes novada
domē un 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 administratīvajā teritorijā, rūpēties
par bezdarba samazināšanu;
 gādāt par cilvēku drošību, nodrošināt sabiedrisko kārtību.
2008. gadā Ilūkstes novada domē notikusi 21 domes sēde, kurās
izskatīti un pieņemti 586 lēmumi.
Izdoti

22 saistošie noteikumi, apstiprināti

9

nolikumi un

16

noteikumi .
Ar domes sēdes protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties novada bibliotēkās un novada mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā
domes sēdes.

Komitejas
Finansu komiteja
Komitejas priekšsēdētājs:

Stefans Rāzna

Komitejas locekļi:

Jānis Anspoks
Rita Butkeviča
13
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Maigurs Krievāns
Māris Šaršūns
Andrejs Saušs
Anita Ločmele
2008. gadā ir notikušas 12 finansu komitejas sēdes , kurās izskatīti un
uz domes sēdi sagatavoti 180 lēmuma projekti par finansu jautājumiem.
Attīstības komiteja
Komitejas priekšsēdētāja:

Rita Butkeviča

Komitejas locekļi:

Jeļena Krjaukle
Staņislavs Mežnieks
Māris Šaršūns
Līvija Tamane

2008. gadā ir notikušas 11 attīstības komitejas sēdes, kurās izskatīti un
uz domes sēdi sagatavoti 335 lēmuma projekti

novada attīstības un

nekustamo īpašumu jautājumos.
Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētāja:

Lenvija Rāzna

Komitejas locekļi:

Anita Ločmele
Andrejs Saušs
Jeļena Krjaukle
Maigurs Krievāns

2008. gadā ir notikušas 8 sociālo, kultūras un izglītības jautājumu
komiteja sēdes, kurās izskatīti un uz domes sēdi sagatavoti 44 lēmuma
projekti novada sociālajos, kultūras un izglītības jautājumos.

Komisijas
Dzīvokļu komisija
Komisijas priekšsēdētāja:

Valija Pētersone

Komisijas locekļi:

Biruta Kalniņa
Viktors Cibuļskis
Inga Strode
14
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Natālija Žukovska
2008. gadā ir notikušas 12 komisijas sēdes, kurās izskatīti

230

iedzīvotāji iesniegumi un pieņemti 230 lēmumi dzīvokļu jautājumos.
Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja:

Iveta Millere

Komisijas locekļi :

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

2008. gadā ir notikušas 13 administratīvās komisijas sēdes, kurās
izskatīti 39 administratīvo pārkāpumu protokoli un pieņemti 39 lēmumi.
Privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja:

Dagnija Dāvidsone

Komisijas locekļi:

Lenvija Rāzna
Jurijs Altāns
Rolands Apelis
Natālija Žukovska

2008. gadā ir notikušas 7 privatizācijas un īpašuma apsaimniekošanas
komisijas, kurās izskatīti
un pieņemti 11 lēmumi īpašumu privatizācijas un apsaimniekošanas
jautājumos.
Ilūkstes pilsētas zemes komisija
Komisijas priekšsēdētāja:

Līvija Tamane

Komisijas locekļi:

Stefans Rāzna
Jānis Anspoks
Nansija Tamane
Dagnija Dāvidsone

2008. gadā notikušas 10 zemes komisijas sēdes, kurās izskatīti 79
iesniegumi un pieņemti 79 lēmumi zemes jautājumos Ilūkstes pilsētā.
Pašvaldības pakalpojumus iedzīvotāji var saņemt Ilūkstes novada
domē, pagastu pārvaldēs Bebrenē, Pilskalnē un Šēderē.
15
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Lietvedībā reģistrēto dokumentu apgrozījums 2008.gadā

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saņemtie dokumenti
Nosūtītie dokumenti
Izziņas
Izziņas par deklarēto dzīvesvietu
Dzīvesvietas deklarēšana
Izsniegtas jaunas algas nodokļa
grāmatiņas
Izmaiņas algas nodokļa grāmatiņās
Rīkojumi
Līgumi
Pilnvaras

Bebrene

Šēdere

Pilskalne

Ilūkste

530
52
246
73
30

509
81
230
114
38

483
38
146
-

6529
1653
516
360
267

31

14

11

97

95
58
45
3

72
26
60
18

39
48
25
4

275
385
646
57

Pašvaldības pārvaldes, iestādes un
kapitālsabiedrības.
Pašvaldības pārvaldes
Nosaukums

Adrese

Nodokļu
Tālrunis E-pasta adrese ,
maksātāja
vadītāja vārds uzvā
reģistra kods
Ilūkstes novada Šēderes Šēdere, Alejas 4 , 90000073662 65468245 parvalde@sedere.lv
pagasta pārvalde
Ilūkstes novads
Rita Butkeviča
Ilūkstes novada
Pilskalne, Parka 3, 90001881363 65462214 parvalde@pilskalne.
Pilskalnes pagasta
Ilūkstes novads
Ērika Keivomeģe
pārvalde
Ilūkstes novada Bebrenes Bebrene, “Pagasta 90001881359 65407908 pārvalde@bebrene.lv
pagasta pārvalde
māja”, Ilūkstes
Andrejs Saušs
novads

Pašvaldības iestādes
Nosaukums

Adrese

Ilūkstes pirmsskolas
izglītības iestāde
“Zvaniņš”
Ilūkstes 1.vidusskola

Jēkabpils 10a,
Ilūkste, Ilūkstes
novads
Raiņa 49, Ilūkste, 90000078636 65462184 ilukstes1.vsk@apollo
Ilūkstes novads
Velta Šterna
Stadiona 1, Ilūkste, 90000078640 65462251 ilukste2.vsk@apollo.
Ilūkstes novads
Janīna Mackeviča
Stadiona 1, Ilūkste, 90001863673 65462007 neklatienes.sk@apol
Ilūkstes novads
Alite Kudiņa

Ilūkstes 2. vidusskola
Ilūkstes novada
neklātienes vidusskola

Nodokļu
Tālrunis E-pasta adrese ,
maksātāja
vadītāja vārds uzvā
reģistra kods
90000079044 65462175 singabd@inbox.lv
Inga Strode
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Nosaukums

Adrese

Nodokļu
Tālrunis E-pasta adrese ,
maksātāja
vadītāja vārds uzvā
reģistra kods
Ilūkstes mūzikas skola Jēkabpils 5, Ilūkste, 90001219063 65462145 ilukstemsk@inbox.lv
Ilūkstes novads
Edvīns Megnis
Ilūkstes pilsētas kultūras Brīvības 12, Ilūkste, 90000079078 65462135 IKC12@inbox.lv
centrs
Ilūkstes novads
Inese Vuškāne
Ilūkstes pilsētas bērnu Jēkabpils 10a,
90000079063 65462302 ilukstebb@inbox.lv
bibliotēka
Ilūkste, Ilūkstes
Regīna Šīmane
novads
Ilūkstes pilsētas
Brīvības 12, Ilūkste, 90000079059 65462435 ilukstesbiblioteka@in
bibliotēka
Ilūkstes novads
Ināra Valpētere
Ilūkstes novada
Raiņa 33a, Ilūkste, 90001863654 65462580 ilukstebjc@inbox.lv
pašvaldības interešu
Ilūkstes novads
Vanda Rimša
izglītības iestāde
“Ilūkstes bērnu un
jauniešu centrs”
Ilūkstes dienas aprūpes Zemgales 6a,
90001863669 65462700 nav
centrs “Fēnikss”
Ilūkste, Ilūkstes
Leontīna Tamane
novads
Ilūkstes novada Bebrenes Ilūkstes novads,
90001864804 65464275 bebrenes.vsk@apollo
vidusskola
Bebrenes pagasts,
Ērika Šaršūne
Bebrene
Bebrenes pirmsskolas
Ilūkstes novads,
90001864791 65464331 mazputnins@bebrene
izglītības iestāde
Bebrene,
Rita Bružuka
"Mazputniņš"
''Mazputniņš"
Bebrenes pagasta
Bebrene, “Pagasta 90001864819 65464223 nav
kultūras nams
māja” Ilūkstes
Ināra Lapa
novads
Pilskalnes pagasta
Pilskalne, Parka 3, 90001865034 65440826 parvalde@pilskalne.l
kultūras nams
Ilūkstes novads
Skaidrīte Azarstarpe
Šēderes pagasta kultūras Ilūkstes novads,
90001865068 65468278 nav
nams
Šēderes pagasts,
Silvija Spaļva
Skolas 2
Bebrenes pagasta
Bebrene, “Pagasta 90001864823 65407909 emma.malahovska@
bibliotēka
māja” Ilūkstes
Emma Malahovska
novads
Šēderes pagasta
Pašuliena, Šēderes 90001865072 65469240 pasulienapb@inbox.l
Pašulienes bibliotēka
pagasts, Ilūkstes
Silvija Mošāne
novads
Pilskalnes pagasta
Pilskalne, Parka 3, 90001864857 65440823 pils-bibliot@inbox.lv
bibliotēka
Ilūkstes novads
Zita Timšāne
Šēderes pagasta
bibliotēka

Ilūkstes novads,
Šēderes pagasts,
Šēdere, Skolas 2
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Nosaukums

Adrese

Nodokļu
Tālrunis E-pasta adrese ,
maksātāja
vadītāja vārds uzvā
reģistra kods
90001864842 65464221 nav
Reģīna Pontāga

Bebrenes pagasta
feldšeru – vecmāšu
punkts
Šēderes pagasta feldšeru
punkts

Ilūkstes novads,
Bebrenes pagasts,
Bebrene "Doktorāts"
Ilūkstes novads,
90001865053
Šēders pagasts,
Šēdere, Alejas 8
Ilūkstes novada
Ilūkstes novads
90001847819
dzimtsarakstu nodaļa
Ilūkste Brīvības 7
Ilūkstes novada
Ilūkstes novads
90001847838
bāriņtiesa
Ilūkste Brīvības 7
Ilūkstes novada sociālais Ilūkstes novads,
90001847823
dienests
Ilūkste Brīvības 7

65468234 nav
Ināra Lukjanska

65407258 helena.slavinska@ilu
Helēna Slavinska
65462569 velga.glovecka@iluk
Velga Glovecka
65463318 inguna.svarane@iluk
Ingūna Svarāne

Kapitālsabiedrības
Nosaukums

Adrese

SIA “ORNAMENTS”

Ilūkste, Jelgavas
25, Ilūkstes
novads
Ilūkstes novads,
Šēderes pagasts,
Šēdere Skolas
11
Ilūkste, Raiņa
ielā 35, Ilūkstes
novads

SIA“Šēderes
pakalpojumi”
SIA “Veselības centrs
Ilūkste”

Nodokļu
Tālrunis E-pasta adrese ,
maksātāja
vadītāja vārds uzvā
reģistra kods
41503003743 5462157 ornaments@opollo.lv
Andris Buks
51503009381 5468249 sedere@parvalde.lv
Jurijs Altāns
41503014677 5462271 alocmele@inbox.lv
Anita Ločmele

Domes un tās iestāžu personāls
2008. gadā Ilūkstes novada pašvaldībā nodarbināti 471 darbinieks, tai
skaitā,
 Ilūkstes novada domē 39 darbinieki, pagastu pārvaldēs – 25;
 bāriņtiesā – 5;
 sociālajā jomā – 13;
 izglītības jomā, t.sk:
 pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātie pedagogi un tehniskie
darbinieki - 52;
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 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 - 32.

Speciālisti

Tālrunis

Sekretāre – lietvede Antra Kuļikovska

54 47850

Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Izpilddirektore Līga Dudare
Juriste Evita Ivdra - Jankovska
Lietu pārvaldes nodaļas vadītāja Irēna
Bogdanova
Finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe
Finanšu nodaļas vadītājas vietniece Lilija
Kovaļčuka
Personāllietu speciāliste Andžela
Gičevska – Studāne
Nodokļu administratore - grāmatvede
Līvija Bigate
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
Janīna Kurme
Nekustamā īpašuma nodaļas speciāliste
Dagnija Dāvidsone
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Helēna
Slavinska
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja
Natālija Formanicka
Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas
vietniece Ineta Zībārte
Projektu vadītāja Līvija Tamane
Kasiere Ārija Ostrovska
Galvenā grāmatvede Ingrīda Purvinska
Vecākā grāmatvede Laima Puriņa
Grāmatvede Brigita Mežniece
Grāmatvede Nellija Kremele

54 47851
54 47852
54 47853
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e-pasts

antra.kulikovska@ilukste
dome@ilukste.lv
dome@ilukste.lv
liga.dudare@ilukste.lv
evita.jankovska@ilukste.

54 47863, 28676912 irena.bogdanova@ilukste
54 47855

zigfrida.plepe@ilukste.lv

5447854

lilija.kovalcuka@ilukste.

54 47859

andzela.studane@ilukste

54 47863, 28676912 livija.bigate@ilukste.lv
54 47862

janina.kurme@ilukste.lv

54 47862

dagnija.davidsone@iluks

54 47864

helena.slavinska@ilukste

54 47860, 28619526 natalija.formanicka@iluk
54 47860, 28619526 ineta.zibarte@ilukste.lv
54 47960
54 47856
54 47857
54 47857
54 47858
54 47858

livija.tamane@ilukste.lv
arija.ostrovska@ilukste.l
laima.purina@ilukste.lv
ingrida.purvinska@iluks
brigita.mezniece@ilukste
nellija.kremele@ilukste.l
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Speciālisti
Kultūras un izglītības nodaļas vadītāja
Ilona Linarde
Sabiedrisko attiecību speciāliste Antra
Martinsone
Tehniskā sekretāre Biruta Kalniņa
Datorspeciālists Andrejs Vizulis
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Tālrunis

e-pasts

54 47859, 20219090

ilona.linarde@ilukste.lv
izglitiba.kultura@inbox.l

54 47859

antra.martinsone@ilukste

54 47863, 28676912 biruta.kalnina@ilukste.lv
av58@inbox.lv
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Komunikācija ar sabiedrību
Lai nodrošinātu informatīvo saikni ar Ilūkstes novada iedzīvotājiem,
Ilūkstes novada pašvaldība 2008. 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. Reizi mēnesī tiek izdots laikraksts „Ilūkstes
Novada Vēstis” (turpmāk tekstā – “INV”). “INV” iznāk kopš 1999. gada.
2008. gadā tapuši 11 “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 700 - 800
eksemplāri. Informācijas vākšanas darbu organizē sabiedrisko attiecību
speciālists.
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.
Iedzīvotāju konsultatīvā padome. Notiek laba sadarbība ar
iedzīvotāju konsultatīvo padomi, kas Ilūkstē veiksmīgi darbojas jau
vairākus gadus. Šāda padome ir kā saikne starp lēmējvaru un
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iedzīvotājiem. Tās sniegtie priekšlikumi tiek ņemti vērā, veidojot projektus
un pieņemot lēmumus.
Informatīvais stends. Iedzīvotāji tiek informēti arī, izmantojot
ziņojumu dēli jeb informatīvo stendu. Kā liecina vērojumi, tas ir viens no
visbiežāk lietotajiem un vispieejamākajiem 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 mājas lapa
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
2007. gadā izveidotajām 17 nodaļām, ir nākušas klāt vēl 7 (Afišas,
Vēlēšanas, Draudzes novadā, Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa, Arhīvs),
kurās var iegūt visaptverošu un detalizētu informāciju. Tāpat tika izveidota
arī sadaļa „ES struktūrfondi”, kura satur tiešsaisti ar dažādiem Latvijas
informācijas avotiem un dod iespēju iepazīties ar aktuālāko informāciju par
ES fondu projektu konkursiem un konkursu nosacījumiem.
2009. gadā tiks izstrādāta jaunas mājas lapas versija, kas pavērs
plašākas iespējas iepazīties ar jaunāko informāciju novadā.

Pasākumi pašvaldības vadības pilnveidošanai
Lai nodrošinātu ”Administratīvi teritoriālās reformas likuma” izpildi,
tika pabeigts darbs pie Ilūkstes novada apvienošanās projekta izstrādes.
Regulāri tiek strādāts pie Ilūkstes novada mājaslapas www.ilukste.lv
uzlabošanas, kur ir atrodama informācija par Ilūkstes novadu un novada
pašvaldību. Ar mājas lapas palīdzību tiek noskaidroti iedzīvotāju viedokļi
Ilūkstes novadam svarīgos jautājumos.
Lai pēc iespējas vispusīgāk un plašāk informētu iedzīvotājus par domē
pieņemtajiem lēmumiem, Ilūkstes novada dome sadarbojas ar laikrakstu
„Latgales Laiks”
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Ar investīciju piesaisti nodarbojas Attīstības plānošanas nodaļa. Priecē
speciālistu kvalitāte, kas sevi ir sekmīgi pierādījuši daudzo projektu
pamatojumu iesniegšanā un arī atsevišķu projektu vadīšanā.
Ir organizētas darba grupas un sanāksmes ar skolu un pirmskolas
iestāžu vadītājiem, kā arī pagasta pārvalžu vadītājiem. Tiek meklēti
risinājumi audzēkņu skaita palielināšanai.
2008. gadā vairakkārt notika vadības un darbinieku sarunas par jaunā
kolektīvā līguma izstrādāšanu.
Tika intensīvi strādāts pie kultūras namu un bibliotēku reorganizācijas
projekta un to darbības modeļa izstrādes, lai veicinātu konstruktīvāku un
vienotāku sadarbību starp Ilūkstes novada teritorijā esošajiem kultūras
namiem, to vadītājiem, kultūras dzīves uzlabošanai un pilnveidošanai, kā
arī lai atvieglotu kopējo darbu bibliotēku tīkla attīstībā un to funkciju
pilnveidē Ilūkstes novadā.
Pieredzes apmaiņas nolūkos 2008. gadā Ilūkstes novada domi
apmeklējušas pašvaldību delegācijas no Viesītes, Dagdas, Talsiem,
Daugavpils un Jēkabpils rajoniem.
Lai pilnveidotu pašvaldības vadības darbu, Ilūkstes novada dome
organizēja pieredzes braucienus uz Kandavas un Līvānu novadiem.
Ilūkstes novada dome 2008. gadā ir saņēmusi arī Vides ministrijas
balvu par iegūto 3. vietu Novadu grupā „Ābols 2008.”
Visu domes speciālistu efektīvas darbības rezultāts bija uzvara
konkursā „Sakārtotākā pilsēta 2008”. Vides ministrija piešķīra balvu „Par
dinamisku vides un attīstības jomas perspektīvu izstrādi, par racionālu un
intensīvu pašvaldības cilvēkresursu izmantošanu novada labklājības
attīstībā”. Šī paša pasākuma ietvaros Ilūkstes pilsētai savu balvu piešķīra
arī Satiksmes ministrija.
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS
Ilūkstes novada dome, saskaņa ar pastāvošo likumdošanu, organizēja
budžeta izpildi, nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu racionālu izlietošanu
pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. Budžeta izpildes gaitā tiek stingri
ievērots likums „Par pašvaldību budžetiem” – budžeta izdevumi
saimnieciskajā gadā nepārsniedz līdzekļu daudzumu, kuru veido attiecīgā
gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu
atlikumu.
Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu
resursi, kas veidojas no juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumiem
pašvaldības budžetā, valsts budžeta dotācijām un mērķdotācijām,
kredītiem, vietējām nodevām un citiem maksājumiem, pašvaldību budžetā
ieskaitāmiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma
apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko
un fizisko personu brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem.
Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot to, kāds līdzekļu
apjoms ir nepieciešams pašvaldībai likumā noteikto funkciju veikšanai.
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:
1. Apliecina prioritātes pašvaldības darbībai saimnieciskajam gadam;
2. Nodrošina pašvaldības finanšu kontroli un salīdzināšanas iespējas
3. Ir finanšu vadības instruments investīciju un aizņēmumu lēmumu
pieņemšanai;
4. Ir rokasgrāmata politikas, prioritāšu un pakalpojumu īstenošanai un
izpildei saimnieciskajā gadā.
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5. 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 2008. gadā.
Ilūkstes novada domes budžets 2008. gadam tika apstiprināts domes sēdē
2007. gada 21. decembrī saistošie noteikumi Nr. 18/2007 “Par Ilūkstes novada
pašvaldības 2008.gada budžetu”.

Pamatbudžets

Speciālais budžets

Ieņēmumi

2 951 227

2 100

Ziedojumi un
dāvinājumi
0

Izdevumi
Finansēšana

3 170 570
-219 343

69 969
-67 869

500
-500

2008. gada laikā vairākkārtēji tika veikti pašvaldības budžeta
grozījumi, palielinot ieņēmumu un izdevumu daļu.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
Ilūkstes novada budžeta ieņēmumus veido:
6.

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

7.

netiešie nodokļu ieņēmumi jeb azartspēļu nodoklis;

8.

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;
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9.

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

10. 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;
11. maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
2007
Ieņēmumu pozīcija
PAMATBUDŽETS
Nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis
Nekustāmā īpašuma
nodoklis, t.sk
Par zemi
Par ēkām
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Valsts nodevas un
maksājumi
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu
ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts
(pašvaldības nekustamā
īpašuma pārdošanas)
Transfertu ieņēmumi
Valsts budžeta transferti
t.sk. Maksājumi no
pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
pašvaldību budžetiem
Pašvaldību budžetu
transferti

Izpilde
Ls
2 855
443
1 278
511

2008
Īpatsvar
s%
100
44.8

1 220157

Izpilde
Ls
3 977
344
1 456
595
1 397
343

2009
Īpatsva
rs %

Plāns Ls

Īpa
%

100

2 806 075

100

36.6

1 129 121

40.6

1 068 232

58 354

59 252

60 889

50 086
8 268
27 704

55 042
4 210
8 471

56 482
4 407
7 400

1

0.2

5 284

4 683

4 320

3 111

1 548

2 900

-

320

180

18959

1 920

-

1 407
571
634 201

49.3

2 296
017
1 334
697

57.7

1 492 632
805 631

273 362

318 721

368 203

773 370

961 320

687 001
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2007
Ieņēmumu pozīcija
PAMATBUDŽETS
t.sk. Norēķini ar
pašvaldību budžetiem par
izglītību
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Aizdevumi

Izpilde
Ls
2 855
443

2008
Īpatsvar
s%
100

38 099
137 913
3 744

Izpilde
Ls
3 977
344

2009
Īpatsva
rs %

Plāns Ls

Īpa
%

100

2 806 075

100

36 660
4.8
0.1

174 613
41 648

50 000
4.4
1.1

Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi 2008. gadā bija 3 977 344 lati, kas ir
par 28 % vairāk nekā 2007. gadā, kas ir saistīts ar investīciju piesaisti
pašvaldībai.

Attēls 3. Pamatbudžeta ieņēmumu dinamika (Ls)

Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido nodokļu
ieņēmumi:
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151 258
25 664

5.44
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Attēls 4. Pamatbudžeta ieņēmumi 2008. g. (%)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2008. gadā pašvaldības budžetā 35.1 % no kopējiem ieņēmumiem
veidoja iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi – Ls 1 397 343 apmērā,
kas, salīdzinot ar plānotajiem ir ienākuši par 1.4 % vairāk nekā tika
plānots, savukārt pret 2007. gada izpildi pieaugums veido 12.68 %.
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.

Nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk NĪN)
2008. gadā 1.4 % no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā
veidoja nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi. NĪN salīdzinot
ar 2008. gada plānu izpildīts par 105 %. Ja salīdzina 2007. gada izpildi un
2008. gada izpildi, tad NĪN ir palielinājies.
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Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi 2008. gadā sastāda Ls 8 471,
kas ir par Ls 19 233 mazāk nekā 2007. gadā
Ieņēmumu bāzi varētu novērtēt kā apmierinošu. 2008. gadā dotācijas
no pašvaldību izlīdzināšanas fonda novadam bija Ls 318 721, kas ir par
14.2 % mazāk nekā 2007. gadā un 2009. gada plānotie ieņēmumi no
Izlīdzināšanas fonda novadam ir par 13.4 % vairāk nekā 2008. 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.
2008. gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada domei deva iespēju
finansēt visas pašvaldības iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.
Ilūkstes novada pašvaldības 2008.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
2008. gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada domei deva iespēju
finansēt visas pašvaldības iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.
Ilūkstes novada pašvaldības 2008. gada ieņēmumi un līdzekļu atlikumi
pārskata gadā izlietoti LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības
funkciju izpildei un budžeta programmu finansēšanai. Ilūkstes novada
pašvaldības budžeta izdevumi atspoguļoti atbilstoši valdības funkciju
klasifikācijai, kas raksturo izdevumu struktūru pēc funkcijām vai nozarēm.
Rādītājs
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība

2007
Ls

%

2008
Ls

%

2009 plāns
Ls
%

568853

19.4

771 074

20.4

1 310 323

37.6

22979
72718

0.8
2.5

29 728
86 319

0.8
2.3

25 107
77 739

0.7
2.2
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Vides aizsardzība (novada teritoriālā
10088
plānošana)
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
175449
apsaimniekošana
32981
Veselība

0.3

0

-

-

-

6

245 161

6.5

173 148

4.9

1.1

23 980

0.6

20 665

0.6

367 901
1 772 752
196 853
293 208

9.7
46.8
5.2
7.7

162 488
1 454 988
177 785
82 751

4.7
41.8
5.1

308592
10.5
1549215 52.9
151091
5.2
1.3
Aizdevumu pamatsummas atmaksa 39324
2 931 290 100
IZDEVUMI KOPĀ
Pārskata gadā izdevumu summa bija
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

3 786 976 100
3 484 994
Ls 3 786 976, kas ir par Ls 855

686 (jeb 23 %) vairāk nekā iepriekšējā 2007. gadā, kas saistīts ar
minimālās darba alga un pedagogu darba algas pieaugumu, kā arī ar
pakalpojumu sadārdzināšanos.

Attēls 5. Pamatbudžeta izdevumu dinamika (Ls)

Pašvaldības budžeta iestāžu finansēšana tika veikta saskaņā ar
apstiprinātajām iestāžu uzturēšanas tāmēm:
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Attēls 6. Pamatbudžeta izdevumu īpatsvars 2008.gadā(%)

Lielākais īpatsvars pēc ekonomiskajām kategorijām pieder atlīdzībai,
pakalpojumu apmaksai un pamatkapitāla veidošanai.
Rādītāji

2007
izpilde /Ls/
1328035

Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,
336061
sociālā rakstura pabalsti un
kompensācijas
Komandējumu un dienesta
4135
braucieni
Pakalpojumi
519375
Krājumi, materiāli, energoresursi,
254555
preces, biroja preces un inventārs
Grāmatas un žurnāli
60
Budžeta iestāžu nodokļu
5238
maksājumi
Subsīdijas un dotācijas
9670
Procentu izdevumi
21621
Pamatkapitāla veidošana
332825
Sociālie pabalsti
55998

31

2008
izpilde s /Ls/
1 751 097

2009
plāns /Ls/
1 490 596

414 500

359 081

4 054

1 630

593 900

384 985

259 139

173 167

797

3 700

8 717

11 690

6 300
11 498
355 160
68 088

42 200
813 194
70 000
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Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti
Zaudējumi no valūtas kursa
svārstībām
Kredītu pamatsummas atmaksa
Izdevumi kopā

24017

20 334

52 000

376

184

-

39324
2931290

293 208
3 786 976

82 751
3 484 994

Ilūkstes novada pašvaldības 2008. gada budžetā bija apstiprināti Ls 40
000 apmērā līdzekļi izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, kuri
pamatojoties uz Ilūkstes novada domes lēmumiem tika novirzīti
sekojošiem mērķiem:
Datums

Lēmu
Teksts
ma Nr.
232
233

29.05.08

234
235
236
302
302

26.06.08
306
303
304
24.07.08

360

Ēkas jumta
remonts
Ēkas gaiteņa
remonts
Telpu remonts
Traktors zāles
pļaušana
Darba algas
nodrošināšana
Ūdens un
kanalizācijas
pakalpojumu
apmaksa
Projekta
līdzfinansēšana
Stadiona žoga
uzstādīšana
Pop grupas
brauciens uz
Odesu
Transporta
pakalpojumi
Stadiona žoga
uzstādīšana

32

Novirzīts (-)
Struktūr
Iestāde
vienība
Neklātienes
9.2104
vidusskola

Kods

Summa

2241

5000.00

9.1001

PII Zvaniņš

2241

7000.00

3.3121

Bāriņtiesa
Šēderes
komunālā
Bebrenes
pārvalde

2241

3000.00

5231

2000.00

1119
1210

1600.00

6.6002
1.1104
9.2102

Ilūkstes
1.vidusskola

2222

1300.00

9.2102

Ilūkstes
1.vidusskola

5232

5700.00

8.1001

Sports

2249

1000.00

9.5102

Bērnu un
jauniešu centrs

2233

300.00

8.2304

Bebrenes KN

2233

200.00

8.1001

Sports

2249

1500.00
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Datums

Lēmu
Teksts
ma Nr.
232
233

29.05.08

234
235
236

372
28.08.08

373

431
432
25.09.08

433
434
434
434
472

30.10.08

473
469

469

Ēkas jumta
remonts
Ēkas gaiteņa
remonts
Telpu remonts
Traktors zāles
pļaušana
Darba algas
nodrošināšana
Transporta
pakalpojumi
Bebrenes skolas
skolēniem
braucieni uz
sporta
sacensībām
Skvēra
labiekārtošanas
darbi
Ilūkstes
vecticībnieku
draudzei jumta
remonts
Pirmklasnieku
apdrošināšana
Skolēnu
pārvadāšana
Pilsētas kārtības
uzturēšana
Ēkas
energoaudits
Ūdens un
kanalizācijas
trases remonts
Arhīva
pakalpojumi
Pirts uzturēšana
Telefona
pakalpojumu
apmaksa
Ūdens un
kanalizācijas
pakalpojumu
apmaksa
33

Novirzīts (-)
Struktūr
Iestāde
vienība
Neklātienes
9.2104
vidusskola

Kods

Summa

2241

5000.00

9.1001

PII Zvaniņš

2241

7000.00

3.3121

Bāriņtiesa
Šēderes
komunālā
Bebrenes
pārvalde

2241

3000.00

5231

2000.00

1119
1210

1600.00

6.6002
1.1104

9.2104

Bebrenes
vidusskola

2233

480.00

6.6001

Ilūkste labiekārtošana

2279

1000.00

8.4001

Reliģija

3230

400.00

9.2108

Izglītība

2245

220.00

9.2105

Izglītība

2322

110.00

2279

1500.00

2279

410.00

3.6001
1.8902

Kārtības
uzturēšana
Pārējie
izdevumi

9.2102

Ilūkstes
1.vidusskola

2249

1022.00

1.1101

Ilūkstes dome

2239

615.00

6.6002

Šēderes
labiekārtošana

2279

1781.00

8.2301

Ilūkstes KC

2212

170.00

8.2301

Ilūkstes KC

2222

40.00
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Datums

232
233
29.05.08

234
235
236
469
513

28.11.08

514
514

22.12.08
Kopā:

Novirzīts (-)
Struktūr
Iestāde
vienība
Neklātienes
9.2104
vidusskola

Lēmu
Teksts
ma Nr.

566

Ēkas jumta
remonts
Ēkas gaiteņa
remonts
Telpu remonts
Traktors zāles
pļaušana
Darba algas
nodrošināšana
Saimnieciskā
inventāra iegāde

Summa

2241

5000.00

9.1001

PII Zvaniņš

2241

7000.00

3.3121

Bāriņtiesa
Šēderes
komunālā
Bebrenes
pārvalde

2241

3000.00

5231

2000.00

1119
1210

1600.00

Ilūkstes KC

5232

490.00

Pilskalnes
bibliotēka

2239

100.00

8.2301

Ilūkstes KC

2390

600.00

1.8902

Pārējie
izdevumi

2390

900.00

10.9106

Pabalsti

6259

1562.00
40 000.

6.6002
1.1104
8.2301

Avīžu abonēšana 8.2105
Jaungada
dāvanas bērniem
Jaungada
dāvanas
bērniem(skolās)
Pabalsti

Kods

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi un
izdevumi
Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (t. sk.
ziedojumi un dāvinājumi) 2007. gadā sastādīja Ls 214 088, bet 2008. gadā
Ls 274 189, kas ir par 22 % vairāk un 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

2007.gads
Izpilde
Īpatsvars
/Ls/
Speciālā budžeta ieņēmumi 214088
100
kopā
Privatizācijas fonds
2066
1
Dabas resursu nodoklis
3044
1.4
208088
97.2
Autoceļu (ielu) fonds

2008.gads
Izpilde
Īpatsvars
/Ls/
276339
100
4005
3206
266 771

1.5
1.2
97.2

Pārējie ieņēmumi no
īpašiem mērķiem
iezīmētiem līdzekļiem

207

0.1

90

34

2009.gads
Plāns
īpatsv
/Ls/
140
100
619
1000
0.7
2000
1.4
137
97.8
569
50
0.1
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Ziedojumi un dāvinājumi

800

0.4

2150

-

-

-

Attēls 7. Speciālā budžeta ieņēmumu dinamika(Ls)

Attēls 8. Speciālā budžeta ieņēmumi 2008.g.

Speciālā

budžeta

izdevumu

izlietojumu

nosaka

spēkā

esošā

likumdošana, Domes lēmumi un noteikumi.
Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2007. gadā sastādīja Ls 147
130, bet savukārt 2008. gadā Ls 277 178, kas ir par 53 % vairāk.
Rādītāji
Speciālā budžeta izdevumi

2007.gads
Izpilde
Īpatsvars
/Ls/
(%)
147130 100.00
35

2008.gads
Izpilde Īpatsvars
/Ls/
(%)
277
100.00

2009.gads plā
Plāns Īpatsv
/Ls/
(%)
2077 100.00

Ilūkstes novada domes 2008. gada Publiskais pārskats
Rādītāji
kopā
Privatizācijas fonds
Dabas resursu nodoklis

2007.gads

Autoceļu (ielu) fonds
Pārējie izdevumi
Ziedojumi un dāvinājumi

1647
2680
142 484

1.2
1.8
96.8

19
300

0.2

2008.gads
178
627
0.2
652
0.3
273
98.8
868
27
0
2004
0.7

2009.gads plā
99
5464 2.6
4985 2.4
1960 94.4
76
628
0.3
646
0.3

Attēls 9. Speciālā budžeta izdevumu dinamika (Ls)

Attēls 10. Speciālā budžeta izdevumi 2008. gada (%)

Ilgtermiņa aizņēmumi uz 2008. gada 31. decembri
Pašvaldības
nosaukums

Summa

Ilūkstes novada dome 196 800 USD
36

Aizņēmumu mērķis

Atmaksas
termiņš

Centralizētās siltumapgādes sistēmas

līdz 04.01.2
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Pašvaldības
nosaukums

Summa

Aizņēmumu mērķis

Atmaksas
termiņš

vai 97 416 Ls* rekonstrukcija
Ilūkstes novada dome 88 344 EU
vai
62 089 Ls*

Ilūkstes novada infrastruktūras
sakārtošana

līdz 15.07.2

Ilūkstes novada dome 68107 Ls

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

līdz 20.02.2

Ilūkstes novada dome 346 301

SIA „ORNAMENTS” pamatkapitāla
palielināšana

līdz 20.08.2

KOPĀ:
Ls 573 913
*pēc Latvijas bankas valūtas kursa uz 31.12.2008

Ilūkstes novada domes izsniegtie galvojumi uz
2008. gada 31.decembri
Nr.
Aizdevējs
p.k.

Mērķis

Parakstīša
Atmaksas
Aizņēmējs nas
termiņš
datums

Novada
05.11.2003 01.07.2017 1 160
iedzīvotājs

1

A/S
Hansabanka

Studiju
aizdevuma
līgums Nr.03056317-SG

2

A/S
Hansabanka

Studiju
aizdevuma
līgums Nr..03061017-SG

A/S
Hansabanka

30.10.2003
Pilskalnes
pagasta
padomes
lēmums Nr.11

3

37

Galvojuma
summa (Ls

Novada
27.11.2003 27.11.2013 1 000
iedzīvotājs

Novada
14.11.2003 14.11.2013 800
iedzīvotājs
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Ilūkstes novada domes aizdevumi uz 2008. gada
31. decembri
Aizdevuma saņēmēja
nosaukums

Summa
Ls

Atmaksas
termiņš

SIA Ornaments
V/kase

6 160,00

Centralizētās siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

līdz 04.07.2

SIA Ornaments
ZIB

107 087,00

Centralizētās siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija

līdz 04.07.2

SIA Šēderes
pakalpojumi

6 229,00

Patērētās elektroenerģijas parāda
atmaksai

Līdz 01.09.2

KOPĀ:

Ls 119 476

Aizņēmumu mērķis

Pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās tā
izmaiņas
2008. gadā Ilūkstes novada pašvaldība bija 3 kapitālsabiedrību kapitāla
daļu līdzīpašniece,
Nr
.p.
k
1
2
3

Uzņēmuma
nosaukums
SIA
Ornaments
VSAC
Ilūkste
SIA Šēderes
pakalpojumi

Reģistrācijas
Nr.

2007. gads
Ls
Līdzda
lība %

2008. gads
Ls
Līdzda
lība %

Izmaiņas
(+/-)

41503003743

332 258

100

592 269

100

260 011

41503014677

61 539

100

12 849

100

-48 690

51503009381

168 277

100

210 934

100

42 657

562 074

x

816 052

x

253 978

Kopā
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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”). Tāpat
novada teritorijā atrodas arī Daugavpils rajona Ilūkstes sporta skola,
Raudas speciālā internātpamatskola bērniem bāreņiem un Bebrenes
Profesionālā vidusskola.
Izglītības iestāžu mērķis ir nodrošināt novada bērniem iespēju tuvāk
dzīves vietai iegūt kvalitatīvu pirmskolas, pamata un vidējo izglītību, kā arī
sekmēt nepieciešamo bērnu vispusējas attīstības iespēju. Pirmskolas
izglītības iestādēs rindas nepastāv.
Izglītības iestādes nosaukums

Audzēkņu
Pedagoģisko
Tehnisk
skaits
darbinieku skaits personāla ska

Ilūkstes 1.vidusskola

456

44

31

Ilūkstes 2.vidusskola

171

26

17

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde
„Zvaniņš”

155

18

16

Bebrenes pirmsskolas izglītības iestāde
„Mazputniņš”

35

4

7

Bebrenes vidusskola

161

24

15

Ilūkstes novada neklātienes vidusskola

221

16

4

Bērnu un jauniešu centrs

238

11

5

Ilūkstes mūzikas skola

168

17

4

Izglītības iestāžu audzēkņu un darbinieku skaits
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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.
Pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vīzija: Bērnu attīstību
veicinoša, radoša un droša vide.
Darbības mērķis: pirmskolas, vides un vecāku pieprasījuma mērķi.
Iestādes uzdevumi ir :
1. bērnu daudzpusīga sagatavošana skolai:
•

bērna “es ”apziņas veidošanas nodrošināšana,

•

estētisko jūtu, sensoro, izziņas un kognitīvo spēju attīstīšana;

2. atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm, kuri nonākuši sociālā
riska apstākļos:
•

vecāku izglītošana

•

bērnu un vecāku integrācijas nodrošināšana sabiedrībā.

Tiek piedāvāta pirmskolas izglītības programma /01011111/.
Iestādē ir 151 audzēkņi
2008. 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:

 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;
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 Svinīgais un sirsnīgais izlaiduma pasākums.

Bebrenes PII „Mazputniņš”
Pirmais bērnudārzs Bebrenē sāk 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 2008gadā:

 Turpināt darbu pie programmas satura un tēmu papildināšanas.
 Pilnveidot

dažādu

mācību

metožu

izmantošanu

radošajās

nodarbībās.
 Rosināt vecākus līdzdarboties pirmskolas izglītības iestādes dzīvē.
Tiek piedāvāta pirmskolas izglītības programma /01011111/.

Iestādē ir 35 audzēkņi, no kuriem:
2008. gadā iestādē mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika organizēti
sekojoši pasākumi:
 Zinību diena;
 Rudens ziedu izstāde;
 Ekskursijas un pārgājieni;
 Mārtiņgailis ciemos nāk;
 Klusais gaidīšanas laiks ar sveču iededzināšanu;
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 Ziemassvētku vecīša sagaidīšana;
 Mātes diena;
 Izlaidums.

Ilūkstes 1. vidusskola
Ilūkstes 1. vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas
piedāvā skolēniem apgūt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas.
2008./2009. māc.g. skolā ir 456 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;
 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
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”(vidusskolā);
 „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu,
matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”(8.-9.klasēm);
 Daugavpils rajona projektu konkurss „Mēs to varam!”
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Skolas gandarījumi/sasniegumi:
 12.a klases audzēknes Zanes Rutkupas izcīnītā 1. pakāpe valstī
konkursā „Tēvu tēvi laipu lika”;
 2. vieta Latgales novadā un 1. vieta republikā 62. skolēnu sporta
spēļu sacensības futbolā 1995. g.dz. un jaunākiem zēniem;
 „Gada balvu - 2009” pasniegšana;

Ilūkstes 2. vidusskola
Ilūkstes 2. vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas
piedāvā skolēniem apgūt pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
programmas.
2008./2009. māc.g. skolā ir 172 skolēni.
Skolas vīzija:
Skola, kurā ir labvelīga 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 gandarījumi/sasniegumi:
 Piedalīšanās rajona olimpiādēs un 12.klases skolnieka Aleksandra
Griņko izcīnītā 1.vieta Daugavpils rajona skolēnu sporta sacensībās
(lodes grūšanā);
 9.klases skolnieka Dmitrija Orehova 1.vieta Daugavpils rajona
skolēnu sporta sacensībās (lodes grūšanā).
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Bebrenes vidusskola
Bebrenes vidusskola ir vispārizglītojoša izglītības iestāde, kas piedāvā
skolēniem

apgūt

pamatizglītības

un

vispārējās

vidējās

izglītības

programmas.
2008./2009. māc.g. skolā ir 161 skolēns.
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;
 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 izglītības programmas:
Pamatizglītības programmas:
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās
attīstības aizturi un grūtībām mācībās, kuri integrēti izglītības
iestādē;
 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās
attīstībastraucējumiem, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē
Skola piedāvā šādas interešu izglītības programmas:
 Kultūrizglītības programma (koris, vokālais ansamblis, dažādi
pulciņi);
 Sporta izglītības programmas.
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Skolā darbojas sabiedriskā organizācija “Bebrenes vidusskolas
biedrība”
Sasniegumi:
 7.klases skolnieces Leldes Svarānes iegūtā 1.vieta Latvijas mēroga
vizuālās mākslas un literāro darbu konkursā „Es Eiropas
savienībā”;
 Skolēnu piedalīšanās Daugavpils rajona mācību priekšmetu
olimpiādēs un godalgotu vietu iegūšana, uzrādot labus rezultātus
tādos prekšmetos kā angļu valoda, zinātniski pētniecisko darbu
konkursā, jaunrades konkursos, mūzikas konkursos, u.c.

Ilūkstes novada neklātienes vidusskola
Skolas telpas nodarbībām izmanto vienā ēkā ar Ilūkstes 2. vidusskolu.
Ir iekārtoti atsevišķi kabineti administrācijas darbam, bibliotēkai, lasītavai,
metodiskajam darbam, datorklasei.
Audzēkņu skaits: 2008./2009.m.g. – 235
Skolotāju skaits: kopējais – 16
Divplūsmu vidusskola, kura piedāvā 4 izglītības programmas, kas
licencētas un akreditētas:
 Pamatizglītības programmu neklātienei (ar latviešu valodas
apmācību);
 Pamatizglītības mazākumtautību programmu neklātienei;
 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena programmu
neklātienei;
 Vispārējās

vidējās

izglītības

vispārizglītojoša

virziena

mazākumtautību programmu 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 sabiedrības integrāciju,
mazināt sociālo izstumtību. Radīt pamatus tālākizglītībai un mūžizglītībai.
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Vidusskola 2008. gada jūnijā nosvinēja 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 konkurentspējīga 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 noritēšana;
 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 :
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 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 īpašām vajadzībām un maznodrošināti bērni.
2008./2009.m.g. BJC darbojas 17 interešu izglītības programmas,
kurās iesaistīti 200 bērni:
 Pirmsskolas deju kolektīvs;
 Jauniešu vokālais ansamblis „Ieklausies”;
 Popgrupa „Zrņi” un „Horizonts”;
 Vizuālā māksla;
 Šūšanas, modelēšanas;
 Mīkstā rotaļlieta;
 Netradicionālie rokdarbi;
 Kokapstrāde „Izgatavo pats”;
 Bērnu teātris;
 Mazpulks;
 Novadpētniecība – gidi;
 Floristi;
 Angļu valoda;
 „Stop Tme Dance” dejustudija;
 Break dance group dejotāji;
 Ritmika;
 Daugavpils mākslas skolas „Saules skola” filiāle.

Gandarījumi/sasniegumi:
 Vokālā ansambļa dalība un 1. vietas izcīņa Daugavpils rajona
konkursā „Balsis”;
 Māmiņdienas koncerts;
 Hip – hop festivāls IKC;
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 Novada svētku ietvaros organizētā akcija un iedzīvotāju adītais
musturdeķis;
 Daugavpils

rajona

atzinība

„Netradicionālā

kultūrvēsturisā

mantojuma saglabāšanu”;
 Daugavpils rajona „Gada cilvēks 2008” – interešu izglītība un
novadpētniecība;
 Sadarbībā ar Ilūkstes novada domi izdota Ilūkstes dzejnieku
grāmata „Šī zeme nav lēta”

Ilūkstes mūzikas skola
Mūzikas skola dibināta 1962.gadā. Skolā mācās 164 audzēknis strādā
17 pedagogi.
Skolā no 2002 gada ir licenzētas 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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KULTŪRA UN SPORTS
Kultūra Ilūkstes novadā
Ilūkstes novads ir bagāts ar kultūras iestādēm un iespējām piedāvāt
saviem

iedzīvotājiem

un

visiem

interesentiem

daudzveidīgas

un

interesantas izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
2008. gads kultūras jomā ir bijis bagāts un darbīgs ne vien novada
mērogā, bet arī visas Latvijas ietvaros, jo šogad norisinājās Vispārējie
XXIV latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki, kuros no Ilūkstes novada
piedalījās 7 pašdarbības kolektīvi. Tie bija: Ilūkstes kultūras centra
jauniešu deju kolektīvs (JDK) „Ance”, Pilskalnes vidējās paaudzes deju
kolektīvs, Ilūkstes kultūras centra pūšamo instrumentu orķestris, Bebrenes
pagasta kultras nama JDK, Šēderes pagasta kultūras nama Lašu koris,
Ilūkstes 1. vidusskolas JDK „Ance” un 5. - 9.klašu koris.
2008. gada 8. – 9. augustā Ilūkstes novads svinēja savus 3. Novada
svētkus, kuru organizēšana un sagatavošana prasīja lielu pašatdevi, gan no
kultūras namu puses, gan no novada vadības puses.
2008. gadā tika svinēta arī Latvijas 90-gade. Tai par godu tika
organizētas vairākas vienojošas akcijas visā Latvijas teritorijā, kuras mūsu
novads atbalstīja un organizēja atbilstošus pasākumus, kā, piemēram,
„Gaismas tilts”, „Lielā Talka”, u.c..
2008. gads kultūras jomā ir bijis nozīmīgs un svarīgs, jo gada beigās
tika uzsākti sagatavošanas darbi Ilūkstes novada teritorijā esošo kultūras
namu reorganizācijai, ar mērķi strukturizēt šīs iestādes, izveidojot Ilūkstes
novada kultūras centru ar struktūrvienībām – Bebrenes kultūras namu un
Šēderes kultūras namu. Šīs reorganizācijas mērķis ir pastiprināt klutūras
namu sadarbību kopīgu novada kultūras mērķu sasniegšanai, kā arī
nodrošināt optimālāku un pārskatāmāku kultūras namu apsaimniekošanu.

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 nevien novada iedzīvotāji, bet arī
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visas republikas un kaimiņvalstu sportisti. Lai veiksmīgi organizētu sporta
dzīvi novadā, katrā no novada pagasta teritorijām un Ilūkstes pilsētā ir savs
sporta metodiķi.
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 otro gadu pēc kārtas notika atjaunotās sacensības skrējienā pa
pilsētas ielām un Ilūkstes novada 3. velomaratons. 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 izcīnija Pilskalnes basketbola komanda.
Ilūkstes novada sporta komandu un individuālo sportistu dalība
dažadās Daugavpils rajona sporta sacensībās katru gadu ir bijusi ievērības
cienīga. Šogad sporta atskaites pasākumā par 2008. gada sasniegumiem
„Sporta laureāts 2008” Ilūkstes novada sportisti ieguva 10 godalgotas
vietas. Kā arī nominācijā „Rajona labākā pašvaldība sporta darba
organizācijā” par labāko tika atzīts Ilūkstes novads, kas ir rajona futbola,
motosporta, skijoringa un vieglatlētikas centrs.
Daugavpils rajona pašvaldību darbinieku sporta spēlēs Ilūkstes novada
komanda izcīnija 1. vietu, savukārt Daugavpils rajona 12. zonālajos
zemnieku sporta svētkos Ilūkstes novada zemnieku komanda ieguva 9
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
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sacensības skolēniem, kā arī dažadu vecuma grupu un līmeņu līgu futbola
spēles.
2008.gadā Ilūkstē ir uzsākta arī Ilūkstes sporta un atpūtas centra
celtnicības I. Posms, kas ļauj Ilkstes novada iedzīvotjiem cerēt uz vēl
lielākām iespējām gan sportiski un aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, kā arī
bērniem radītu iespēju attīstīties sev vēlamā sporta veidā.

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 2008.gadā:
 veikt nepieciešamos sagatavošanās pasākumus, deju kolektīviem
uzrādīt labus rezultātus deju skatēs un piedalīties Vispārējos XXIV
latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos;
 iesaistīties Ilūkstes novada svētku plānošanas, sagatavošanas un
īstenošanas darbos;
 noorganizēt Melnā kalna svētkus;
 noorganizēt sporta deju festivālu ,,DEJU RITMI”;
 noorganizēt ielīgošanu piesaistot novada pašdarbības kolektīvus
Kultūras namā darbojās šādi kolektīvi:
 Siev.vok.ans. ”SASKAŅA”;
 Vok..ans.,,KAMENE”;
 Pilskalnes siev.vok.ans.,,LILLIJA”;
 Jauktais vokālais ansamblis „THE SHARKS”
 Amatierteātris;
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 Pūtēju orķestris ,,SĒLIJA”;
 Sporta deju klubs ,,VIVAT”;
 Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs;
 Bērnu interešu grupa ,,PILSKALNES SPICE ”.
Norises

Plānoti

Realizēti
Pašu

Apmeklētāju

Viesmāks-

Apmeklētāju

organizēti

skaits

linieku/citu

skaits

org.rīkotie
2

Valsts un tradicionālie

14

14

2175

svētki
Informatīvās

un

5

5

265

28

1018

izglītojošās norises
Izstādes
Koncerti – festivāli
Izrādes
Izklaides sarīkojumi
Konfesiju norises
Kino

9
6
11

9
2
11

1420
560
1950

7
4
8

1100
590
1380

1

66

2
1
60
2008.gadā tika realizēti dažāda veida pasākumi

Gandarījums, sasniegumi:
 Jauniešu deju kolektīva ,,Ance”, Pilskalnes pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīva un pūtēju orķestra „Sēlija” piedalīšanās
Vispārējos latviešu XXIV Dziesmu un XIV Deju svētkos Rīgā;
 Vokālo ansambļu ,,Kamene’’ un ,,Lillija” labie sasniegumi rajona
un Latgales novada skatēs;
 Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīva vadītājas Antonijas
Stalidzānes apbalvošana ar Kultūras ministrijas balvu ,,Par
sasniegumiem tautas mākslā 2007.gadā”;
 Sporta deju kluba ,,Vivat” sasniegumi sporta deju festivālos,
sacensībās un turnīros rajona, novada un republikas mērogā;
 Visu tautas mākslas kolektīvu augstais mākslinieciskais līmenis;
 Tiek uzturētas un saglabātas iedibinātās tradīcijas un svētki.( piem.
,,Ilūkstes novada kauss sporta dejās”’, Melnā kalna svētki,
Vasarsvētku pirmizrādes, Bērnības svētki, Ielīgošanas svētki u.c.);
 Labā sadarbība ar citām rajona un republikas kultūras iestādēm.
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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";
 amatierteātris;
 līnijdejas;
 jauniešu deju kolektīvs „Smaids”;
 floristikas pulciņš;
 senioru kopa „Labākie gadi".
Lielākie pasākumi:
 vokālo ansambļu saiets „Aprīļa pilieni";
 Jāņu vakars;
 Jauniešu diena;
 Novada svētki;
 Puķu diena;
 Ziemassvētki.
Norises

Organizētie
pasākumi

Apmeklētāju
skaits

Valsts un tradicionālie svētki

8

1245

Informatīvās un izglītojošās
norises
Izstādes
Koncerti – festivāli
Izrādes
Izklaides sarīkojumi

2

65

3
8
4
8

396
1059
632
836

2008.gadā tika realizēti 33 dažāda veida pasākumi

Gandarījums, sasniegumi:
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 Vīru vokālais ansamblis piedalījies Daugavpils rajona un novada
skatē II pakāpe;
 Bebrenes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Smaids” piedalās
Dziesmu un Deju svētkos Rīgā;
 Amatierteātris piedalās amatierteātru saietā „Spēlējam kopā”
 Realizēti divi Daugavpils rajona pasākumu atbalsta projekti
„Bebrenes amatierteātrim-65”, Ziedu svētki
 Citos rajonos un pagastos sniegti 9 koncerti

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 – 49 dziedātāji,
 sieviešu vokālais ansamblis “Atbalss”- 7 dalībnieki,
 bērnu vokālā grupa -11 dalībnieki,
 pieaugušo ritma deju grupa - 5 dalībnieki,
 bērnu ritma deju grupa - 9 dalībnieki.
Šēderes KN notika šādi Valsts un tradicionālie svētku sarīkojumi:
 Lieldienas
 Mātes diena
 Līgo svētki
 Bērnības svētki
 Novada svētki
 Mārtiņdiena
 Valsts Proklamēšanas gadadiena
 „Gaismas tilti”
 Adventes un Ziemassvētku pasākumi.
Pasākumi

Realizēti
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skaits
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Valsts tradicionālie svētki
Informatīvās norises

8
2

600
50

Koncerti ar izklaides
pasākumiem
Izbraukuma
Izrādes amatieru
Izstādes amatieru
viesmakslinieku
Izklaides
KOPĀ:

4

650

2
1
2
1
12
42

90
120
90
650

Kultūras norises

Gandarījumi, sasniegumi:
 Kultūras nama pašdarbnieki piedalījās Ilūkstes KC pašdarbnieku
ballē, Vispārējos XXIV latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos,
Ilūkstes novada svētku vakara koncerta programmā;
 Latvijas deviņdesmitgaidei veltīto pasākumu cikls un akcija
„Gaismas tilti” organizēšana Šēderē;
 Sēlijas dienas Šēderē.

Ilūkstes novada bibliotēku darbība 2008. gadā
Ilūkstes novadā lasīšanas tradīcijas ir ļoti senas un tāpēc novads ir
bagāts ar 6 bibliotēkām, kuru mērķis ir nevien nodrošināt iedzīvotājus ar
nepieciešamo informāciju, bet arī sniegt iespēju iedzīvotājiem baudīt
dažādas izstādes, kā arī iesaistās kultūras pasākumu organizēšanā.
Ilūkstes

novada

bibliotēkas

salīdzinājums:
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un
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darbības
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Bibliotēkas
nosaukums
Pašulie-nes bibl.
Šederes bibl.
Bebre-nes bibl.
Ilūkstes pils.bērnu bibl.
Pilskal-nes bibl.
Ilūkstes pilsētas
bibl.

Lasītāju
skaits

Apmeklējumu
skaits

Izsniegumu skaits

Dokumentu
kopskaits

Darbinie
ku skaits

Dok. sk. uz
1 lasītāju

2007
132
218
385
602

2008
152
215
401
608

2007
1760
3827
6346
8262

2008
1797
4024
5925
8341

2007
6621
10204
14478
25758

2008
7287
8019
14638
25942

2007
5286
7592
11459
9152

2008
5388
7362
11503
9172

07
1
1
1
2

08
1
1
1
2

07
40
35
30
15

08
35.4
34
28.6
15.1

Apmeklējumu sk.uz
1 lasītāju
07
08
13
11.8
18
18.7
19
14.7
14
13.7

205
629

206
634

3018
7092

3127
6867

10003
29811

10028
21078

7430
18806

7463
18208

1
4

1
4

36
30

36.2
28.7

15
11

15.1
10.9

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 informacionālo vajadzību nodrošinātāja
pilsētā un novadā.
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 :
Skolnieki
Studenti
Pensionāri
Bezdarbnieki
Strādājošie
Zemnieki
KOPĀ:

155 (24,4 %)
83 (13,1 %)
80 (12,6 %)
82 (13 %)
228 (36 %)
6 (0,9 %)
634

Šogad izsniegumu un apmeklētāju skaits ir samazinājies, jo
bibliotēkā no 11.februāra līdz 15.martam notika grāmatu fonda
inventarizācija, no 17.marta – 29.martam visi bibliotekāri mācījās kursos
„Apmācības darbam ar sistēmas moduli Alisi 4i”. Pateicoties Bila
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Izsniegu-mu
sk. uz 1
lasītāju
07
08
50
47.9
47
37.2
38
36.5
43
42.6
49
47

48.6
33.2
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&Melindas Geitsu fonda un Latvijas valsts līdzfinansējumam visi
bibliotēkas darbiniekli apguva 160 stundu (13 dienas) kursu, kur
papildināja savas zināšanas par informācijas tehnoloģijām, internetu,
lasītāju

motivēšanu,

inovatīvām

darbībām

bibliotēkā,

efektīvām

pasniegšanas metodēm un mūžizglītību.
Tā rezultātā 2008.gadā bibliotēka saviem klientiem bija atvērta tikai
193 darba dienas 35 stundas nedēļā.
Projektizstrade:
2008.gadā tika izstrādāts un iesniegts projekts VKKF „Bites ziedos
medu salasa. Tā no grāmatām nāk gudrība. G.F. Stenders„ mērķprogrammā
"Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”.
Projekts tika atbalstīts un bibliotēka saņēma 1 daļēji atbalstīto grāmatu
komplektu. Tika saņemtas 90 grāmatas par summu Ls 441,21. Grāmatas
tika izdalītas visām novada bibliotēkām :
Ilūkstes pilsētas bibliotēka
Pilskalnes pagasta bibliotēka
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Bebrenes pagasta bibliotēka
Šēderes pagasta bibliotēka
Sederes pagasta Pašulienas bibliotēka

19 grāmatas par summu Ls 107.37
14 grāmatas par summu Ls 67,44
14 grāmatas par summu Ls 47,38
14 grāmatas par summu Ls 67,03
15 grāmatas par summu Ls 80,16
14 grāmatas par summu Ls 71,83

Gandarījumi/sasniegumi:
 Dalība Vislatvijas akcijā „Latvijas vienotības josta”;
 Izstāde – konkurss „Ilūkstes novada robežzīmes”;
 Dalība Letonikas erudīcijas konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē
Letonika.lv”;
 Kokgriezēja Aleksandra Muižnieka kokgriezumu izstāde „Pavasara
zieds”;
 Jaunu novadpētniecības mapju izveide „Heronīms Lapkovskis”,
„Lauksaimniecība”, Pareizticīgo baznīca”;
 7.-8. augustā bija apskatāma pašu izstāde „Tā dzima Ilūkstes
novads. Ilūkstes novadam – 5”.
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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 interešu centrs, Mūzikas skola un Ilūkstes 1. un 2.
vidusskolas. 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
 Lasītavu ar 20 nosaukuma periodikas izdevumiem un uzziņa
literatūras krājumu
 Novadpētniecības materiālu krājumu
 Bezmaksas pieeju interneta resursiem
 Datu bāzi „Letonika”, NAIS
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 8 datorizētas lietotāju darbavietas
 Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
 Kartīšu katalogu un kartotēku izmantošanu
 Apmācības datoru lietošanā un informācijas meklēšanā
 SBA pakalpojumus
 Lasīšanas veicināšanas literatūru popularizējošus pasākumus Visi
šie pakalpojumi ir bezmaksas
 Maksas pakalpojumi: kopēšana un izdruka no datora. Maksu par
šiem pakalpojumiem ir noteikusi Ilūkstes novada dome. ( lēmums
Nr.346, 2008. gada19.jūnijā)
Projektizstrāde:
2008. gadā Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka izstrādāja un iesniedza
VKKF 2 projektus. Tika atbalstīti abi projekti.
Jau 7 gadus bibliotēka piedalās Lasīšanas veicināšanas programmā
" Bērnu žūrija ". Šīs programmas svarīgākais uzdevums ir veicināt bērnos
lasīprieku, 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. 2008. gadā bibliotēka saņēma 2 grāmatu
komplektus - 40 grāmatas par 124 Ls. Tas ir atbalsts krājuma
papildināšanā.
Aizvadītajā gadā pirmo reizi rīkojām Ilūkstes novada „Bērnu žūrijas"
lasīšanas svētkus, sadarbībā ar Pilskalnes pagasta bibliotēka, Ilūkstes
Kultūras centru un Pilskalnes pagasta pārvaldi. Tikties ar novada mazajiem
un lielajiem lasītājiem bija ieradusies Pūce un Zirneklis. Lasīšanas eksperti
kopā ar Pūci un Zirnekli sumināja visaugstāk novērtētās grāmatas, saņēma
pateicības rakstus un dāvanas. Pasākumu apmeklēja Ilūkstes novada domes
izglītības un kultūras nodaļas vadītāja I.Linarde. 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
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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, tika
saņemtas 14 grāmatas par 47 Ls.
Gandarījumi/sasniegumi:
 Ilūkstes novada Bērnu žūrijas lasīšanas svētki;
 izstādes veltītas ievērojamu cilvēku jubilejām: rakstniekiem:
R.Blaumanim, Ž.Vernam – 180, Ā.Elksnei – 70, I.Ziedonim – 75,
I.Zandarei - 50, O.Vācietim – 75.
 tematiskas izstādes: „ Iepazīsti latviešu teātri", „Manai Latvijai 90", „Vasaras olimpiskās spēles Pekinā", „Latviešu dziesmu un
deju svētki” u.c.;
 izstādes veltītas gadskārtu ieražas svētkiem;
 ekskursijas ar bērnudārza grupām - pirmā tikšanās ar bibliotēku,
kā arī individuālās nodarbības ar 2-3 gadu veciem bērniem un
viņu vecākiem „Pirmie soļi bibliotēkā”;
 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumi;
 Dalība Daugavpils rajona 7.grāmatu svētkos.

Bebrenes pagasta bibliotēka
Bebrenes pagastā darbojas Bebrenes pagasta bibliotēka un grāmatu
izsniegšanas punkts Ilzē. No 2005.g. bibliotēka ir Ilūkstes novada domes
pašvaldības iestāde.
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Bebrenes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde,
galvenais informācijas un kultūrizglītības centrs lauku apvidu, 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 2008. gadā:
Bibliotēkas galvenais uzdevums ir jauna lietotāja audzināšana,
lasītprasmes pilnveide un zinātkāres attīstīšana
 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
01.01.2007. -1074 Divas apdzīvotas vietas Bebrene un Ilze. Bebrenes
pagasta bibliotēkas lietotāju skaits 401.
Bibliotēkā ir novērojams kaut neizteikta, bet lietotāju skaita
samazināšanās un novecošanās process. Ilggadīgo lietotāju, gados vecāko,
paliek mazāk un mazāk, vidējās paaudzes cilvēku laukos arī maz, jo viņi
spiesti doties peļņā, vai uz citu valsti. Ar katru gadu Bebrenes vidusskolā
arī ir mazāk skolnieku.
No tiem:
 skolēni -47 %
 studenti – 3 %
 pirmskolas vecuma bērni – 1%
 pensionāri- 25 %
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 strādājošie - 6 %
 mājsaimnieces un bezdarbnieki - 16 %
 zemnieki - 2%
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 – 31
 literatūras izstādes bērniem – 8
 lasīšanas stundas – 1
 jauno grāmatu dienas – 7
 bibliogrāfiskie apskati- 5
 bibliotekāras stundas – 3
 pārrunas- 4
 derīgo padomu stunda - 1
 ekskursijas ar lasītājiem – 2
 ekskursija pa bibliotēku – 2
 mazo lasītāju diena — 1
 fotoizstādes – 1
 izstādes – 3
 pasākumi - 10
Gandarījumi/sasniegumi:
 Latvijas Bērnu žūrijas atzinība;
 Diploms par izcīnīto 1.vietu literatūras erudītu konkursā „Pūcēns”
un balva Ls 100.- apmērā;
 Daugavpils rajona pateicības raksts par kultūrvēsturisku vērtību
pētīšanu, saglabāšanu, integrēšanu tūrisma attīstībā un piedalīšanos
skatē „Neparastais kultūrvēsturiskais mantojums” – 2.vieta;
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 Erudīcijas

konkursā

„Meklē

un

atrodi

datu

bāzē

letonika.lv”-Bebrenes pagasta bibliotēkai trīs 1.vietas;
 Ārpus budžeta līdzekļiem piesaistīti Ls 1024,-.

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.
2008. 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.
2008.gada beigās bibliotēkā bija reģistrēti 206 lasītāji, 63 lietotāji bija
bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Literatūras izsniegums (10028) un
apmeklējums (3127) ir pieaudzis.
Bibliotēku izmanto dažādu kategoriju lietotāj:
 Strādājošie (tai skaitā lauksaimniecībā nodarbinātie) - 36 %
 Bezdarbnieki – 19 %
 studenti –11 %
 pensionāri- 12 %
 strādājošie - 6 %
 skolēni – 22 %
Pastāvīgi bibliotēkā ir skatāmas dažādas izstādes – gan tematiskas,
gan ievērojamu cilvēku jubilejām veltītas. Šogad ir notikušas 23 dažādas
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izstādes, organizēti un ņemta dalība 27 pasākumos. Kopumā veiktas 50
aktivitātes.
Projektizstrāde:
Jau otro gadu bibliotēka piedalījās „Bērnu žūrijā", tika iesaistīti 14
bērni - eksperti, kas lasīja un iesniedz savu atdzinumu par izlasītajām
grāmatām. 2007.gadā aizsāktais KKF projekts - „Pirmā tikšanās ar
bibliotēku" tika turpināts arī 2008.gadā. Pateicoties Ilūkstes pilsētas
bibliotēkas izstrādātajiem projektiem bibliotēka 2008.gadā saņēmusi 14
grāmatas.
Gandarījumi/sasniegumi:
 50 dažādas izstādes un pasākumi;
 Dalība „Lielajā Talkā”;
 Bērnu žūrijas pasākuma organizēšana Pilskalnes atpūtas bāzē
„Dubezers”sadarbībā ar Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēku un
Pilskalnes pārvaldi;
 Ilūkstes novada domes atzinības raksts par ilggadīgu, apzinīgu un
meistarīgu darbu

Šēderes pagasta bibliotēka
Šēderes pagasta bibliotēka ir kultūras un zinību avots pagasta
iedzīvotājiem. Te zinātkārais var saņemt nepieciešamo informāciju, bet
atrast veldzi savai sirdij var jebkurš lietotājs. Aizvadītais 2008.gads
bibliotēkā bija radoša darba un zināšanu papildināšanas gads.
Šēderes pagasta teritorijā, kurā dzīvo 1258 iedzīvotāji darbojas 2
bibliotēkas – Šēderes pagasta bibliotēka un Pašulienes bibliotēka.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu apmeklējumu skaits bibliotēkā ir audzis.
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.
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Bibliotēkā ir abonētas 3 datubāzes – LURSOFT, LETONIKA, NAIS.
Šogad bibliotēkas komplektēšanas vajadzībām tika izlietoti 1757,22 Ls,
1600 Ls no tiem ir pašvaldības budžeta līdzekļi. No KKF projektiem
grāmatu fonds papildināts par 15 grāmatām (80,16 Ls apmērā).
Gandarījumi/sasniegumi:
 izstādes par godu rakstnieku un dzejnieku jubilejām;
 Bērnu Žūrijas ekspertu noslēguma pasākums;
 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.
2008.gada bibliotēka ir pārcelta uz izremontētu un bibliotēkas
vajadzībām pilnībā aprīkotām telpām blakus esošu trīsistabu dzīvoklī.
Gada laikā tika iepirktas un saņemtas dāvinājumos 311 jaunas grāmatas par
summu 1024.15 Ls. Žurnāli un avīzes tika abonēti par summu 498Ls.
Grāmatas tika iepirktas, vadoties no lasītāju pieprasījuma un interesēm.
Visvairāk tika iepirkta daiļliteratūra un bērnu literatūra, kas ir
pieprasīta visvairāk. 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:
 8 tematiskās izstādes;
 bērnu aktivtāšu nodrošinājums, lasīsanas intereses sekmēšanai.
 Zināšanu papildināšana 16 dažādos semināros.
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TŪRISMS
Ekotūrisms Ilūkstes novadā 2008.gadā.
2008.gadā Ilūkstes novada Bebrenes pagastā ,augustā atklāts Dvietes
palienes informācijas centrs un bebra ekspozīcija. Vienam no eksponātiem
– bebra dziedzeru uzlējumam piešķirts Eiropas nemateriālā kultūras
mantojuma nosaukums. Savukārt Pilskalnes pagasta tūrisma objekts – I.
Pasaules kara vācu blindāžas saņēma nosaukumu “ Eiropas netradicionālais
kultūras mantojums’’ un karogu. Tas veicina ceļotāju piesaisti novadam.
Abās Natura 2000 teritorijās, dabas parkā “Dvietes paliene” un dabas
liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”, notiek aktīva darbība: talkas, vides dienas,
ekskursijas un citi pasākumi.
Dvietes palienes informācijas centrs un Ilūkstes novada tūrisma
informācijas centrs piedalās dažādos projektos līdzekļu piesaistei. Pašreiz
notiek darbība projektā “Uz ūdens balstīta kopējā tūrisma piedāvājuma
radīšana Latgalē un Utenas apgabalā - “Water Joy”.
* Projekta “Cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem pieejama
daba” ietvaros, dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” sākumā 2008.g
oktobrī, uzstādīts taku makets, ar kura palīdzību cilvēki, kas nevar iziet
takas gūst priekšstatu par visiem dabas objektiem.
*Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu tika atjaunots un izdota
latviešu, angļu, krievu valodās, brošūra – ceļvedis “Meža ainavu mācību
taka “Pilskalnes Siguldiņa”.
2008.gadā Ilūkstes novada dabas un kultūrvēstures teritorijas
apmeklējuši:
*Dabas takās liegumā “Pilskalnes Siguldiņa” ir bijuši vairāk kā 5509
cilvēku, tai skaitā 62 grupas un individuālie ceļotāji no 86 vietām Latvijā
un 14 ārzemju grupas (3041Ls), 5 grupas bezmaksas ekskursijas
(internātskolas, bāreņi, invalīdi)
* Dvietes palieni apmeklējuši 1200 tūristi.
*Bebrenes pils pagrabos un parkā bijuši 667 apmeklētāji; vides klase
437 skolēni;
Bebreni kopumā apmeklējuši 1648 cilvēki (400Ls)
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*Naktsmītņu un telpu izmantošana:
Pilskalnē - A/b “Dubezers” ~ 4680 cilvēki (4847Ls);
viesu māja “Driģenes” –1040 cilvēki ( 1772Ls).
Šēderes dienesta viesnīcā nakšņojusi - 320 cilvēki (960Ls)
A/b “Ilūkste” naktsmītnes izmantojuši ~ 1000 cilvēki (4881Ls)
Kopā 2600.gadā novada tūrisma pakalpojumus izmantojuši:
Pilskalni –11229 cilvēki ;
Bebreni - 1648 cilvēki;
Šēderes dienesta viesnīcu –320 cilvēki;
A/b “Ilūkste” naktsmītnes - 1000 cilvēki
Kopā : 14197 cilvēki + ~ 8000 ( kas izmantojuši lauku māju
pakalpojumus = ~25000
Novada teritorijā darbojas 4 pašvaldībai piederošas naktsmītnes, 6
privātās viesu mājas , no kurām 2 savu darbību uzsāka 2008.gadā.
Viena no tūrisma informācijas centra 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 2000 ceļotāju. TIC izstrādāja un ceļotāji
izmantoja 6 jaunus maršrutus pa Sēliju un Latgali.
Ilūkstes novada tūrisma informācijas centrs piedalās reklāmas
pasākumos :
- tūrisma gadatirgū Baltour 2008, izdalot reklāmas materiālus visiem
Latvijas novadu TICiem un tūrisma organizācijām, izgatavots buklets
“Tūrisma iespējas Ilūkstes novadā”
- Izmantojot TICiem 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.
- tūrisma informācijas centrs sniedz visa veida informāciju telefoniski,
atbildot uz e- pasta vēstulēm.
- Centra telpās tūristu rīcībā ir informācijas materiāli par maršrutiem,
naktsmītnēm, ēdināšanu, tūrisma piedāvājumiem, kartes .
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Daudz ceļotāju tūrisma informācijas centrs piesaistīja sadarbojoties ar
:
laikraksta “Diena” organizētajā akcija “Apceļo Latviju”,.
Tiek izstrādāti maršruti pa Sēliju, Latgali kopēji maršruti ar citām
pašvaldībām un tūrisma informācijas centriem pa Latviju un Lietuvu.
TIC sadarbojas ar Latvijas vides gidu centru “Vitila” un informācija
par Ilūkstes novadu tiek publicēta vides gidu avīzē.
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Tūrisms un vides izglītība Ilūkstes novada
Bebrenes pagastā 2008. gadā
Katram novadam, pagastam un ciemam ir sava identitāte, daba,
vēsture, ļaudis un sen iedibinātas tradīcijas. Bebrene atrodas tālu no
lielajiem rūpniecības centriem, tāpēc ir saglabājusies neskarta un
nepiesārņota apkārtējā vide ar bagātīgiem ainavu resursiem, lielu
bioloģisko daudzveidību un ievērojamu kultūrvēsturisko mantojumu, kas ir
nozīmīgs Latvijas un Eiropas mērogā.
Bebrenes atrašanās vietai ir gan savi plusi, gan mīnusi. Paugurainais
reljefs, zemais augsnes auglības novērtējums un klimata apstākļi
lauksaimnieciskai ražošanai nav izteikti labvēlīgi, Bebrenē ir maz lielu un
spēcīgu zemnieku saimniecību, maz uzņēmumu, kuri dod darba vietas
vietējiem iedzīvotājiem, tāpēc jāmeklē jauni alternatīvi iztikas pelnīšanas
veidi. Viens no tiem ir tūrisma attīstība. Līdz ar to rodas jaunas iespējas
ilgtspējīgai dabas resursu, ainavu un kultūrvides objektu apsaimniekošanai,
aizsardzībai un izmantošanai. Dabas un ekotūrisms Sēlijā ir savas attīstības
pirmsākumos, jādod iespēja ieraudzīt tā pozitīvās puses un ieguvumus gan
videi ap mums, gan vietējiem iedzīvotājiem. Sakārtojot un uzlabojot
apstākļus dabas un kultūrvēstures objektos, piesaistot tūristus novadam,
aktivizējot un izglītojot iedzīvotājus, tiks dota iespēja attīstīt mazos lauku
uzņēmumus,

radīsies

noieta

tirgus

vietējai

ekoloģiski

tīrajai

lauksaimniecības produkcijai, vietējo amatnieku ražojumiem un veidosies
jaunas darba vietas vietējiem cilvēkiem.
Bebrenes pagasts jau vairākus gadus aktīvi strādā pie tūrisma attīstības
politikas, pie vides aizsardzības, vides labiekārtošanas un iedzīvotāju
izglītošanas. Šajā darbā aktīvi iesaistās Bebrenes pagasta Tūrisma
informācijas

punkts,

Bebrenes

vidusskola,

Bebrenes

Profesionālā

vidusskola, sabiedriskās organizācijas.
Bebrenes pagasta teritorijā darbojas Bebrenes pagasta Tūrisma
informācijas punkts un Dvietes senlejas informācijas centrs, kuros var iegūt
informāciju ne tikai par tūrisma apskates objektiem, pieejamajām
aktivitātēm, izmantot ekskursijas vadītāja pakalpojumus, bet tiek
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piedāvātas interaktīvas nodarbības vides izglītībā jauniešiem un visiem
interesentiem.
Aktīvi tiek plānots turpmākais darbs pie pagasta attīstības, ņemot par
pamatu Augšzemes augstienes krāšņās ainavas, tīro un nepiesārņoto vidi,
aizsargājamās dabas teritorijas, dabas un kultūrvēstures objektus un vietējo
cilvēku vēlmes.
Līdz ar to, ka Bebrenē vienkopus apvienojami, gan kultūrvēsturiskie
gan dabas tūrisma maršruti, pieaugusi informācija par tūrisma produktiem,
tūristu skaitam ir tendence pieaugt.

Bebrenes tūrisma objektus apmeklējušo
tūristu skaita dinamika ( TIC dati)
2500
2000
1500
tūristu skaits
1000
500
0

2005.gads

2006.gads

2007.gads

Vislielākais ir tūristu īpatsvars no Daugavpils, Rīgas, Ilūkstes un
blakusesošiem novadiem. Neliels ir ārzemju tūristu skaits. Vietējo tūristu
skaitu kardināli ietekmē degvielas un transporta izmaksu kāpums valstī.
Ārzemju tūristu skaits varētu pieaugt, tuvākajos gados prognozējams
Nīderlandes dabas tūristu un ornitologu intereses pieaugums par Bebrenes
dabas objektiem, jo notiek intensīva sadarbība ar Nīderlandes ARK fondu
un Nīderlandes Karalisko putnu aizsardzības biedrību, kas finansiāli
atbalsta daudzus dabas projektus Bebrenē. Ārzemju tūristu piesaisti kavē
sliktais autoceļu stāvoklis, tūrisma infrastruktūras nesakārtotība (problēmas
nodrošināt ēdināšanu un kvalitatīvas tūrisma mītnes).
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2008. gadā Ilūkstes novada Bebrenes pagastu apmeklējuši 1650
ekskursanti: no kuriem 1200 apskatījuši Akmeņupes dabas taku; 667
piedalījušies Bebrenes muižas pagraba piedāvātajās aktivitātēs; visi 1650
ekskursanti apmeklējuši savvaļas zirgu un govju aplokus dabas parkā
Dvietes paliene; 900 interesentu apmeklējuši ekspozīciju ‘’Koka
priekšmets Dvietes palienes sētā 19. gs. beigas – 20. gs. sākums’’.
Bebrenes pagasta Putnu salas mājā ‘’Gulbji’’ iekārtots Dvietes
senlejas informācijas centrs, kurā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas
dabas bagātībām un kultūrvēsturiskajām vērtībām, par bioloģiski vērtīgo
zālāju un dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt konsultācijas par
dabisko

ganīšanu.

Simtgadīgajā

informācijas

centra

ēkā

visiem

interesentiem piedāvā izglītojošus seminārus par dabas tēmām, par
veselīgu dzīvesveidu un zaļo dzīvesziņu, te atrodams plašs grāmatu klāsts
par vides jautājumiem. Informācijas centrā pieejami ekskursijas vadītāja
pakalpojumi, iespējams izstrādāt ceļojuma maršrutus pa Augšzemi,
sameklēt informāciju par apkārtējo tūrisma piedāvājumu, naktsmītnēm un
maltītes ieturēšanas iespējām. Dvietes senlejas informācijas centrā
iespējams iegādāties vietējos suvenīrus ar Bebrenes un Dvietes palienes
simboliku, vietējo amatnieku darinājumus, dabīgas zāļu tējas.
Bebrenes pagastā intensīvi tiek strādāts pie visu vecumu iedzīvotāju
izglītošanas apkārtējās vides un vietējās kultūrvēstures jautājumos.
Dvietes senlejas informācijas centrā apkārtējo skolu skolēni ar
skolotājiem tiek aicināti uz Vides klases nodarbībām dabas parkā ‘’Dvietes
paliene’’, tiek aicināti iet dabā - pētīt un iepazīt Dvietes palienes dabu un
vēsturi. Katrs nodarbību dalībnieks savā īpašumā saņem Dvietes palienes
vides burtnīcu. Jaunie vides pētnieki dažādus uzdevumus veic uz vietas
dabas parkā vai arī var pabeigt burtnīcu aizpildīt mājās. Vienas nodarbības
ilgums 2 – 4 stundas. Nodarbības notiek visos gadalaikos, tematu var
izvēlēties pēc savām interesēm. Vides klases piedāvātie temati: ‘’Dvietes
palienes daba’’; ‘’Dvietes palienes vēsture’’; ‘’Lielie zālēdāji Dvietes
palienē’’; ‘’Putni un mēs’’; ‘’Pēdas ziemā’’; ‘’Bebru dzīve’’; ‘’Dabas
darbnīca’’. 2008. gadā tika novadītas 17 Vides klases nodarbības, kurās
piedalījās 437 dalībnieki.
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Ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu projekta ‘’Izprast, lai
iemīlētu!’’ ietvaros visiem interesentiem noorganizēti 6 izglītojoši
semināri:
‘’Augi Dvietes palienē’’ (30 dalībnieki);
‘’Dabiskā ganīšana palieņu pļavās’’ (20 dalībnieki);
‘’Senās apmetnes un vides apstākļi Dvietes senlejā’’ (30 dalībnieki);
‘’Dvietes palienes kukaiņi’’ (37 dalībnieki);
‘’Putni Dvietes palienē’’ (45 dalībnieki);
‘’Veselīgs dzīvesveids’’ (20 dalībnieki).
Dvietes senlejas informācijas centrā izveidoti foto albūmi:
‘’Putni Dvietes palienē’’;
‘’Augi Dvietes palienē’’;
‘’Lielie zālēdāji Dvietes palienē’’;
‘’Dvietes palienes arheoloģiskie atradumi’’.
Sagatavotas prezentācijas:
‘’Dvietes palienes dabas vērtības’’;
‘’Dvietes palienes kultūrvēsturiskās vērtības’’;
‘’Dvietes palienes apsaimniekošana’’.
Ar Nīderlandes ARK fonda atbalstu pie Dvietes senlejas informācijas
centra uzstādīti informatīvie stendi:
‘’Dabiskā ganīšana dabas parkā ‘’Dvietes paliene’’;
‘’Dvietes upes atjaunošana’’.
Katru gadu tiek strādāts pie jaunu tūrisma produktu izveides, 2008.
gadā Dvietes senlejas informācijas centrā izveidota Bebrenes simbola
bebra ekspozīcija, kura iepazīstina ar Eirāzijas bebru, tā vēsturi un
dzīvesveidu, paradumiem, sliktajiem un labajiem darbiem. Tiek ieteikti
varianti kā sadzīvot ar bebru un to lietderīgi izmantot.
Dabas parka Dvietes paliene dabas aizsardzības plāna paredzēto
apsaimniekošanas pasākumu ietvaros 2008. gadā paplašināts savvaļas zirgu
un govju aploks par 80 ha (pašreizējā platība 180 ha).
Dabas parkā Dvietes paliene 2008. gadā noorganizētas 3 vides
sakopšanas talkas:
krūmu ciršana palieņu pļavās (Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedri);
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dabas parka uzkopšana pēc pavasara paliem (Bebrenes pagasta
pārvaldes darbinieki);
Dvietes senlejas informācijas centra ‘’Gulbji’’ apkārtnes uzkopšana
(biedrības ‘’Bebermine’’ dalībnieces).
Ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības atbalstu visiem interesentiem
noorganizēta 2 dienu izglītojoša putnu vērošanas ekskursija dabas parkā
‘’Dvietes paliene’’ (22 dalībnieki).
2008. gadā Bebrenes pagasta tūrisma objekti tika prezentēti:
starptautiskajā tūrisma izstādē ‘’Balttour 2008’’;
Latvijas Vides ministrijā 15 Latvijas Natura 2000 teritoriju
pārstāvjiem;
Vidzemes un Latgales tūrisma konferencē;
vides zinību un tūrisma specialitāšu studentiem no Daugavpils
Universitātes un Vidzemes augstskolas.
Bebrenes pagasta tūrisma produkti ar labiem rezultātiem piedalījās
Daugavpils rajona skatē ‘’ Neparastais kultūrvēsturiskais mantojums’’:
Bebru dziedzeru uzlējums (Bebrenes Tūrisma informācijas punkts – 1.
vieta);
Bedrīšakmeņi un muldakmens Bebrenes pagasta mājas ‘’Atāli’’
privātkolekcijā (Ā. Gruberte – 1. vieta);
Bebrenes pagasta represēto iedzīvotāju mutvārdu stāstu krājums
‘’Mans mūžs – manas atmiņas’’ un Bebrenes iedzīvotāju rakstisko atmiņu
apkopojums (Bebrenes pagasta bibliotēka – 2. vieta);
Dzīvnieku anatomijas ekspozīcija (Bebrenes Profesionālā vidusskola –
2. vieta);
Bebrenes muižas spoku stāsti (Bebrenes vidusskola 3. vieta).
Regulāri tiek nodrošināta Bebrenes pagasta tūrisma objektu un
aktivitāšu publicitāte preses izdevumos ‘’Latgales Laiks’’, ‘’Ilūkstes
Novada Vēstis’’; mājas lapā www.ilukste.lv ; Daugavpils TV, Latgales
Reģionālajā TV, Latvijas TV1.
Notiek regulāra sadarbība ar dažādām valsts institūcijām un
organizācijām: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas dabas fonds,
Latvijas

Vides

aizsardzības

fonds,
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Lauksaimniecības Datu centrs, Pārtikas veterinārais dienests, Tūrisma
informācijas centri, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, Lauku Ceļotājs u.t.t.
Bebrenes Tūrisma informācijas punkts novada dabas un kultūrvēstures
objektu izzināšanai, apsaimniekošanai un popularizēšanai 2008. gadā
piesaistījis papildus finansējumu realizējot sekojošus projektus:
‘’Izprast, lai iemīlētu’’ – Lvides aizsardzības fonds - 1539,00 Ls
‘’Vides klase’’ – Nīderlandes fonds ‘’Stichting ARK’’ - 170,00 Ls
‘’Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošana un atjaunošana’’:
Nīderlandes fonds ‘’Stichting ARK’’ – 14613,35 Ls
Nīderlandes Karaliskā putnu aizsardzības biedrība – 9190,74 Ls
Biedrība ‘’Dvietes senlejas pagastu apvienība’’ – 335,00 Ls
‘’Bebrenes ciema attīstības plāns’’ – Daugavpils rajona partnerība –
brošūras 50 gab.
Kopā: ~ 25848,09 Ls
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Ilūkstes novada sociālais dienests (turpmāk - sociālais dienests) ir
Ilūkstes novada pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē
un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
Sociālais darbs tiek īstenots pamatojoties uz valstī esošo likumdošanu
un pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 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.
Sociālā darba politiku Ilūkstes novadā īsteno speciālisti:
 Sociālās palīdzības organizatore Ilūkstes pilsētā dzīvojošiem
iedzīvotājiem;
 Sociālais darbinieks katrā pagastā (3 speciālisti);
 Sociālā darbiniece darbam ar pensionāriem, invalīdiem (aprūpe
mājās, sociālā rehabilitācija) Ilūkstes pilsētā
 Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem visā novadā.
Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi:
 pakalpojumi atbilst klientu individuālajām vajadzībām;
 pakalpojumi tiek sniegti pēc vispusīgas klienta resursu izvērtēšanas
un klients līdzdarbojas lēmuma pieņemšanas procesā;
 pakalpojumi tiek nodrošināti klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu
tai;
 pakalpojumus nodrošina starp profesionāļu komanda.
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Sociālās aizsardzības pasākumiem 2008. gadā no Ilūkstes novada
domes budžeta tika piešķirti 196852 lati (6,3 % no pašvaldības
pamatbudžeta).
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Attēls 11. Izlietotie līdzekļi sociāliem pakalpojumiem un sociālajai palīdzībai (latos)

2008. gadā sociālajiem pabalstiem izlietoti 67379 lati, t.sk. garantētā
minimālā ienākumu līmeņa pabalstiem 16369 lati. Pabalstu veidus un
sīkāku naudas līdzekļu izlietojumu skatīt 11. attēlā.
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Attēls 12. Pabalstu veidi un līdzekļu izlietojums (%)

Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam 2008. gadā konstatēta
215 ģimenēm (608 personām), savukārt 2007. gadā atbilstība trūcīgas
ģimenes statusam tika konstatēta 225 ģimenēm.
2008. gadā sniegta materiālā un cita veida sociālā palīdzība 281
ģimenei, to skaitā:
 114 ģimenēm ar bērniem,
 107 ģimenēm bez bērniem un vienu vai vairākiem darbspējīgiem
pieaugušajiem,
 60 ģimenēm bez bērniem un nevienu darbspējīgu pieaugušo.
Visiem trūcīgo ģimeņu bērniem 100% tika apmaksāta ēdināšana
izglītības iestādēs.
Salīdzinot ar 2007. gadu, 2008. gadā pašvaldībā tika izmaksāti divi
jauni pabalstu veidi:
 pabalsts veselības aprūpei (bērniem invalīdiem, personām ar 1. un
2.grupas invaliditāti);
 dzīvokļa pabalsts (trūcīgām ģimenēm (personām) un pensionāriem,
kuriem saskaņā ar LR Civillikumu nav apgādnieku).
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Pašvaldībā prioritāte ir alternatīvajam aprūpes veidam – aprūpei mājās,
kas tiek nodrošināta personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ
nespēj sevi aprūpēt. Ilūkstes novadā šis pakalpojums 2008. gadā tika
nodrošināts 67 personām, tai skaitā 50 pensijas vecuma personām, 1
bērnam ar invaliditāti un 16 pieaugušiem invalīdiem. 8 no aprūpējamām
personām ir gulošas un 10 pārvietojas ar ratiņiem. Lai nodrošinātu aprūpes
mājās pakalpojumus, samaksai aprūpētājiem par darbu tika izlietoti 35974
lati, ieskaitot sociālo nodokli. Aprūpi mājās nodrošināja 36 aprūpētāji.
Sociālās palīdzības pakalpojumu kompleksā, kurš atrodas Jēkabpils
ielā 1, Ilūkstē, izlietojot 7080 latus, sociālajās īres telpās nomainīti logi.
Pašvaldības nodrošinātie un pirktie sociālie pakalpojumi
Izlietotie līdzekļi (Ls)

Pakalpojuma veids
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2008.gada vasarā sociālais dienests īstenoja divus projektus:
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 ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansiālu atbalstu
(Ls 3000) projektu „Jauniešu saskarsmes nometne „Draugu
labirints””. Piesaistot profesionālus psihologus, neformālā vidē
tika izglītoti jaunieši, viņi tika rosināti ticēt saviem spēkiem,
pieņemt pozitīvus lēmumus, nodrošināta iespēja iegūt jaunus
draugus un izjust labvēlīgu saskarsmi; tika noorganizēta tikšanās ar
Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācijas
„Papardes zieds” Jauniešu veselības un izglītības centra pārstāvjiem
(vienaudžu izglītība – līdzīgs runā ar līdzīgu);
 ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu (Ls 750) projekta
„Bērnu vasaras nometne „Tu tikai skudru nesamin!””. Tika
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radīta iespēja bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku, vienlaicīgi
veicinot videi draudzīgu domāšanu un rīcību, izpratni par dabas
unikalitāti Nometnes dalībnieki tika motivēti par videi draudzīgas
rīcības

nozīmi

stāstīt

saviem

vienaudžiem,

vecākiem,

līdzcilvēkiem, tādējādi veicinot videi draudzīgu domāšanu un
rīcību sabiedrībā.
Sadarbības partneris projektu īstenošanā – Bebrenes vidusskola.
Nometnes darbojās grāfu Plāteru-Zībergu muižā (Bebrenes vidusskolā).
Ilgstoša un veiksmīga sadarbība sociālajam dienestam ir ar Sarkanā
Krusta Daugavpils rajona nodaļu, kas sniedz humāno palīdzību. Tāpat arī
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.
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ILŪKSTES NOVADA ATTĪSTĪBA
Teritorijas attīstība un plānošana
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. 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. 2008. gadā aktīvi darbojās Ilūkstes novada teritorijas
plānojuma ieviešanas un monitoringa grupa (Ilūkstes novada domes 2007.
gada lēmums Nr.829), kas kontrolēja teritorijas plānojuma īstenošanas
uzraudzību, apkopoja informāciju par ierosinājumiem, priekšlikumiem un
vēlamajiem uzlabojumiem turpmāk. Jautājumi, kas saistīti ar zemes
izmantošanu un būvniecību Ilūkstes novada teritorijā, tiek risināti
pamatojoties uz Ilūkstes novada teritorijas plānojumu, Daugavpils rajona
būvvalde 2008. gadā ir izsniegusi 29 plānošanas –arhitektūras uzdevumus
un 8 būvatļaujas Ilūkstes novada teritorijā. 2008. gadā Ilūkstes novada
domē novada iedzīvotāji un uzņēmēji tika nodrošināti ar iespējām regulāri
klātienē saņemt Daugavpils rajona galvenās arhitektes konsultācijas par
būvniecības jautājumiem.
Valsts institūcijām un privātpersonām ir sniegti atzinumi par iecerētās
darbības atbilstību Ilūkstes novada teritorijas plānojumam, Ilūkstes novada
dome katru darba dienu nodrošina konsultāciju sniegšanu par būvniecības
ieceres un saimnieciskās darbības atbilstību Ilūkstes novada teritorijas
plānojumam. Valsts institūcijām un privātpersonām 2008. gadā ir sniegti
28 atzinumi par iecerētās darbības atbilstību Ilūkstes novada teritorijas
plānojumam, tiek sniegtas konsultācijas par būvniecības ieceres un
saimnieciskās darbības atbilstību Ilūkstes novada teritorijas plānojumam, ir
izsniegti 28 fizisku un juridisku personu pieprasītie izkopējumi no Ilūkstes
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novada teritorijas plānojuma plānotās (atļautās) izmantošanas, kuros tiek
norādīti aprobežojumi konkrētos īpašumos vai teritorijās. Lai nodrošinātu
labāku iedzīvotāju informētību teritorijas plānojuma jautājumos, 2008.
gadā ikmēneša izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis” tika publicētas
aktuālākās sadaļas no Ilūkstes novada teritorijas plānojuma. Ilūkstes
novada domes mājas lapā www.ilukste.lv ir pieejama Ilūkstes novada
teritorijas plānojuma un tā sastāvā esošo saistošo teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu visas daļas, tai skaitā kartogrāfiskais materiāls, kur
interaktīvā veidā katrs interesents var iegūt informāciju par zemes
izmantošanas iespējām un ierobežojumiem.
2008. gadā ir uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2005. 2011.

gadam

pārskatīšana,

izvērtējot

to

atbilstoši

mainīgajiem

ekonomiskajiem apstākļiem valstī kopumā. Programmas aktualizāciju un
izmaiņas paredzēts uzsākt 2009. gadā pēc Ilūkstes novada paplašināšanās,
lai nodrošinātu visu jaunā novada teritoriju interešu iekļaušanu
programmas pamatnostādnēs. Ilūkstes novada dome piedalījās projektā
„Ciematu attīstība- ilgtspējīgas attīstības pamats”, ko paredzēja apmācību
programma „Ciematu attīstības plānošana”, sadarbībā ar biedrību
„Daugavpils rajona partnerība”. Rezultātā tika izstrādāts Ilūkstes novada
vienas no teritorijām – Bebrenes, attīstības plāns, kuru paredzēts izmantot
strādājot pie Ilūkstes novada attīstības plāna aktualizācijas. „Bebrenes
attīstības plāna 2008. - 2018. gadam” tapšanā tika aktīvi iesaistīti Bebrenes
iedzīvotāji, anketēti Bebrenes vidusskolas un Bebrenes profesionālās
vidusskolas audzēkņi, aktīvi darbojās Bebrenes sabiedriskās organizācijas.
Kopējais sabiedriskajā apspriešanā iesaistītais iedzīvotāju skaits bija 295
cilvēki.

Ilūkstes novada, Subates pilsētas ar lauku
teritoriju, Dvietes un Eglaines pagastu apvienošanās
un projekta izstrāde.
2007. gada decembrī tika saņemta mērķdotācija

ILŪKSTES

NOVADA, Subates pilsētas ar lauku teritoriju, Dvietes un Eglaines pagastu
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apvienošanās un projekta izstrādei. No 2008. gada 1. februāra līdz 1.
jūlijam tika izstrādāts apvienošanās projekts, ko veica pašvaldību vadītāju
kopsapulcē izveidotā darba grupa.
Par apvienošanās projektu 2008. gada martā katrā no Ilūkstes novada
veidojošo pašvaldību administratīvajām teritorijām notika iedzīvotāju
sapulces ar kopējo dalībnieku skaitu 290. 2008. gadā Ilūkstes novada
domes informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis” piecos numuros
tika publicēta informācija par apvienošanās projekta izstrādes gaitu. No
2008. gada 2. jūnija līdz 2. jūlijam notika apvienošanās projekta publiskā
apspriešana. Ar projektu varēja iepazīties visu projektā iesaistīto
pašvaldību mājas lapās, bibliotēkās, administratīvajās ēkās, skolās.
Apvienošanās projekta prezentācija un apspriešana, ko organizēja projekta
izstrādes darba grupa, notika Eglaines, Dvietes un Subates pašvaldībās
iedzīvotāju sapulcēs, kurās kopā piedalījās 97 dalībnieki.
2008. gada jūlijā Ilūkstes novada dome, Dvietes pagasta, Eglaines
pagasta padomes un Subates pilsētas ar lauku teritoriju pieņēma lēmumus
par apvienošanās projekta apstiprināšanu.
Paplašinātā Ilūkstes novada darbību paredzēts uzsākt ar 2009. gada
vietējo pašvaldību vēlēšanām. Ar apvienošanās projektu un pielikuma
dokumentiem var iepazīties Ilūkstes novada domes un pagastu pašvaldību
mājas lapās, kā arī pārvalžu administratīvajās ēkās.
2008. gadā Ilūkstes novada veidojošās pašvaldības saņēma valsts
vienreizējās dotācijas novada pašvaldības infrastruktūras attīstībai, kā to
paredz valsts budžeta apakšprogramma 25.01.00. „Atbalsts novadiem
infrastruktūras attīstībai”. Vienreizējā dotācija tika izmantota pasākumiem, kas
saistīti ar visa novada teritoriju pilnveidošanu un attīstību. Dotācijas, investīciju
sadalījumā izmantots vienlīdzības un subsidiaritātes princips – katrā teritorijā tiek
investēts vienāds mērķdotācijas apjoms apvienojušos pašvaldību noteiktajos
prioritārajos

infrastruktūras

objektos,

saskaņojot

prioritātes

novadā.

Apvienošanās projektā apstiprināto infrastruktūras projektu (sk. zemāk
doto tabulu) realizācija uzsākta 2008.gadā un tiks pabeigta 2009. gadā.
Apvienošānās projektā apstiprinātie infrastruktūras projekti 2008. –
2009. gados.

Dotācijas apjoms

LVL 1 200 000
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Dotācijas izlietošanas plāns
Mērķis
Ilūkstes novadā
-Divu autobusu iegāde novada skolēnu pārvadāšanai;
Ilūkstē
-Sporta un atpūtas centra būvniecība Ilūkstes pilsētā;
- Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana Sporta ielā 4 Ilūkstes pilsētā;
- Tirgus ielas remonts Ilūkstes pilsētā;
-Ilūkstes pilsētas kultūras nama remonts Brīvības ielā 12.
Šēderē
-Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Šēderes pagasta
Šēderes ciemā;
-Elektroapgādes sadales tīklu rekonstrukcija Šēderes pagasta
Pašulienes ciemā.
Bebrenē
-Bebrenes vidusskolas ēkas un pirmsskolas izglītības iestādes
„Mazputniņš” telpu remonts;
-Bebrenes pagasta kultūras nama, bibliotēkas un pagasta
pārvaldes ēkas jumta remonts, apkures katla un logu nomaiņa
un telpu remonts;
-Bebrenes muižas žoga remonts.
Pilskalnē
-Atpūtas bāzes “Dubezers “renovācija Pilskalnes pagastā.
Subates pilsētā ar laiku teritoriju
Pamatskolas , bērnudārza, kultūras nama un pilsētas
administrācijas ēku renovācija Subates pilsētā, mikroautobusa
iegāde.
Dvietes pagastā
- Pamatskolas, kultūras nama un pagasta administrācijas ēku
renovācija Dvietes ciemā;
- Pagasta ceļu remonts Dvietes ciema centrā.
Eglaines pagastā
- Pamatskolas, sporta kompleksa, kultūras nama un pagasta
administrācijas ēku renovācija Eglaines ciemā;
- Atdzelžošanas iekārtu pieslēgšana Eglaines pamatskolai un
ūdensvada sistēmai Baltmuižas ciemā;
- Pagasta ceļu remonts Eglaines ciema centrā.
Paplašinātā

Ilūkstes

novada

teritorijas

platība

Apjoms
LVL 600 000

LVL 200 000

LVL 200 000

LVL 200 000

būs

648,4

kvadrātkilometri ar iedzīvotāju skaitu 9399 cilvēki. Novada teritorijā būs 2
mazpilsētas – Ilūkstes pilsēta un Subates pilsēta ar lauku teritoriju un 5
pagasti – Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Šēderes pagasti.
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Sadarbība
2008. gadā turpinājās sadarbība ar Latgales plānošanas Reģiona
Struktūrfondu Informācijas centru un Valsts Meža dienesta konsultāciju
pakalpojumu centru, Zemkopības ministriju, nodrošinot semināru un
konsultāciju organizēšanu Ilūkstē dažādām iedzīvotāju mērķgrupām –
izglītības darbiniekiem, lauksaimniekiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām
organizācijām par investīciju piesaistes un izmantošanas iespējām,
izmaiņām likumdošanā un aktualitātēm. Novada iedzīvotāji aktīvi
piedalījās Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras seminārā
par

mājokļu

apsaimniekošanu,

likumdošanu,
enerģijas

dzīvojamo
taupīšanas

māju

pārvaldīšanu

pasākumiem

mājokļos,

un
ko

organizēja Ilūkstes novada dome.
2008.gadā Ilūkstes novada dome piedalījās vairākos sadarbības
projektos: Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. 2013. gadam projektā „Uz ūdens balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma
radīšana Latgalē un Utenas apgabalā - WaterJoy”, (projekta aktivitātes tiks
turpinātas 2009. gadā); Ilūkstes novada domes dalība projektā „Publisko
interneta punktu izveide Latgales reģionā” 2008. gadā nodrošināja četru
publisko interneta punktu izveidi Ilūkstes novada teritorijā.

Projekti 2008. gadā
2008. gadā tika realizēti un iesniegti projekti mērķdotācijām
pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai, ko
paredz

2006.

-

2007.

gada

valsts

budžeta

programma

03.00.00.„Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” uzsākto pašvaldību
investīciju projektu aktivitāšu pabeigšanai.
2008. gadā Ilūkstes novada dome turpināja 2007. gadā uzsākto Ilūkstes
novada sporta un atpūtas centra būvniecību, saņemot mērķdotāciju Ls
180 000 apmērā (domes līdzfinansējums Ls 45 000) , kā to paredz valsts
investīciju projekts „Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecība, 2.
un 3.fāze”. 2008. gadā piešķirtais mērķdotācijas apjoms nodrošināja sporta
un atpūtas centra pamatu izbūvi un ārējo inženiertīklu montāžu. 2008.gadā
tika sagatavots un iesniegts valsts investīciju projekts šīs būvniecības
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turpināšanai 2009. un 2010. gadā. Pieprasītais valsts budžeta mērķdotācijas
apjoms – Ls 2 000 000 gadā , lai nodrošinātu objekta būvniecības
pabeigšanu līdz 2010. gadam.
Latvijas Republikas Saeima 2008. gada valsts budžetā ir iekļāvusi
Ilūkstes novada domes investīciju projektu „Ilūkstes pirmsskolas izglītības
iestādes „Zvaniņš” rotaļu laukuma ierīkošana”, piešķirot mērķdotāciju Ls
20 000 apjomā (Ilūkstes novada domes līdzfinansējums Ls 5 000).
Rezultātā pirmsskolas izglītības iestādē tika nomainītas un iekārtotas 4
vecās bērnu rotaļu laukuma nojumes. 2008. gadā tika sagatavots un
iesniegts valsts investīciju projekts rotaļu laukuma pilnveidošanai un pārējo
rotaļu laukuma nojumju nomaiņai 2009. gadā, kas tika atbalstīts un
nodrošinās projekta turpināšanu.
2009. gadā tiks turpināts 2007. gadā uzsāktais investīciju projekts
„Ilūkstes novada mūzikas skolas renovācija”, kas tika sagatavots un
iesniegts 2008. gadā. 2009.gadā piešķirtais valsts atbalsta apjoms

Ls

42 000 (Ilūkstes novada domes līdzfinansējums 2009.gadā Ls 10996)
nodrošinās projekta pilnīgu pabeigšanu. Projekts paredz skolas jumta un
aktu zāles remontu, ārsienu siltināšanu un renovāciju.
2008. gadā Ilūkstes novada dome sagatavoja un iesniedza valsts
investīciju projektu „Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve” valsts
atbalstam no 2009. gada budžeta līdzekļiem. Projekts guva atbalstu – valsts
atbalsta intensitāte Ls 189 554, pašvaldības līdzfinansējums Ls 50 388.
2007. gadā uzsāktais projekts „Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve”
tiks turpināts.
Ilūkstes novada domes līdzdalība citos projektos, tai skaitā
sagatavotie, iesniegtie un atbalstītie projekti, atspoguļota zemāk minētajā
tabulā.
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ILŪKSTES NOVADA DOMES LĪDZDALĪBA PROJEKTOS 2008. GADĀ
( ATBALSTĪTIE ,SAGATAVOTIE, IESNIEGTIE PROJEKTI )
Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
Ls 17 247
būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes
pagasta Ilzes ciemā
Projekta mērķis: uzlabot notekūdeņu
attīrīšanas kvalitāti Bebrenes pagasta
Ilzes ciemā, nodrošināt kvalitatīvu un
vides aizsardzības prasībām atbilstošu
notekūdeņu attīrīšanu., tādējādi
novēršot apkārtējās vides un
ūdenstilpņu piesārņošanas risku.

Ls 25 950
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Projekta kopējās
izmaksas

Iesniegts
finansēšanai :

Rezultāts

LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 43 197

LVAF

Iesniegts,
atbalstīts,
projekta
realizācija
2008. - 2009.
g.

Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Individuālā projekta „veselības
EUR 20 000
centra „Ilūkste” tehnisko un
profilaktisko spēju uzlabošana
kvalitatīvas ārstniecības un
profilakses nodrošināšanai”
sagatavošana iesniegšanai EEZ un
Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta finansētajā
atklāto projektu konkursā
Veselības centra Ilūkste” tehnisko un
EUR 397387
profesionālo spēju uzlabošana veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitātes,
efektivitātes un pieejamības
nodrošināšanai
Projekta vispārīgais mērķis: uzlabot
sabiedrības veselību attālinātajās lauku
teritorijās.
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Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

EUR 2 937,84

EUR 22 937,84

EEZ un
Norvēģijas
valdības
divpusējais
finanšu
instruments

Iesniegts
2007.gadā,
atbalstīts,
noslēdzies
2008.gadā

EUR 257613

EUR 657618

EEZ un
Norvēģijas
valdības finanšu
instruments

Iesniegts
2008.g.,
apstiprināts
2009.g.,
projekta
realizācija
2009.-2010.g.

.
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Projekta nosaukums, mērķis

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Ilūkstes 2.vidusskolā un
Bebrenes vidusskolā
Projekta mērķis
Vispārīgais mērķis ir vispārējās vidējās
izglītības kvalitātes paaugstināšana
prioritārajos mācību priekšmetos Ilūkstes
novadā.
Specifiskais mērķis - kvalitatīvai
vispārējās vidējās izglītības programmu
īstenošanai nepieciešamās materiāli
tehniskās bāzes modernizēšana un
pilnveidošana Ilūkstes 2.vidusskolā un
Bebrenes vidusskolā, nodrošinot
kvalitatīvu vidējās izglītības programmu
dabaszinātnēs un matemātikā īstenošanu.

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ls 154 724

Ls 13 652
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Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 228 933

ERAF

Iesniegts
2008.gadā,
atbalstīts,
projekta
realizācija
2009.-2010.g.

Projekta nosaukums, mērķis

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301
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Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ilūkstes pilsētas izglītības iestāžu
informatizācija
Projekta aktivitātes: stacionāro datoru
iegāde, portatīvo datoru iegāde,
multimediju tehnikas iegāde, lokālo
datortīklu attīstība

Ls 22 928,95

Ls 4 060

Ls 26 975,25

ERAF

Sporta inventāra iegāde Ilūkstes
novada 1.vidusskolai
Projekta mērķis: nodrošināt sporta
mācību priekšmeta pilnvērtīgu
realizāciju, ārpusskolas fiziskās
aktivitātes un sporta treniņus, lai
sekmētu veselas, fiziskas un garīgas
personības harmonisku attīstību.

Ls 2 685,50

Ls 2685,50

Ls 5 371,00

Izglītības un
zinātnes
Ministrijas
sporta pārvalde
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Iesniegts
2008.gadā,
atbalstīts,
projekta
realizācija
2009.-2010.g.
atbalstīts,
realizēts
2008.gadā

Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Sporta inventāra iegāde Ilūkstes
Ls 5 200
novada Bebrenes un Ilūkstes
2.vidusskolām
Projekta mērķis: Sekmēt veselas,
veselas, fiziskas un garīgas personības
harmonisku veidošanu, nodrošinot
sporta mācību priekšmeta pilnvērtīgu
realizāciju.

Ls 2 600
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Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 2 600

Izglītības un
zinātnes
Ministrijas
sporta
pārvalde

Iesniegts, nav
atbalstīts

Projekta nosaukums, mērķis

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Sociālās dzīvojamās mājas Brīvības ielā
17 Ilūkstē siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi
Projekta mērķis: vispārīgais mērķis ir
veicināt mājokļu energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumus, kā arī uzlabot
sociālās atstumtības riskam pakļautās
iedzīvotāju grupas dzīves apstākļus.
Specifiskais mērķis- veikt Ilūkstes sociālās
dzīvojamās mājas Brīvības ielā 17
siltumnoturības uzlabošanas, renovācijas
pasākumus, tādējādi palielinot ēkas
energoefektivitāti, uzlabojot ēkas kvalitāti
un labiekārtojumu ilgtermiņā, pielāgojot
ēkas telpas personu ar kustību
traucējumiem vajadzībām

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ls 58 711,87

Ls 14 842,93
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Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls10 4050,51

ERAF

Iesniegts
2008.gadā,
atbalstīts,
realizācija
2009.gadā

Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Valsts un Eiropas savienības atbalsta Ls 140 000
lauku attīstības programmas 2007.2013. gadam pasākuma
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” projekts „Gājēju
celiņa 340m, stāvlaukumu,
apgaismojuma līnijas būvniecība
Ilūkstes novada Bebrenes ciemā”

Ls 41 332

Projekta mērķis: gājēju celiņu un
stāvlaukumu, apgaismojuma līnijas
būvniecība Ilūkstes novada Bebrenes
ciemā, nodrošinot pašvaldības pieejamību,
pagasta iedzīvotājiem un tūristiem, drošību
un komfortu pārvietojoties kājām vai ar
velosipēdiem, uzlabojot pagasta centra
estētisko pievilcību.
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Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 181 322,86

ELFLA

Iesniegts
2008.gadā

Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Satiksmes drošības uzlabojumi
Ls 283 391
Ilūkstes novada Bebrenes un Šēderes
ciemos.

Ls 60 726

Projekta mērķis: Uzlabot satiksmes drošību
Ilūkstes novada Bebrenes un Šēderes
ciemos, izbūvējot gājēju celiņus, ierīkojot
apgaismojumu, veicot autobusu pieturas
rekonstrukciju, uzstādot ceļazīmes,
izveidojot horizontālos apzīmējumus.
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Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 475 501,97

ERAF

Iesniegts
2008.g.,
nav atbalstīts

Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Sadarbības projekts „Uz ūdens
Ls 27 624,30
resursiem balstītā kopējā tūrisma
( Ilūkstes
piedāvājuma radīšana Latgalē un
novadam )
Utenas apgabalā” , akronīms Water
Joy”. Projekta vadošais partneris –
Latgales plānošanas reģions

Ilūkstes novada domes 2008. gada Publiskais pārskats
Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 4 874,88

Ls 32 499,18
( Ilūkstes novadam)

ERAF Latvijas
– Lietuvas
pārrobežu
programmas
ietvaros

Iesniegts
2008.gadā,
atbalstīts,
projekta
realizācija
2009.-2011.g.

Ls 968,87

Ls 3 508,67

LVAF

Iesniegts
2008.g.,
atbalstīts ,
realizēts
2008.gadā

Projekta mērķis: balstoties uz projekta
NewDestinY rezultātiem, turpināt veidot
Latgali un Utenas apgabalu kā vienotu
tūrisma reģionu, ar speciālu uzmanību uz
ūdens balstītajai rekreācijai un tūrismam.

Vides izglītības projekts “Izprast, lai
iemīlētu!”
Projekta mērķis: izmantojot sabiedrības
izglītošanas interaktīvās metodes dabā
panākt, lai vides izzināšana,
saglabāšana un aizsardzība kļūst par
katra cilvēka rūpi un rīcības motīvu.

Ls 2 539,80
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Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Bērnu vasaras nometne “Tu tikai
Ls 1 705,58
skudru nesamin!”
Projekta mērķis: radīt iespēju bērniem
saturīgi pavadīt brīvo laiku, vienlaicīgi
veicinot videi draudzīgu domāšanu un
rīcību, izpratni par dabas unikālajām
vērtībām.
Brošūras “Meža ainavu mācību
Ls 4 751
takas “Pilskalnes Siguldiņa””
izdošana
Projekta mērķis: Veicināt sabiedrības
izpratni un līdzdalību bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai un
aizsardzībai

Ilūkstes novada domes 2008. gada Publiskais pārskats
Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 304,09

Ls 2 009,67

LVAF

Iesniegts
2008.g.,
atbalstīts,
realizēts
2008.gadā

Ls 937

Ls 5 688

LVAF

Iesniegts
2008.g.,
atbalstīts,
realizēts
2008.gadā
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Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Atbalsts pašvaldību pasākumiem
Ls 3 000
darbam ar sociālā riska grupu
jauniešiem, projekts “Jauniešu
saskarsmes nometne “Draugu
labirints””
Projekta mērķis: Projekts virzīts uz
jauniešu personības attīstību un mērķi
rosināt jauniešus ticēt saviem spēkiem
un pieņemt pozitīvus lēmumus.
Jauniešu fizisko aktivitāšu
Ls 3 000
nodrošināšana
Ilūkstē - skeitparka izveide
Projekta mērķis: Izveidot Ilūkstes un
apkārtējo jauniešu interesēm atbilstošu
vidi ar aktīvās atpūtas, sporta un brīvā
laika pavadīšanas iespējām.

Ilūkstes novada domes 2008. gada Publiskais pārskats
Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 750

Ls 3 750

Bērnu un
ģimenes lietu
ministrija

Iesniegts
2008.g.,
atbalstīts,
realizēts
2008.gadā

Ls 1 075

Ls 4 075

Bērnu un
ģimenes lietu
ministrija

Iesniegts
2008.g., nav
atbalstīts
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Projekta nosaukums, mērķis

Finanšu resursu avoti
Pamatfinansētāja Pašvaldības
piešķirto līdzekļu finanšu līdzekļi
apjoms
LVL 1 324 196,30 LVL 346 301

Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē
Projekta mērķis: Ūdensapgādes
kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu
savākšanas kvalitātes uzlabošana ,
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes
uzlabošana, ūdensapgādes pakalpojumu
pieejamības paplašināšana,
notekūdeņu savākšanas pakalpojumu
pieejamības paplašināšana.
Iesniedzējs: pašvaldības
kapitālsabiedrība SIA „Ornaments”
Jauniešu fizisko aktivitāšu
Ls 2 400
nodrošināšana Bebrenē - basketbola
laukuma izveide
Projekta mērķis: izveidot Bebrenes
pagastā vidi sporta aktivitātēm,
nodrošinot to ar aprīkojumu

Ls 600
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Iesniegts
Rezultāts
finansēšanai :
Projekta kopējās
izmaksas
LVL 2 230 293

Kohēzijas fonds Realizācija
2008-2009.
gads

Ls 3 000

Bērnu un
ģimenes lietu
ministrija

Iesniegts
2008.g.,
nav atbalstīts
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PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 2007. UN 2008. GADĀ.
Ilūkstes novada zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām

% no
kopplatības

Novadā kopā
(ha)

% no kopplatības

1.6

Šēderes pagasts
(ha)

1.5

kopplatības% no

1.4

Pilskalnes
pagasts (ha)

1.3

kopplatības% no

1.2

Bebrenes pagasts
(ha)

1.1

Kopplatība
Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Mežsaimniecības zeme
un īpaši aizsargājamās
dabas teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība ir
aizliegta ar normatīvo
aktu
Ūdens objektu zeme
Dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes
zeme un derīgo
izrakteņu ieguves
teritorijas
Daudzdzīvokļu māju
un individuālo
dzīvojamo māju
apbūve

871.6

100

10348.7

100

12395.8

100

11458.7

100

35074.8

100

387.2

44,4

10037.3

97,0

11336.8

91,5

8377.3

73,1

30138.6

85.9

3.5

0,4

64.1

0,6

523.3

4,2

2520.9

22.0

3111.8

8.9

17.2

2,0

9.9

0,1

65.0

0,5

60.1

0,5

152.2

0,4

215.2

24.7

0

0,0

263.1

2.1

3.5

0,1

481.8

1,4

127.8

14,7

7.7

0,1

36.6

0,3

59.5

0,5

231.6

0,7

Pārējo objektu apbūve

120.7

13.8

229.7

2,2

171.0

1,4

437.4

3,8

958.8

2,7

Ilūkstes pilsēta
(ha)

1

kopplatības% no

Zemes Ilūkstes novadā
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Attēls 13. Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā esošās zemes sadalījums pa lietošanas veidiem

Ilūkstes novada kopējā teritorija ir 35074.8 ha liela. No novada kopplatības 52% aizņem
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 32% mežsaimniecības zeme.
Ilūkstes novada pašvaldības lietošanā un īpašumā esošās zemes platības sastāda 3888 ha jeb 11
% no novada kopējās platības. Uz 31.12.2008. pašvaldības īpašumā ir 246.8 ha zemes, kas sastāda
6.3% no pašvaldības zemju kopplatības.
2008. gadā pašvaldībai piederošo īpašumu reģistrēšanai zemesgrāmatā no pašvaldības budžeta
izlietoti Ls 5580: pirmreizēji iereģistrēti 7 zemes gabali un 12 ēkas, transakciju rezultātā pārreģistrēti
4 zemes īpašumi un 7 ēku īpašumi, 1 pašvaldības zemes gabals atsavināts.
Ilūkstes pilsētā 2008. gadā noslēgti 537 īslaicīgās nomas zemes līgumi un 22 zemes nomas
līgumi ar personām, kuras bija iekļautas pilsētas zemes izpirkšanas reģistrā; novada pagastu
pārvaldēs noslēgti 74 zemes nomas līgumi.
Ilūkstes novada privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisijā 2008. gadā noslēgti 3
dzīvokļu pirkuma līgumi un 2 viendzīvokļa dzīvojamo māju pirkuma līgumi.
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Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados
Nekustamā īpašuma
veids

Bilances vērtība
uz 31.12.2007.
Ls

Bilances vērtība
uz 31.12.2008.
Ls

Vērtības
pieaugums vai
samazinājums
Ls

Zeme
Ceļi
Ēkas
Būves

592 975
9 607 937
1 320 619
370 528

712 805
9 747 394
1 535 632
369 731

119 830
139 457
215 013
-797

Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma kopējā bilances vērtība 2008. gadā ir pieaugusi
vairāk nekā par 470 000 latiem, salīdzinot ar 2007. gadu. Vislielākais pieaugums ir ēku vērtībai;
būvju vērtība ir nedaudz samazinājusies.
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ZVĒRINĀTA REVIDENTA ATZINUMI PAR PAŠVALDĪBAS 2008.
GADA FINANŠU PĀRSKATU.
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DOMES LĒMUMS PAR 2008. GADA FINANŠU PĀRSKATU
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