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Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

2018.gads aiz sevis ir atstājis daudz gan Latvijas, gan Ilūkstes novadā vēsturē ierakstāmu stāstu! 
Šo gadu aizvadījām Latvijas valsts simtgades svētku zīmē, piepildot to ar vērienīgiem notikumi-
em, daudzveidīgiem pasākumiem un jaunām tradīcijām. Tas bija īpašs arī tāpēc, ka ar saukli 
„Laimīgi esam Sēļzemes krastā!” krāšņi nosvinējām Ilūkstes novada izveidošanas 15.gadadienu!

Lai saglabātu visas novada skolas, 2018.gada pavasarī spērām svarīgu soli. Četras novada skolas – 
Ilukstes 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Eglaines pamatskola un Subates 
pamatskola tika apvienotas, topot par Ilūkstes Raiņa vidusskolu ar četrām mācību procesa 
īstenošanas vietām. 

Vasarā novada iedzīvotāji un viesi tika priecēti ar piesātinātu novada svētku programmu! Svētku 
laikā Ilūkstes novada simbols, kas cēli rotā mūsu novada ģērboni, beidzot tapa aplūkojams un 
“pataustāms” arī klātienē – Ilūkstes pilsētas skvērā tika atklāta tēlnieka Ivo Folkmaņa veidotā 
zirga skulptūra.

Arī rudens bija ražīgs darba periods. Sagaidot Latvijas valsts simtgadi, Ilūkstes estrādes teritorijā 
uzsākām Simtgades parka veidošanu, atstājot to kā dāvanu nākamajām paaudzēm. Savukārt 
2018. gada Lāčplēša diena Ilūkstē iesakņosies ar zīmīgu un vēsturisku notikumu – Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru piemiņas stēlu atklāšanu. Brīvības cīņu varoņu apzināšanas uzdevums ir 
paveikts ne tikai Ilūkstes novada, bet arī visa kādreizējā Ilūkstes apriņķa mērogā un kalpo kā 
vēstures liecība par novada sākotnējo teritoriju un tajā dzīvojušo ļaužu piederību šai zemei.

Drosmīgs solis tika veikts arī novada kultūras un tūrisma dzīvē. Ilūkstes novada Kultūras centrs 
tika reorganizēts, pārtopot par Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūru. Aģentūras izvei-
došanas rezultātā tiek apvienotas kultūras un tūrisma jomas, lai efektīvāk izmantotu pašvaldības 
finanšu resursus un nodrošinātu kompaktu un vienlaikus plaši aptverošu šīs iestādes darbu.

Gada izskaņā mūsu novadam bija īpašs pagodinājums uzņemt pie sevis Latvijas Nacionālās 
enciklopēdijas radošo komandu, kur kopīgi atklājām Latvijas simtgadei veltītās Nacionālās 
enciklopēdijas elektronisko versiju. Enciklopēdijas mērķis ir kļūt par nozīmīgāko informācijas 
resursu latviešu valodā.

2018.gadā notika intensīvs darbs pie investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistes novadam. Ļoti 
ceram, ka šogad šie pūliņi rezultēsies, un pieaugs uzņēmēju aktivitāte novadā.

Tāpat ik dienu gan Ilūkstē, gan visā novadā turpinājās dažādi teritorijas labiekārtošanas darbi, lai 
nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu un pieejamu vidi. Ilūkstes pilsētas centrā tika pabeigti Ilūkstes 
Romas katoļu baznīcas žoga atjaunošanas darbi. Pilsētā tika atjaunoti vairāki ielu posmi- tika 
veikta Strēlnieku ielas posma pārbūve un stāvlaukuma izbūve, Patversmes ielas posma un Brīvī-
bas ielas posma segumu atjaunošana. Tika noasfaltēta arī 1.šķērsiela, tādējādi nodrošinot ērtāku 
piekļuvi Ilūkstes Veselības centram un Bērnu un jauniešu centram. Rudenī tika uzsākti arī Jēkab-
pils ielas posma atjaunošanas darbi, šobrīd tie ir apturēti, tomēr pavasarī, atsākoties būvdarbu 
sezonai, tiks pabeigti. Novadā noslēdzās trīs pašvaldības ceļu pārbūve Pilskalnes un Dvietes 
pagastos, un plānots, ka arī šogad tiks pārbūvēti vēl vismaz trīs ceļu posmi.

Varam pamatoti lepoties par aizvadītajā gadā piedzīvoto, daudz ir bijis gandarījuma mirkļu. Ļoti 
priecē arī novadnieku aktīvā līdzdarbošanās, esam pateicīgi jums- novada iedzīvotāji -  par 
atvērtību, atsaucību un ieteikumiem, jo tikai kopā mēs veidojam mūsu novadu! 

Ilūkstes novada pašvaldības
Izpilddirektores vietniece

Ieva Strode

Ievads
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1. Ilūkstes novada raksturojums
1.1. Teritorija

Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā, apvieno-
joties Ilūkstes pilsētai, Pilskalnes, Šēderes un Bebrenes 
pagastiem. Paplašinot novada administratīvo teritori-
ju, 2009. gadā  novadam tika pievienots Dvietes 
pagasts, Eglaines pagasts un Subates pilsēta ar lauku 
teritoriju. 2010. gadā Subates pilsētas lauku teritorijai 
tika piešķirts tās vēsturiskais nosaukums – Prodes 
pagasts. Novadā ir divas pilsētas – Ilūkste un Subate, 
un 12 ciemi: Bebrene, Ilze, Dviete, Doļnaja, Pilskalne, 
Pašuliene, Rauda, Šēdere, Eglaine, Vitkuški un divi 
Baltmuižas ciemi (Eglaines pagastā un Prodes 
pagastā).
 
Kopš 2003. gada novada centrs ir Ilūkste. Attālums no 
novada centra līdz Rīgai ir 250 km, līdz Daugavpilij – 25 
km. Novada kopējā platība ir 648,4 kvadrātkilometri.
Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu 
daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, Daugavas kreisajā 
krastā. Tas robežojas ar Aknīstes novadu, Jēkabpils 
novadu, Daugavpils novadu un Lietuvas Republiku. 

1.2. Iedzīvotāji
IIlūkstes novadā uz 2019. gada 1.janvāri deklarēti 7232 iedzīvotāji. No tiem Ilūkstē – 2445,
Subatē – 637, Bebrenes pagastā – 814, Dvietes pagastā – 513, Eglaines pagastā – 817,
Pilskalnes pagastā – 894, Prodes pagastā – 251, Šēderes pagastā – 861. No kopējā iedzīvotā-
ju skaita darbspējas vecumā ir 4678 iedzīvotāji, virs darbspējas vecuma – 1715, bērni un
jaunieši līdz 15 gadu vecumam – 839.

    2013 2014 2015 2016 2017
Bebrenes pagasts  961 936 908 862 835
Dvietes pagasts    630 610 581 565 542
Eglaines pagasts    927 918 907 877 853
Pilskalnes pagasts 1078 1051 1014 964 922
Prodes pagasts    303 303 289 276 261
Šēderes pagasts    1070 1043 984 938 907
Subate    726 713 679 679 662
Ilūkste    2701 2697 2614 2573 2485
Kopā novadā:    8396 8271 7976 7734 7467
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Reģistrācijas Nr.:  90000078782
Juridiskā adrese:  Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Kontakttālruņi:  65447850, 65462501
E-pasts: dome@ilukste.lv

Domes priekšsēdētājs: Stefans Rāzna
Domes priekšsēdētāja vietnieks: Maigurs Krievāns
Pašvaldības izpilddirektore:  Līga Bukovska
Pašvaldības izpilddirektores p. i.: Reinis Līcis
Pašvaldības izpilddirektores vietniece: Ieva Strode

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

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

2. Ilūkstes novada pašvaldība
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2.1. Pašvaldības struktūra
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2.2. Pašvaldības pārvalde

IIlūkstes novada iedzīvotāju intereses 2018. gadā novada domē pārstāvēja 15 deputāti.
 
Ievēlēti uz 4 gadiem pašvaldību vēlēšanās 2017.gada jūnijā: 

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

Stefans Rāzna 
Maigurs Krievāns 
Artūrs Bogdanovičs 
Dainis Millers 
Guntars Cepurītis 
Jānis Krievāns 
Vitolds Kveders 
Jāzeps Mačuks 
Dace Stalidzāne 
Artis Simanovičs

„Saskaņa” 
sociāldemokrātiskā partija
Viktors Jasiņavičs
Irēna Kūliņa

Partija „VIENOTĪBA”

Partija „Vienoti Latvijai”

Kristaps Averjanovs

Andis Ķīsis
lvars Ķīsis

2018. gadā tika sasauktas 15 domes sēdes, kopā izskatīti 423 darba kārtības jautājumi un par 
tiem pieņemti lēmumi.

Domes darbības nodrošināšanai ir izveidotas un pastāvīgi darbojas šādās deputātu komitejas:
- finanšu komiteja;
- attīstības un uzņēmējdarbības komiteja;
- sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja.

2018.gadā ir notikušas 15 komiteju kopsēdes, kurās izskatīti un uz domes sēdi sagatavoti  440 
jautājumi.

9

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



Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

2.3. Pašvaldības iestādes un
 kapitālsabiedrības

Ilūkstes novadā atbilstoši apstiprinātajiem nolikumiem darbojas 23 pašvaldības iestādes un 
25 to struktūrvienība:
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1. Ilūkstes novada pašvaldība:
1.1. Klientu apkalpošanas centrs;
1.2. Dzimtsarakstu nodaļa;
1.3. Finanšu nodaļa;
1.4. Izglītības nodaļa;
1.5. Kancelejas nodaļa;
1.6. Nekustamā īpašumu nodaļa;
1.7. Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas 
un sabiedriskās kārtības nodaļa;
1.8. Būvvalde;
1.9. Speciālisti;

2. Bebrenes pagasta pārvalde;
3. Dvietes pagasta pārvalde;
4. Eglaines pagasta pārvalde;
5. Pilskalnes pagasta pārvalde;
6. Subates pilsētas un Prodes pagasta 
pārvalde;
7. Šēderes pagasta pārvalde;
8. Ilūkstes novada Bāriņtiesa;
9. Ilūkstes novada Sociālais dienests;
10. Ilūkstes 1. vidusskola;
11. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola;
12. Eglaines pamatskola;
13. Subates pamatskola;  
2018.gada 28. februāra domes sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu apvienot Eglaines 
pamatskolu, Subates pamatskolu, Ilūkstes 
Sadraudzības vidusskolu un Ilūkstes 1. viduss-
kolu, izveidojot vispārējās vidējās izglītības 
iestādi „Ilūkstes Raiņa vidusskola”, kas uzsāks 
darbu ar 2018. gada 1. septembri. 

14. Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola;
15. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs;
16. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola;    
17. Ilūkstes novada Sporta skola;
18.Raudas internātpamatskola;
19. Ilūkstes Dienas aprūpes centrs personām 
ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss”;
20. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde 
„Zvaniņš”:
20.1. Bebrenes pirmsskolas grupa „Mazput-
niņš”;
20.2. Subates pirmsskolas grupa „Rūķis”;

21. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka:
21.1. Bebrenes pagasta bibliotēka;
21.2. Dvietes pagasta bibliotēka;
21.3. Eglaines pagasta bibliotēka;
21.4. Pilskalnes pagasta bibliotēka;
21.5. Subates pilsētas bibliotēka;
21.6. Šēderes pagasta Šēderes bibliotēka;
21.7. Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka;
21.8. Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
 
22. Ilūkstes novada kultūras centrs:
22.1. Bebrenes pagasta kultūras nams;
22.2. Dvietes pagasta kultūras nams;
22.3. Eglaines pagasta kultūras nams;
22.4. Subates pilsētas kultūras nams;
22.5. Šēderes pagasta kultūras nams. 
2018.gada 9.oktobra ārkārtas domes sēdē  
deputāti pieņēma lēmumu  uzsākt pašvaldī-
bas iestādes “Ilūkstes novada kultūras centrs” 
likvidāciju un tās vietā līdz 2019.gada 1.jan-
vārim izveidot pašvaldības aģentūru “Ilūkstes 
novada Kultūras un tūrisma aģentūra”. Notei-
ca, ka Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma 
aģentūra būs pašvaldības iestādes “Ilūkstes 
novada kultūras centrs” tiesību, saistību, funk-
ciju, mantas, informācijas sistēmu un arhīva 
pārņēmēja.
 
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja šādās 
pašvaldības  kapitālsabiedrībās:
SIA „Ornaments”;
SIA “Veselības centrs Ilūkste”
 
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās 
privātajās kapitālsabiedrībās:
 SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlat-
gales starppašvaldību organizācija”;
SIA „Latgales Laiks”;
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”.
 
Pašvaldība ir dalībnieks šādās  biedrībās  un 
nodibinājumos:
Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs;
Latgales reģionālā attīstības aģentūra;
Eiroreģions „Ezeru zeme”;
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība 
„Kaimiņi”;
Dvietes senlejas pagastu apvienība.
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2.4. Personāls 

Ilūkstes novada pašvaldības administrācijā 60 darbinieki, 
to skaitā 14 deputāti;

pagastu pārvaldēs – 27;
bāriņtiesā – 7;

sociālajā jomā – 88

Izglītības jomā – 348 , to skaitā:

pirmsskolas izglītības iestādēs – 54
vispārējās izglītības iestādēs 254
Interešu izglītības iestādēs – 40   
 

sporta jomā – 34

kultūras jomā – 56, to skaitā:
kultūras namos – 41
bibliotēkās – 16
Lauku attīstības un tūrisma jomā – 4

Komunālajā saimniecībā un labiekārtošanas darbos – 60 

2018. gadā Ilūkstes novada pašvaldībā, tās iestādēs un struktūrvienībās kopā tika 
nodarbināti 684 darbinieki, to skaitā:

684

60 14

88

348 40

254

54
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7

34
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60

4

41
16
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2.5.Komunikācija ar 
sabiedrību

Ilūkstes novada pašvaldības komunikācija ar 
sabiedrību tiek nodrošināta, izmantojot dažā-
das formas un informācijas sniegšanas 
kanālus. Sākot no organizētām iedzīvotāju 
kopsapulcēm, līdz komunikācijai sociālajos  
tīklos. Pašvaldības komunikāciju kanāli ir 
paplašinājušies atbilstoši mūsdienu ten-
dencēm un  mūsdienīga cilvēka informācijas  
gūšanas  paradumiem. 

Informācijas apkopojumu par Ilūkstes novada 
katra mēneša nozīmīgākajiem  notikumiem 
un aktualitātēm, vēl aizvien iedzīvotāji var 
iegūt ar pašvaldības senākā informācijas 
kanāla starpniecību. Kopš 1999. gada iznāk 
pašvaldības informatīvais izdevums „Ilūkstes 
Novada Vēstis”. 2018.gadā ir tapuši 11 „Ilūkstes 
Novada Vēstis” numuri. Informatīvo izdevumu 
interesenti var iegādāties vietējos pārtikas 
preču veikalos, kā arī bez maksas lasīt visās 
novada bibliotēkās, novada pašvaldībā un 
pagastu pārvaldēs.  „Ilūkstes Novada Vēstis” ir 
lasāmas arī Ilūkstes novada mājaslapā. 

Daudzpusīgu informāciju par novadā notie-
košo iedzīvotāji saņem, izmantojot ziņojumu 
dēli jeb informatīvo stendu. Katrā pagastā, 
tāpat arī Ilūkstē un Subatē,  pašvaldība ir 
uzstādījusi informatīvos stendus, kas tiek reg-
ulāri papildināti ar jaunāko informāciju. 
Jāatzīmē, ka 2018.gadā Ilūkstē tika uzstādīti 
divi jauni, daudz pārskatāmāki informatīvie 
stendi.

Novada aktualitāšu atspoguļošanu presē un 
televīzijā nodrošina reģionālie masu mediji. 
Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar reģionālo 
laikrakstu „Latgales Laiks” un Latgales 
Reģionālo televīziju, ja nepaciešams tiek 
atbildēts arī uz citu mediju jautājumiem. Atse-
višķu pasākumu vai norišu popularizēšanai 
(piemēram, Novada svētki, Ilūkstes novada 
tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”) tiek gatavo-
tas un izsūtītas preses relīzes. 

Pašvaldības senākais informācijas kanāls  - 
pašvaldības informatīvais izdevums
 „Ilūkstes Novada Vēstis” iznāk kopš  1999. gada 

2018.gadā Ilūkstē tika uzstādīti divi jauni, daudz 
pārskatāmāki informatīvie stendi

Visplašāko informāciju vienkopus par 
pašvaldības darbu un aktualitātēm, iedzīvotāji 
var iegūt novada mājaslapā  www.ilukste.lv.  
Tehnisko iespēju ietvaros, ik gadu  mājaslapa 
tiek uzlabota, pilnveidota un papildināta ar 
kādu jaunu sadaļu. Ievērojamākās pārmaiņas 
mājaslapa piedzīvoja 2017.gadā, to tehniski 
uzlabojot tā ir kļuvusi pārskatāmāka, kā arī tajā 
ir izveidota sadaļa, kur iedzīvotāji var iesūtīt 
savus jautājumus.  Mājaslapā regulāri tiek 
publicēta informācija par pašvaldības darbu 
un aktualitātēm, izsludinātajiem iepirkumiem, 
domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem (arī  
audioierakstos), saistošajiem noteikumiem, 
nolikumiem un cita informācija. 

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 domes, gan komiteju sēdēs. 
Ilūkstes novada domē pieņemto lēmumu 
pieejamība ir nodrošināta pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā un visās novada 
bibliotēkās. Informācija par domes pieņemti-
em lēmumiem tiek publicēta arī Ilūkstes 
novada informatīvajā izdevumā „Ilūkstes 
Novada Vēstis”.

Attīstoties tehnoloģijām un mainoties sabie-
drības paradumiem, aizvien vairāk izvēloties 
informāciju iegūt izmantojot interneta plašās 
iespējas, komunikācijai ar sabiedrību pašvaldī-
ba aktīvi izmanto sociālos tīklus, ir izveidotas 
lapas sociālo tīklu vietnē facebook.com un 
2017.gadā tika izveidots pašvaldības konts 
vietnē twitter.com. 

Kopš 2017.gada tiek veidoti arī video stāsti, 
kuros tiek atspoguļotas svarīgākās norises 
novadā. Aizvadītajā gadā tapa vairāki plaši 
video stāsti - atspoguļoti pirmie ieraksti Tautas 
Saimes grāmatā,  tapa videomateriāls par Ilūk-
stes novada jauniešu radošā kvartāla atklāša-
nu,  video stāstā iemūžināta “Baznīcu nakts” 
Subatē, plašā sižetā atspoguļoti  Ilūkstes 
novada svētki un citas norises. Visi video  ir 
publicēti vietnē www.youtube.com, kur ir 
izveidots Ilūkstes novada kanāls.

Lai kopā ar iedzīvotājiem risinātu sadzīviskus jautājumus, tiek organizētas iedzīvotāju 
kopsapulces, notiek sapulces konkrētām mērķgrupām, kuras organizē pašvaldības 
speciālisti, piemēram, pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste regulāri tiekas ar novada 
jauniešiem.

Katru pirmdienu tiek organizēta pieņemšana pie domes priekšsēdētāja, katru pirmdienu un 
ceturtdienu – pie izpilddirektora, kad katrs iedzīvotājs var izteikt savas domas un vēlmes, 
ierosinājumus un iebildumus. Tikties ar deputātiem iedzīvotāji var iepriekš vienojoties par 
abām pusēm vēlamāko laiku un vietu.

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

VPVKAC nodrošina:
pakalpojumu pieteikšanu klātienē: iespēju klātienē pieteikt noteiktus Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Valsts ieņēmumu dienesta (VID un Lauksaimniecības 
datu centra (LDC) pakalpojumus, kā arī saņemt pašvaldības pakalpojumus;

konsultācijas par e-pakalpojumiem: konsultācijas par Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Lauksaimniecības datu centra (LDC), 
Lauku atbalsta dienesta (LAD), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes dienesta (VZD) un 
Valsts darba inspekcijas (VDI) e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, 
internetu un eID kartes lasītāju;

konsultācijas un informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to 
darba laikiem, apmeklējuma un pakalpojumu pieteikšanas kārtību.

Pakalpojumu uzskaite 
2018. gadā pašvaldības lietvedības sistēmā reģistrēti 1623 VPVKAC saņemtie pašvaldībai 
adresētie dokumenti (pašvaldībā kopumā – 2383), to skaitā – 791 pakalpojuma pieprasījums 
(zemes noma, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, nekustamā īpašuma pirkšana vai 
pārdošana, nodokļu nomaksa, būvniecība, telpu noma, tirdzniecības atļaujas izsniegšana u. 
c. jautājumi, kā arī priekšlikumi, ierosinājumi, sūdzības u. tml.). 
142 personas VPVKAC klātienē deklarējušas dzīvesvietu, bet 62 pieprasījušas izziņu par 
deklarēto dzīvesvietu. 202 personām aktualizētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pamato-
joties uz elektroniski iesniegtu dzīvesvietas deklarāciju.
VPVKAC reģistrēti arī 505 īstermiņa dokumenti (izziņas, rīkojumi pārvadājumiem ar 
pašvaldības autotransportu u. c.).

Savukārt valsts pakalpojumu vadības sistēmā 2018. gadā reģistrēti kopumā 1762 pakalpoju-
mi un konsultācijas, ko kuriem:
VSAA – 573 iesniegumi un 205 konsultācijas;
VID – 158 iesniegumi un 567 konsultācijas;
PMLP – 102 konsultācijas;
Citas iestādes – 157 konsultācijas.
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Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

Ilūkstes novada pašvaldības komunikācija ar 
sabiedrību tiek nodrošināta, izmantojot dažā-
das formas un informācijas sniegšanas 
kanālus. Sākot no organizētām iedzīvotāju 
kopsapulcēm, līdz komunikācijai sociālajos  
tīklos. Pašvaldības komunikāciju kanāli ir 
paplašinājušies atbilstoši mūsdienu ten-
dencēm un  mūsdienīga cilvēka informācijas  
gūšanas  paradumiem. 

Informācijas apkopojumu par Ilūkstes novada 
katra mēneša nozīmīgākajiem  notikumiem 
un aktualitātēm, vēl aizvien iedzīvotāji var 
iegūt ar pašvaldības senākā informācijas 
kanāla starpniecību. Kopš 1999. gada iznāk 
pašvaldības informatīvais izdevums „Ilūkstes 
Novada Vēstis”. 2018.gadā ir tapuši 11 „Ilūkstes 
Novada Vēstis” numuri. Informatīvo izdevumu 
interesenti var iegādāties vietējos pārtikas 
preču veikalos, kā arī bez maksas lasīt visās 
novada bibliotēkās, novada pašvaldībā un 
pagastu pārvaldēs.  „Ilūkstes Novada Vēstis” ir 
lasāmas arī Ilūkstes novada mājaslapā. 

Daudzpusīgu informāciju par novadā notie-
košo iedzīvotāji saņem, izmantojot ziņojumu 
dēli jeb informatīvo stendu. Katrā pagastā, 
tāpat arī Ilūkstē un Subatē,  pašvaldība ir 
uzstādījusi informatīvos stendus, kas tiek reg-
ulāri papildināti ar jaunāko informāciju. 
Jāatzīmē, ka 2018.gadā Ilūkstē tika uzstādīti 
divi jauni, daudz pārskatāmāki informatīvie 
stendi.

Novada aktualitāšu atspoguļošanu presē un 
televīzijā nodrošina reģionālie masu mediji. 
Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar reģionālo 
laikrakstu „Latgales Laiks” un Latgales 
Reģionālo televīziju, ja nepaciešams tiek 
atbildēts arī uz citu mediju jautājumiem. Atse-
višķu pasākumu vai norišu popularizēšanai 
(piemēram, Novada svētki, Ilūkstes novada 
tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”) tiek gatavo-
tas un izsūtītas preses relīzes. 

Visplašāko informāciju vienkopus par 
pašvaldības darbu un aktualitātēm, iedzīvotāji 
var iegūt novada mājaslapā  www.ilukste.lv.  
Tehnisko iespēju ietvaros, ik gadu  mājaslapa 
tiek uzlabota, pilnveidota un papildināta ar 
kādu jaunu sadaļu. Ievērojamākās pārmaiņas 
mājaslapa piedzīvoja 2017.gadā, to tehniski 
uzlabojot tā ir kļuvusi pārskatāmāka, kā arī tajā 
ir izveidota sadaļa, kur iedzīvotāji var iesūtīt 
savus jautājumus.  Mājaslapā regulāri tiek 
publicēta informācija par pašvaldības darbu 
un aktualitātēm, izsludinātajiem iepirkumiem, 
domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem (arī  
audioierakstos), saistošajiem noteikumiem, 
nolikumiem un cita informācija. 

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 domes, gan komiteju sēdēs. 
Ilūkstes novada domē pieņemto lēmumu 
pieejamība ir nodrošināta pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā un visās novada 
bibliotēkās. Informācija par domes pieņemti-
em lēmumiem tiek publicēta arī Ilūkstes 
novada informatīvajā izdevumā „Ilūkstes 
Novada Vēstis”.

Attīstoties tehnoloģijām un mainoties sabie-
drības paradumiem, aizvien vairāk izvēloties 
informāciju iegūt izmantojot interneta plašās 
iespējas, komunikācijai ar sabiedrību pašvaldī-
ba aktīvi izmanto sociālos tīklus, ir izveidotas 
lapas sociālo tīklu vietnē facebook.com un 
2017.gadā tika izveidots pašvaldības konts 
vietnē twitter.com. 

Kopš 2017.gada tiek veidoti arī video stāsti, 
kuros tiek atspoguļotas svarīgākās norises 
novadā. Aizvadītajā gadā tapa vairāki plaši 
video stāsti - atspoguļoti pirmie ieraksti Tautas 
Saimes grāmatā,  tapa videomateriāls par Ilūk-
stes novada jauniešu radošā kvartāla atklāša-
nu,  video stāstā iemūžināta “Baznīcu nakts” 
Subatē, plašā sižetā atspoguļoti  Ilūkstes 
novada svētki un citas norises. Visi video  ir 
publicēti vietnē www.youtube.com, kur ir 
izveidots Ilūkstes novada kanāls.

Domes sēdes ir atklātas. Tās tiek publiski izsludinātas, 
izliekot paziņojumus par sēdes darba kārtību, laiku 
un vietu novada domes un pagastu pārvalžu telpās, 
un jebkurš novada iedzīvotājs var piedalīties gan 
domes, gan komiteju sēdēs

Lai kopā ar iedzīvotājiem risinātu sadzīviskus jautājumus, tiek organizētas iedzīvotāju 
kopsapulces, notiek sapulces konkrētām mērķgrupām, kuras organizē pašvaldības 
speciālisti, piemēram, pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste regulāri tiekas ar novada 
jauniešiem.

Katru pirmdienu tiek organizēta pieņemšana pie domes priekšsēdētāja, katru pirmdienu un 
ceturtdienu – pie izpilddirektora, kad katrs iedzīvotājs var izteikt savas domas un vēlmes, 
ierosinājumus un iebildumus. Tikties ar deputātiem iedzīvotāji var iepriekš vienojoties par 
abām pusēm vēlamāko laiku un vietu.

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

VPVKAC nodrošina:
pakalpojumu pieteikšanu klātienē: iespēju klātienē pieteikt noteiktus Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Valsts ieņēmumu dienesta (VID un Lauksaimniecības 
datu centra (LDC) pakalpojumus, kā arī saņemt pašvaldības pakalpojumus;

konsultācijas par e-pakalpojumiem: konsultācijas par Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Lauksaimniecības datu centra (LDC), 
Lauku atbalsta dienesta (LAD), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes dienesta (VZD) un 
Valsts darba inspekcijas (VDI) e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, 
internetu un eID kartes lasītāju;

konsultācijas un informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to 
darba laikiem, apmeklējuma un pakalpojumu pieteikšanas kārtību.

Pakalpojumu uzskaite 
2018. gadā pašvaldības lietvedības sistēmā reģistrēti 1623 VPVKAC saņemtie pašvaldībai 
adresētie dokumenti (pašvaldībā kopumā – 2383), to skaitā – 791 pakalpojuma pieprasījums 
(zemes noma, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, nekustamā īpašuma pirkšana vai 
pārdošana, nodokļu nomaksa, būvniecība, telpu noma, tirdzniecības atļaujas izsniegšana u. 
c. jautājumi, kā arī priekšlikumi, ierosinājumi, sūdzības u. tml.). 
142 personas VPVKAC klātienē deklarējušas dzīvesvietu, bet 62 pieprasījušas izziņu par 
deklarēto dzīvesvietu. 202 personām aktualizētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pamato-
joties uz elektroniski iesniegtu dzīvesvietas deklarāciju.
VPVKAC reģistrēti arī 505 īstermiņa dokumenti (izziņas, rīkojumi pārvadājumiem ar 
pašvaldības autotransportu u. c.).

Savukārt valsts pakalpojumu vadības sistēmā 2018. gadā reģistrēti kopumā 1762 pakalpoju-
mi un konsultācijas, ko kuriem:
VSAA – 573 iesniegumi un 205 konsultācijas;
VID – 158 iesniegumi un 567 konsultācijas;
PMLP – 102 konsultācijas;
Citas iestādes – 157 konsultācijas.

Pašvaldība komunikāciju veido arī sociālajos tīklos. Ar 
katru gadu sekotāju skaits aug

Jau otro gadu, par nozīmīgākajiem novada notiku-
miem tiek veidoti video sižeti, kuri   tiek  publicēti 
vietnē www.youtube.com, kur ir izveidots Ilūkstes 
novada kanāls
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Visplašako informaciju vienkopus par pašvaldibas 
darbu un aktualitatem, iedzivotaji var iegut novada 
majaslapa www.ilukste.lv.



Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

Ilūkstes novada pašvaldības komunikācija ar 
sabiedrību tiek nodrošināta, izmantojot dažā-
das formas un informācijas sniegšanas 
kanālus. Sākot no organizētām iedzīvotāju 
kopsapulcēm, līdz komunikācijai sociālajos  
tīklos. Pašvaldības komunikāciju kanāli ir 
paplašinājušies atbilstoši mūsdienu ten-
dencēm un  mūsdienīga cilvēka informācijas  
gūšanas  paradumiem. 

Informācijas apkopojumu par Ilūkstes novada 
katra mēneša nozīmīgākajiem  notikumiem 
un aktualitātēm, vēl aizvien iedzīvotāji var 
iegūt ar pašvaldības senākā informācijas 
kanāla starpniecību. Kopš 1999. gada iznāk 
pašvaldības informatīvais izdevums „Ilūkstes 
Novada Vēstis”. 2018.gadā ir tapuši 11 „Ilūkstes 
Novada Vēstis” numuri. Informatīvo izdevumu 
interesenti var iegādāties vietējos pārtikas 
preču veikalos, kā arī bez maksas lasīt visās 
novada bibliotēkās, novada pašvaldībā un 
pagastu pārvaldēs.  „Ilūkstes Novada Vēstis” ir 
lasāmas arī Ilūkstes novada mājaslapā. 

Daudzpusīgu informāciju par novadā notie-
košo iedzīvotāji saņem, izmantojot ziņojumu 
dēli jeb informatīvo stendu. Katrā pagastā, 
tāpat arī Ilūkstē un Subatē,  pašvaldība ir 
uzstādījusi informatīvos stendus, kas tiek reg-
ulāri papildināti ar jaunāko informāciju. 
Jāatzīmē, ka 2018.gadā Ilūkstē tika uzstādīti 
divi jauni, daudz pārskatāmāki informatīvie 
stendi.

Novada aktualitāšu atspoguļošanu presē un 
televīzijā nodrošina reģionālie masu mediji. 
Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar reģionālo 
laikrakstu „Latgales Laiks” un Latgales 
Reģionālo televīziju, ja nepaciešams tiek 
atbildēts arī uz citu mediju jautājumiem. Atse-
višķu pasākumu vai norišu popularizēšanai 
(piemēram, Novada svētki, Ilūkstes novada 
tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”) tiek gatavo-
tas un izsūtītas preses relīzes. 

Visplašāko informāciju vienkopus par 
pašvaldības darbu un aktualitātēm, iedzīvotāji 
var iegūt novada mājaslapā  www.ilukste.lv.  
Tehnisko iespēju ietvaros, ik gadu  mājaslapa 
tiek uzlabota, pilnveidota un papildināta ar 
kādu jaunu sadaļu. Ievērojamākās pārmaiņas 
mājaslapa piedzīvoja 2017.gadā, to tehniski 
uzlabojot tā ir kļuvusi pārskatāmāka, kā arī tajā 
ir izveidota sadaļa, kur iedzīvotāji var iesūtīt 
savus jautājumus.  Mājaslapā regulāri tiek 
publicēta informācija par pašvaldības darbu 
un aktualitātēm, izsludinātajiem iepirkumiem, 
domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem (arī  
audioierakstos), saistošajiem noteikumiem, 
nolikumiem un cita informācija. 

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 domes, gan komiteju sēdēs. 
Ilūkstes novada domē pieņemto lēmumu 
pieejamība ir nodrošināta pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā un visās novada 
bibliotēkās. Informācija par domes pieņemti-
em lēmumiem tiek publicēta arī Ilūkstes 
novada informatīvajā izdevumā „Ilūkstes 
Novada Vēstis”.

Attīstoties tehnoloģijām un mainoties sabie-
drības paradumiem, aizvien vairāk izvēloties 
informāciju iegūt izmantojot interneta plašās 
iespējas, komunikācijai ar sabiedrību pašvaldī-
ba aktīvi izmanto sociālos tīklus, ir izveidotas 
lapas sociālo tīklu vietnē facebook.com un 
2017.gadā tika izveidots pašvaldības konts 
vietnē twitter.com. 

Kopš 2017.gada tiek veidoti arī video stāsti, 
kuros tiek atspoguļotas svarīgākās norises 
novadā. Aizvadītajā gadā tapa vairāki plaši 
video stāsti - atspoguļoti pirmie ieraksti Tautas 
Saimes grāmatā,  tapa videomateriāls par Ilūk-
stes novada jauniešu radošā kvartāla atklāša-
nu,  video stāstā iemūžināta “Baznīcu nakts” 
Subatē, plašā sižetā atspoguļoti  Ilūkstes 
novada svētki un citas norises. Visi video  ir 
publicēti vietnē www.youtube.com, kur ir 
izveidots Ilūkstes novada kanāls.

Lai kopā ar iedzīvotājiem risinātu sadzīviskus jautājumus, tiek organizētas iedzīvotāju 
kopsapulces, notiek sapulces konkrētām mērķgrupām, kuras organizē pašvaldības 
speciālisti, piemēram, pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste regulāri tiekas ar novada 
jauniešiem.

Katru pirmdienu tiek organizēta pieņemšana pie domes priekšsēdētāja, katru pirmdienu un 
ceturtdienu – pie izpilddirektora, kad katrs iedzīvotājs var izteikt savas domas un vēlmes, 
ierosinājumus un iebildumus. Tikties ar deputātiem iedzīvotāji var iepriekš vienojoties par 
abām pusēm vēlamāko laiku un vietu.

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

VPVKAC nodrošina:
pakalpojumu pieteikšanu klātienē: iespēju klātienē pieteikt noteiktus Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Valsts ieņēmumu dienesta (VID un Lauksaimniecības 
datu centra (LDC) pakalpojumus, kā arī saņemt pašvaldības pakalpojumus;

konsultācijas par e-pakalpojumiem: konsultācijas par Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Lauksaimniecības datu centra (LDC), 
Lauku atbalsta dienesta (LAD), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes dienesta (VZD) un 
Valsts darba inspekcijas (VDI) e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, 
internetu un eID kartes lasītāju;

konsultācijas un informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to 
darba laikiem, apmeklējuma un pakalpojumu pieteikšanas kārtību.

Pakalpojumu uzskaite 
2018. gadā pašvaldības lietvedības sistēmā reģistrēti 1623 VPVKAC saņemtie pašvaldībai 
adresētie dokumenti (pašvaldībā kopumā – 2383), to skaitā – 791 pakalpojuma pieprasījums 
(zemes noma, palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, nekustamā īpašuma pirkšana vai 
pārdošana, nodokļu nomaksa, būvniecība, telpu noma, tirdzniecības atļaujas izsniegšana u. 
c. jautājumi, kā arī priekšlikumi, ierosinājumi, sūdzības u. tml.). 
142 personas VPVKAC klātienē deklarējušas dzīvesvietu, bet 62 pieprasījušas izziņu par 
deklarēto dzīvesvietu. 202 personām aktualizētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pamato-
joties uz elektroniski iesniegtu dzīvesvietas deklarāciju.
VPVKAC reģistrēti arī 505 īstermiņa dokumenti (izziņas, rīkojumi pārvadājumiem ar 
pašvaldības autotransportu u. c.).

Savukārt valsts pakalpojumu vadības sistēmā 2018. gadā reģistrēti kopumā 1762 pakalpoju-
mi un konsultācijas, ko kuriem:
VSAA – 573 iesniegumi un 205 konsultācijas;
VID – 158 iesniegumi un 567 konsultācijas;
PMLP – 102 konsultācijas;
Citas iestādes – 157 konsultācijas.

14



Pašvaldības 
darbības rezultāti

!"#$%&'()*#+(,&,-+
./0/1)2"#$%&'+3)/(,&,)(''4+'45(+)2"#6"(--(+)7*8%+'497$,)2(+:&,-+);!(-('2(&(<2#$,-7),*)97%-(',)('$(,*#=(*()<(,&,)(287>#+?3)2"#$%&'+);@<A&+'%+)*#8(>()9%B,)7*C"(+'",&'A"(+)&8(<7':'%+),D<(5#=(*(?

('5(<+'()>7(6"(--(7)2"#9%*',:<($(-)+(>(<4$,-(-E ./0/1)2"#$%&'+)F@<A&+'%+)*#8(>()$(,*7%=,)"(>#=(7+)&8("':<+F

!"#$%&'()*#+(,&,-+
G#2H$(7+)2"#$%&',)C7*(*+H$,-+)IJKLM)6(>: .N0)2"#$%&'+)

./0/1 KOPIIII3JJ .N0)2"#$%&'+)

.Q10 RJILOKI3SJ .N0)2"#$%&'+)
@TU.QQ.V KWKRWL3JP .N0)X(,*('*%+)+'("2'(,'7+&#)2"#6"(--,)(Y%*'A"(+)2"#$%&'+)
.N0 KPJKWI3OK .N0)2"#$%&'+)

!"#$%&'()*#+(,&,-+
.Q10)2"#$%&'+)

!"#$%&',)*#"7+%)IJKLM)6(>: .Q10)2"#$%&'+)
T#'7%&)"%(<7D:97$( L .Q10)2"#$%&'+)
U7&()4+'%*#'+)IJKLM6(>: R
N(6('(8#'7)$(,*7)2"#$%&',)7%+*7%6,-7 I !"#$%&'()*#+(,&,-+

@TU.QQ.V)/('87$(+)Z)/7%',8(+)2:""#5%[,)+(>("545(+)2"#6"(--(+)2"#$%&'+)
@TU.QQ.V)/('87$(+)Z)/7%',8(+)2:""#5%[,)+(>("545(+)2"#6"(--(+)2"#$%&'+)
@TU.QQ.V)/('87$(+)Z)/7%',8(+)2:""#5%[,)+(>("545(+)2"#6"(--(+)2"#$%&'+)

!"#$
"%#$

&'#$

!"#$%&'()*#"+,%)-./01)2345

T#'7%&)"%(<7D:97$(

U7&()4+'%*#'+)IJKLM6(>:

N(6('(8#'7)$(,*7)2"#$%&',)
7%+*7%6,-7

'(#$

%#$
%

6#78$3+,)7"#$%&'()9+*3*,8$(:,)-./01)2345

!"#$%&'()*#+(,&,-+
./0/1)2"#$%&'+3)/(,&,)(''4+'45(+)2"#6"(--(+)7*8%+'497$,)2(+:&,-+);!(-('2(&(<2#$,-7),*)97%-(',)('$(,*#=(*()<(,&,)(287>#+?3)2"#$%&'+);@<A&+'%+)*#8(>()9%B,)7*C"(+'",&'A"(+)&8(<7':'%+),D<(5#=(*(?

('5(<+'()>7(6"(--(7)2"#9%*',:<($(-)+(>(<4$,-(-E ./0/1)2"#$%&'+)F@<A&+'%+)*#8(>()$(,*7%=,)"(>#=(7+)&8("':<+F

!"#$%&'()*#+(,&,-+
G#2H$(7+)2"#$%&',)C7*(*+H$,-+)IJKLM)6(>: .N0)2"#$%&'+)

./0/1 KOPIIII3JJ .N0)2"#$%&'+)

.Q10 RJILOKI3SJ .N0)2"#$%&'+)
@TU.QQ.V KWKRWL3JP .N0)X(,*('*%+)+'("2'(,'7+&#)2"#6"(--,)(Y%*'A"(+)2"#$%&'+)
.N0 KPJKWI3OK .N0)2"#$%&'+)

!"#$%&'()*#+(,&,-+
.Q10)2"#$%&'+)

!"#$%&',)*#"7+%)IJKLM)6(>: .Q10)2"#$%&'+)
T#'7%&)"%(<7D:97$( L .Q10)2"#$%&'+)
U7&()4+'%*#'+)IJKLM6(>: R
N(6('(8#'7)$(,*7)2"#$%&',)7%+*7%6,-7 I !"#$%&'()*#+(,&,-+

@TU.QQ.V)/('87$(+)Z)/7%',8(+)2:""#5%[,)+(>("545(+)2"#6"(--(+)2"#$%&'+)
@TU.QQ.V)/('87$(+)Z)/7%',8(+)2:""#5%[,)+(>("545(+)2"#6"(--(+)2"#$%&'+)
@TU.QQ.V)/('87$(+)Z)/7%',8(+)2:""#5%[,)+(>("545(+)2"#6"(--(+)2"#$%&'+)

!"#$
"%#$

&'#$

!"#$%&'()*#"+,%)-./01)2345

T#'7%&)"%(<7D:97$(

U7&()4+'%*#'+)IJKLM6(>:

N(6('(8#'7)$(,*7)2"#$%&',)

%(#$

'(#$

%#$
%#$

6#78$3+,)7"#$%&'()9+*3*,8$(:,)-./01)2345

./0/1

.Q10

@TU.QQ.V

.N0



Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

16

3. Pašvaldības darbības rezultāti
3.1. Novada attīstība un projektu

īstenošana 2018. gadā 
2018.  gadā  Ilūkstes  novada  pašvaldība  īstenoja  attīstības  pasākumus,  izmantojot  Latvijā piee-
jamos  finanšu  instrumentus  –  Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Eiro-
pas  Lauksaimniecības  fondu  lauku  attīstībai, INTERREG Latvijas  –  Lietuvas pārrobežu  sadarbī-
bas programmu, kā arī izmantoja pašvaldības rīcībā esošos finanšu līdzekļus.
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Projekta nosaukums
Projekta kopējās

izmaksas, EUR
Informācija par
projekta norisi

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

1 922 222,00 Notiek realizācija
2018.gadā

Projekta nosaukums
Projekta kopējās

izmaksas, EUR
Informācija par
projekta norisi

ERAF projekts "Ieguldījums komercdarbības 
attīstībai Ilūkstes novadā" (SAM 3.3.1.) 202 602,40 Īstenots

2018.gadā

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

417 290,00
Iesniegts 

vērtēšanai 
2018.gadā

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

2 409 020,00
Iesniegts 

vērtēšanai 
2018.gadā

2018.gadā Ilūkstes novada pašvaldība turpināja darbu pie Lauku attīstības programmas 
investīciju pasākuma 2014. - 2020. gadam “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” projekta “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” 
īstenošanas, kā rezultātā tiek veikta vairāku, vietējiem lauku uzņēmējiem svarīgu pašvaldī-
bas autoceļu pārbūve, tādējādi uzlabojot transporta kustības un piekļuves pie lauksaim-
niecības objektiem iespējas. 

Saskaņā ar valsts un Eiropas Savienības politikas pamatnostādnēm, ievērojamu jaunajā 
plānošanas periodā pieejamo investīciju daļu paredzēts novirzīt uzņēmējdarbības attīstības 
veicināšanai. Šī mērķa sasniegšanai pašvaldība 2018.gadā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas 
domi sāka īstenot vērienīgu ERAF projektu – “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija 
Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”, kura īstenošanas rezultātā tiks sek-
mēta uzņēmējdarbība novadā, attīstot uzņēmējiem nepieciešamo infrastruktūru bijušās 
“Putnu fermas” teritorijā, Ilūkstes pilsētā.
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Tika izstrādāts jauns Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2019-2030. gadam, kas ir Ilūkstes 
novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teri-
torijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, 
apgrūtinātās teritorijas un objekti, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi 
teritorijas izmantošanas nosacījumi.
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2018.gadā tika īstenots ERAF projekts “Ieguldījums 
komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”, kura 
ietvaros tika veikta Strēlnieku ielas posma 
atjaunošana, lai attīstītu uzņēmējdarbību un 
uzlabotu piekļuvi ražošanas apbūves teritorijai Ilūk-
stes pilsētā. Projekta ietvaros tika veikta ceļu satiks-
mei paredzētās infrastruktūras attīstīšana līdz 
ražošanas apbūves teritorijai, kur ietilpst pašvaldībai 
piederoša ceļa - Strēlnieku ielas atjaunošana 0,56 
km garumā no krustojuma ar Zemnieku ielu līdz 
Ilūkstes pilsētas robežai, uzņēmējiem 
nepieciešamās infrastruktūras ierīkošana, pieved-
ceļu līdz uzņēmējdarbības teritorijai pārbūve - 
atjaunošana. Teritorijas attīrīšana, cietā seguma 
laukuma pārbūve - atjaunošana, apgaismojuma 
ierīkošana. 

Sabiedrībai pieejami dažādi sporta pasākumi, dažā-
das bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes, modern-
izēta sporta materiāltehniskā bāze un infrastruk-
tūra, tāpēc sporta popularizēšana ir akcentēta kā 
viena no prioritātēm, īstenojot Ilūkstes novada 
attīstības programmu. Arī 2018.gadā tika ieguldīts 
ievērojams darbs un līdzekļi šo mērķu sasniegšanai. 
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra 
trenažieru zāle tika aprīkota ar dažādiem trenažier-
iem, tādā veidā nodrošinot daudzpusīgas sporta 
iespējas novadā. Savukārt, Latvijas-Lietuvas pār-
robežu projekta ietvaros Sporta centra tuvumā tika 
izbūvēts daudzfunkcionāls laukums brīvdabas 
slidotavas ierīkošanai un iegādātas ziemas 
slidošanas slidas. Projekta rezultātu labvēlīgā 
ietekme uz sabiedrības fizisko veselību novadā 
prognozējama gan kā tūlītējs, gan ilgtermiņa iegu-
vums. 

2018.gadā tika īstenots ERAF projekts “Ieguldījums 
komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”, kura 
ietvaros tika veikta Strēlnieku ielas posma 
atjaunošana, lai attīstītu uzņēmējdarbību un 
uzlabotu piekļuvi ražošanas apbūves teritorijai 
Ilūkstes pilsētā

Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros Sporta 
centra tuvumā tika izbūvēts daudzfunkcionāls 
laukums brīvdabas slidotavas ierīkošanai un iegādā-
tas ziemas slidošanas slidas. Projekta rezultātu 
labvēlīgā ietekme uz sabiedrības fizisko veselību 
novadā prognozējama gan kā tūlītējs, gan ilgtermiņa 
ieguvums

Projekta nosaukums
Projekta kopējās

izmaksas, EUR
Informācija par 
projekta norisi

INTERREG Latvijas – Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekts “Vecāka 
gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana” jeb 
“Social Inclusion of Elderly People” 

15 643,66 Notiek realizācija 
2018.gadā

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

44 205,29
Notiek realizācija

2018.gadā

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

101 519,12 Īstenots 
2018.gadā
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Īstenojot projektu “Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un 
Latviju”, plānots paplašināt tūrisma iespēju piedāvā-
jumu novadā – tiek veidots jauns tūrisma objekts 
Eglainē – “Stendera laika klase”

Projekta nosaukums
Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par 
projekta norisi

ESF projekts “Deinstitucionalizācija” (SAM 9.2.2.)
Notiek realizācija 

2018.gadā

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

92 958,00 Notiek realizācija 
2018.gadā

Notiek realizācija 
2018.gadā

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” (SAM 8.3.2.2.) 37 387,19

Notiek realizācija 
2018.gadā

Notiek realizācija 
2018.gadā

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

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

22 400,24

Summa tiek kompensē-
ta pēc faktiskā izlietoju-
ma, nodrošinot sociālās 
rehabilitācijas pakalpo-
jumus mērķa grupām

17 417,48

2018.gadā pašvaldība turpināja darbu pie 
apstiprināto projektu īstenošanas INTERREG 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības pro-
grammas ietvaros. Viens no šādiem projekti-
em ir jau minētā brīvdabas slidošanas lauku-
ma izbūve, kas tika veikta projekta “Ģimenes 
ieleja” ietvaros, kas 2018. gadā vērtējams kā 
nozīmīgākais īstenotais projekts.

Īstenojot projektu “Ceļo gudri – apceļo Lietuvu 
un Latviju”, plānots paplašināt tūrisma iespēju 
piedāvājumu novadā – tiek veidots jauns tūris-
ma objekts Eglainē – “Stendera laika klase”. 
2018.gadā tika uzsākta pārrobežu projekta 
“Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļauša-
na” īstenošana, kura ietvaros tiks iegādāts 
aprīkojums aprūpes mājās pakalpojuma kval-
itātes uzlabošanai.
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Veselības aprūpes un sociālajā jomā 2018.gadā 
tika turpināts ESF projekts “Deinstitucionalizāci-
ja”, kura ietvaros ar ES fondu finansējuma atbals-
tu paredzēts attīstīt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīves-
vietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpoju-
mu pieejamību personām ar invaliditāti un 
bērniem. Iesniegts vērtēšanai ERAF projekts “Pa-
kalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”, 
kura mērķis attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūru pilngadīgām per-
sonām ar garīga rakstura traucējumiem neat-
karīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā.

2018.gadā tika turpināta ESF projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Ilūkstes novadā” īstenošana, 
kura mērķis ir uzlabot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumi-
em visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši 
teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot 
pasākumus novada mērogā. 

2018.gadā pašvaldība turpināja ESF Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentūras projekta 
„PROTI un DARI” īstenošanu. Projekta mērķa 
grupa ir jaunieši 15-29 gadi, kuri nestrādā un 
nemācās. Galvenās projektā ietvertās aktivitātes 
ir vērstas uz jauniešu darba prasmju apguvi. 
Paredzēti jauniešu informēšanas pasākumi, iesa-
istot pašvaldības stratēģiskos partnerus 
(piemēram, organizējot radošās darbnīcas, 
tikšanās ar darba devējiem u.c.), kā rezultātā tiktu 
sekmēta jauniešu iesaistīšanās dažādās sabie-
driskajās aktivitātes. Rūpējoties par kvalitatīvu un 
drošu vidi personību izaugsmei, noslēdzās ELFLA 
projekts "Ilūkstes novada jauniešu radošais 
kvartāls", kā rezultātā radīta jauna telpa jauniešu 
radošajām izpausmēm un kopīgiem pasākumi-
em.

2018.gadā tika turpināta ESF projekta “Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei Ilūkstes novadā” īstenošana

Rūpējoties par kvalitatīvu un drošu vidi personību 
izaugsmei, noslēdzās ELFLA projekts "Ilūkstes 
novada jauniešu radošais kvartāls", kā rezultātā 
radīta jauna telpa jauniešu radošajām 
izpausmēm un kopīgiem pasākumiem

Projekta nosaukums Projekta kopējās 
izmaksas, EUR

Informācija par projekta norisi

Īstenots 2018. gadā50 000,00
ELFLA projekts "Ilūkstes 
novada jauniešu radošais 
kvartāls"
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Lai nodrošinātu atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, kā arī uzlabotu pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, pašvaldība īsteno 
divus ESF projektus izglītības jomā: projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” un projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

Tūrisma jomā 2018. gadā Ilūkstes novadā tika turpināta aizsāktā tradīcija – kultūras tūrisma rallijs 
“Citādais ceļojums”, kura maršruts veda pa novadu, lai netradicionālā un atraktīvā veidā pasākuma 
dalībniekus iepazīstinātu ar Ilūkstes novada tūrisma objektiem, Sēlijas skaisto dabu, kā arī lai 
iesaistītu novada iedzīvotājus un viesus novadā notiekošajās aktivitātēs. Tika papildināts arī tūrisma 
informatīvo materiālu klāsts. 

Kultūras un tūrisma jomā 2018. gadā notika pārmaiņas, tika izveidota “Ilūkstes novada kultūras un 
tūrisma aģentūra”, kuras mērķis apvienot cieši saistītas jomas - kultūras un tūrisma jomas un 
nodrošināt plaši aptverošu un mūsdienīgu šīs iestādes darbu.

2018.gadā kultūras tūrisma jomā Ilūkstes novadā tika realizēts nozīmīgs projekts – “Aplido, apceļo, 
apmīļo Latviju”, kura laikā, veicot ceļu apkārt Latvijai, tapa simboliska dāvana valstij un iedzīvotājiem 
Latvijas simtgadē. Šis projekts iezīmēja jaunu tūrisma ceļu, kas turpinās savu esību.

2018.gadā īstenotie un uzsāktie projekti sekmē novada attīstību atbilstoši Ilūkstes novada ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijā noteiktajām ilgtermiņa prioritātēm, kas ir: 
- Sēlijas reģiona attīstība; 
- ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana un sadarbība ekonomikas izaugsmei;
- pieejama un mūsdienīga tehniskā infrastruktūra. 
Projektos īstenotās aktivitātes ir atbilstošas Ilūkstes novada attīstības programmā 2013.-2019.gadam 
noteiktajām rīcībām un investīciju plānam.

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra trenažieru zāle tika aprīkota ar dažādiem trenažieriem, tādā veidā nodrošinot 
daudzpusīgas sporta iespējās novadā 
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3.2. Būvvaldes darbība

Ilūkstes novada būvvalde savu darbību uzsāka 2011. gada 1. aprīlī. Būvvaldes darbību 
nodrošina būvvaldes vadītājs, būvinspektors un arhitekts. Attiecīgi būvvaldē iesniegtajiem 
būvniecības ieceres dokumentiem un to stadijai būvvalde iesniegtajā dokumentācijā ir 
veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un/vai par būvniecības nosacījumu 
izpildi.

Būvniecības ieceres
dokumentācijas veids

PN (Projektēšanas
nosacījumu izpilde)

BUN (Būvdarbu uzsākšanas 
nosacīumu izpilde)

2

3

42

3

5

1

7

7

4
2

4
12

3 6

1

Paskaidrojuma raksts 
elektroenerģijas ražošanas būvei

Paskaidrojuma raksts 
autoceļu būvobjektam 1

11

1 1

51

3

3

13

Paskaidrojuma raksts ēkas 
nojaukšanai 3

Pakaidrojuma raksts 
hidrotehniskai un meliorācijas 

būvei
Būvatļauja ēkai

Paskaidrojuma raksts ēkai
Paskaidrojuma raksts

inženierbūvei

Kopā

3

Būvatļauja autoceļiem

Būvatļauja inženierbūvei

Apliecinājuma karte ēkai
Apliecinājuma karte 

inženierbūvei

6

Pavisam kopā:

Akti par būves pieņemšanu ekspluatācijā
Akti par energoapgādes objeka pieņemšanu 
ekspluatācijā
Akti par hidrotehnisko inženierbūvju 
pieņemšanu ekspluatācijā
Izziņas par ēku neesību
Atzinumi par tehniskā stāvokļa apsekošanu
kopā

5

2

1

9
2

19

Citi būvvaldes sagatavotie dokumenti:

22
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3.3. Sociālā palīdzība un 
sociālie pakalpojumi

Ilūkstes novada Sociālais dienests ir Ilūkstes 
novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras dar-
bības mērķis ir nodrošināt sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu sniegšanu pašvaldības teri-
torijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, veicinot šo per-
sonu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.
Sociālā dienesta darbība ir organizēta, 
nodrošinot sociālā darba speciālistu pieejamību 
novada centrā un katrā pagasta pārvaldē. Ir 
sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 
bērniem. Visiem sociālā darba speciālistiem ir 2. 
līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajā 
darbā. 

Atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam 2018.gadā konstatēta 202 ģimenēm (395 per-
sonām) t.i., 5,3 % no iedzīvotāju kopējā skaita. Salīdzinot ar 2017.gadu, trūcīgo ģimeņu skaits ir 
samazinājies par 27 ģimenēm (73 personām).

Personu, kurām 2018. gadā konstatēta atbilstība trūcīgas personas statusam, 
sadalījums pa grupām:

personu grupa skaits
bērni
pilngadīgas darbspējīgas 
strādājošas personas
pilngadīgas darbspējīgas 
nestrādājošas personas
pilngadīgas personas ar
invaliditāti
pensijas vecuma personas
personas bērna kopšanas
atvaļinajumā

105

31

153

39

57

10

bērni pilngadīgas darbspējīgas 
strādājošas personas

pilngadīgas darbspējīgas 
nestrādājošas personas

pilngadīgas personas 
ar invaliditāti pensijas vecuma personas

personas bērna kopšanas atvaļinajumā
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Sociālās palīdzības pabalstiem, kuru piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm) saskaņā ar valstī spēkā esošo likumdošanu un Ilūkstes novada 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem, 2016. gadā izlietoti 91023.54 euro, t. sk.:

3.3.1. Sociālā palīdzība

Pabalstu veidi 
izlietotā summa
EUR

Pabalstus saņēmušo 
ģimeņu/
personu skaits

GMI (garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
pabalsts)

103/175

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

21260.00 174/332

41/703848.24

13/14

Pabalsts ēdināšanai 
bērniem no trūcīgām ģimenēm vispārizglītojošās 
skolās, apmaksājot pusdienas 50% apmērā;
bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs, apmaksā-
jot uzturēšanos 100% apmērā;
audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm, kuri iegūst 
izglītību profesionālajās skolās – 15 euro mēnesī

Veselības aprūpe (trūcīgām personām un 
ģimenēm zobu ārstēšanai, briļļu iegādei, ortodon-
ta pakalpojumu apmaksai)

320.33

41908.36

5Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem sasniedzot 
pilngadību

2874.94

5Pabalsts audžuģimenēs ievietotiem bērniem 
uzturam

17231.67

4Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā 3580.00

24



Sociālās palīdzības pabalstiem izlietotā summa, EUR
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3.3.2. Pašvaldības iniciatīva
Atbalsts audžuģimenēm un aizbildņiem

Audžuģimenēm un aizbildņiem ir iespējas saņemt bezmaksas individuālās psihologa -psiho-
terapeita konsultācijas, vienu reizi mēnesī darbojas  atbalsta grupa audzūģimenēm un 
aizbildņiem, kura nodrošina iespēju saņemt atbalstu, dalīties savā pieredzē, kā arī iegūt jaunas 
atziņas un idejas, jaunas prasmes bērnu audzināšanā, savstarpējo attiecību veidošanā. Piee-
jams sociālā darba speciālistu atbalsts un palīdzība problēmu risināšanā.

Ilūkstes novada audžuģimenēs esošajiem bērniem, kuri mācās Ilūkstes novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādēs, 50 % apmērā tiek apmaksāta ēdināšana un 100% apmērā tiek 
apmaksāta ēdināšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Pašvaldība papildus piešķir-
tajam valsts pabalstam par audžuģimenes pienākumu pildīšanu par katru bērnu maksā 20 
euro mēnesī.

Novadā ir četras audžuģimenes, kurās dzīvo 15 bērni.

- Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts ģimenei – 300 euro;
- Pabalsts izglītības procesa nodrošināšanai – 22 euro, ko saņem 1. klases skolēna vecāki un 
aizbildņi;

GMI Dzīvokļa 
pabalsts

Pabalsts 
ēdināšanai 

Veselības 
aprūpe 

Sociālās garantijas 
bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem 
sasniedzot pilngadību

Pabalsts audžuģimenēs 
ievietotiem bērniem uzturam
Vienreizējs pabalsts 
krīzes situācijā

Īpatsvars (%) no kopā sociālās palīdzības pabalstiem izmaksātās summas:
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- Pabalsts veselības aprūpei: 

- pensionāriem un personām ar invaliditāti – par trīs stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne 
vairāk kā 30 euro gadā;
- pensionāriem un personām ar invaliditāti onkoloģisku saslimšanu gadījumos – par desmit  
stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 72 euro gadā; 
- pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 
– 72 euro gadā;
- bērniem ar invaliditāti – par medicīnas rehabilitācijas pakalpojumiem – 50% apmērā no 
izlietotajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 143 euro gadā;
- trūcīgām personām ārstēšanās izdevumu segšana no alkohola, narkotisko vielu atkarības – 
ne vairāk kā 145 euro gadā.
 
- Piemiņas veltes politiski represētajām personām, Černobiļas AES avārijas seku     
likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.

Pašvaldības brīvprātīgajās iniciatīvās sociālajam atbalstam novada iedzīvotājiem izlietoti 
56298.74 euro.

3.3.3. Sociālie pakalpojumi
Ilūkstes novadā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucēju-
mu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgād-
nieku vai kuru apgādnieki nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt 
nepieciešamo palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska 
rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt 
aprūpi, ir tiesīgas saņemt pakalpojumu „Aprūpe mājās”. Mājas aprūpes pakalpojums 2018. 
gadā tika nodrošināts 47 pilngadīgām personām (34 pensijas vecuma personām un 13 piln-
gadīgām personām ar invaliditāti, t. sk. 5 personām ar garīga rakstura traucējumiem).  To 
nodrošināja 22 aprūpētāji. Aprūpētāju darba samaksai, ieskaitot sociālo nodokli,  izlietoti 
46776.88 euro. 

Pašvaldības iestādē „Ilūkstes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumi-
em „Fēnikss” pieejams pasākumu kopums, kas nodrošina personu ar garīga rakstura 
traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju uzturēšanu. Centra darbība vērsta uz personu 
ar garīga rakstura traucējumiem pieskatīšanu, pašaprūpes iemaņu attīstīšanu ar speciālu 
nodarbību palīdzību un psihosociāla atbalsta sniegšanu personām un viņu tuviniekiem. 
Centru apmeklēja 14 personas, tā uzturēšanai un darbības nodrošināšanai 2018. gadā izlietoti 
32674.07 euro.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pieaugušām 
personām nodrošināja:
- sociālās aprūpes iestāde „Subates Romas katoļu draudzes veco ļaužu mītne „Miera nams”” ; 
pakalpojums sniegts 37 personām un izlietoti 92054.25 euro.
- IA Veselības centra „Ilūkste”  Pansija „Mūsmājas Dižkoks”; pakalpojums sniegts 6 personām 
un izlietoti 10322.87 euro.
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Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem tika izman-
tots Daugavpils novada pašvaldības iestādes „Naujenes bērnu nams”. Institūcijā uzturējās 2 bez 
vecāku gādības palikuši bērni. Izlietoti 16103.85 euro.

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

Sniegti psihologa pakalpojumi krīzē nonākušiem mazaizsargātajiem Ilūkstes novada iedzīvotā-
jiem, nodrošinot 242 individuālās psihologa konsultācijas (pielāgojoties personu vajadzībām, to 
sniegšana tika nodrošināta, izmantojot pagastu centros esošās pašvaldības institūciju telpas tuvāk 
dzīvesvietai). Tika nodrošinātas atbalsta grupu nodarbības audžuģimenēm un aizbildņiem, izglīto-
joši semināri un atbalsta grupu nodarbības aprūpētājiem. 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā (valsts finansēts) nodrošināts 65 personām, t.sk.:
- 1 personai vecumā no 5 līdz 18 gadiem;
- 30 personām ar 1. invaliditātes grupu;
- 35  personām ar 2. invaliditātes grupu.

Finanšu izlietojums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai ir 44234.00 euro.

3.4. Izglītība
Ilūkstes novadā 2018. gadā no janvāra līdz septembrim darbojās viena pirmsskolas izglītības 
iestāde ar divām filiālēm, divas vidusskolas, viena vispārējās un profesionālās izglītības viduss-
kola, divas pamatskolas, divas izglītības iestādes ar profesionālo ievirzi, viena speciālās izglītības 
iestāde un viena interešu izglītības iestāde. 

Izglītības iestāde 2015

Ilūkstes 1. vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības 
vidusskola

306

2016

277

2017

279

2018

267

194

109 (visp.)
84 (prof.)

109 (visp.)
108 (prof.)

108 (visp.)
75 (prof.)

92 (visp.)
79 (prof.)

193 208 202

82 75 78 61
60 60 55 51
39 36 32 31

126 139 154 184

311 274 284 297

253 154 208 203

192 202 199 198

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola
Eglaines pamatskola
Subates pamatskola
Raudas internātpamatskola
Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skola
Ilūkstes novada sporta skola
Ilūkstes Bērnu un 
jauniešu centrs
Ilūkstes pirmsskolas izglītības
iestāde „Zvaniņš”
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2018. gada 28. februārī tika pieņemts lēmums par 
izglītības iestāžu reorganizāciju. Reorganizācijas 
rezultātā tika apvienotas Ilūkstes 1.vidusskola, 
Sadraudzības vidusskola, Eglaines pamatskola un 
Subates pamatskola un uz šo izglītības iestāžu 
bāzes tika izveidota viena izglītības iestāde Ilūkstes 
Raiņa vidusskola ar mācību programmas 
īstenošanas vietām Ilūkstes pilsētā (Raiņa ielā 49 
un Stadiona ielā 1), Eglaines ciematā, Subates 
pilsētā.

 2018./2019.māc.gadā darbu uzsāka Ilūkstes Raiņa 
vidusskola ar 539 izglītojamiem. Reorganizācija 
deva iespēju saglabāt pamatizglītības ieguvi tuvāk 
dzīvesvietai, bet vidējās izglītības posmā satura 
daudzveidības nodrošināšanai  ir paralēlklases. 

3.4.1. Jaunieši 
novadā

2018.gads jauniešu jomā bijis bagāts ar notikumi-
em. 
Gada sākumā, 27.aprīlī tika atklāts Ilūkstes novada 
jauniešu radošais kvartāls, kurš atrodas Ilūkstē, 
Brīvības ielā 12. Telpa radīta tā, lai jaunieši paši 
varētu to iekārtot kā vēlas. Telpa gada laikā 
pamazām tiek iekārtota. Radošajā kvartālā 
jauniešiem ir iespēja tikties, komunicēt, radoši dar-
boties, organizēt pasākumus, vienkārši pavadīt 
savu brīvo laiku. 
Vasarā, 21.jūnijā Ilūkstes novadā tika izveidota Ilūk-
stes novada jauniešu dome, kurā darbojas 15 
novada jaunieši. Dome sanāk uz sēdēm, risina 
jauniešiem aktuālus jautājumus, iesaistās pasāku-
mu organizēšanā. 
Augustā Ilūkstes novadā notika Sēlijas novadu 
jauniešu diena “Dzimis Sēlijā”, kur piedalījās vairāk 
kā 150 jaunieši no Sēlijas novadiem. Jaunieši divu 
dienu laikā varēja piedalīties sporta un erudīcijas 
aktivitātēs, kā arī baudīt koncertu. 
Jauniešiem ir vairāki pasākumi un aktivitātes, 
kuras ir ikgadējas, piemēram, “Ēnu diena”, “Es mīlu 
tevi, Latvija”, Sēlijas novadu jaunatnes apmācības,  
Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņa, 
Ziemassvētku labdarības pasākumi, tāpat 
jauniešiem ar pašvaldības atbalstu ir iespēja 
apmeklēt izstādi “Skola 2018” un daudz citu aktivi-
tāšu. 

2018. /2019.māc.gadā darbu uzsāka Ilūkstes Raiņa 
vidusskola ar 539 izglītojamiem

Ilūkstes novadā tika izveidota Ilūkstes novada jauniešu 
dome

Jauniešiem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgās 
norisēs, piemeram, “Enu dienā”, konkursā“Es mīlu 
tevi,Latvija”, Sēlijas novadu jaunatnes apmācībās un 
citas aktivitātēs
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4. Budžeta informācija
Ilūkstes novada pašvaldība ir saimnieciski, administratīvi un teritoriāli patstāvīga vienība ar 
savu budžetu, kas veidojas pēc finanšu izlīdzināšanas principa, ko nosaka likums, un saskaņā 
ar pastāvošo likumdošanu organizē budžeta izpildi, nodrošinot ieņēmumu daļas līdzekļu 
racionālu izlietošanu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildei. Budžeta izpildes gaitā tiek 
ievērots likums „Par pašvaldību budžetiem” – Budžeta izdevumi saimnieciskajā gadā 
nepārsniedz līdzekļu daudzumu, ko veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā 
ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu.

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas veidojas no 
juridisko un fizisko personu nodokļu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta 
dotācijām un mērķdotācijām, kredītiem, vietējām nodevām un citiem maksājumiem, 
pašvaldību budžetā ieskaitāmiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 
apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko personu 
brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem.

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms ir nepieciešams 
pašvaldībai  likumā noteikto funkciju veikšanai. Praksē pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt 
pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā saimnieciskajā gadā pašvaldību funkciju un uzdevumu 
izpildei atbilstoši pašvaldības prioritātēm. Tā kā nepieciešamība vienmēr pārsniedz pieejamos 
resursus, budžeta process nozīmē izvēles veikšanu un lēmuma pieņemšanu. 

Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada budžets tika apstiprināts 05.02.2018. domes sēdē un 
izdoti saistošie noteikumi Nr. 1-b/2018 „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada 
budžetu”. 

Speciālais budžets (EUR) Ziedojumi un 
dāvinājumi (EUR)

6 929 547 367 012

1 137 607 262 542 118

-Ieņēmumi

Pamatbudžets (EUR)

Līdzekļu atlikums 
gada sākumā

7 708 664 514 835 118Izdevumi

326 362 - -Aizņēmumu
atmaksa

32 128 114 719 -Līdzekļu atlikums 
gada beigās

Budžets 2018. gadam sastādīts saskaņā ar LR likumiem „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par valsts budžetu 2018. gadam”.
 
2018. gada laikā sakarā ar nepieciešamību finansēt budžetā neparedzētus pasākumus, 
investīciju piesaisti projektu realizācijai, aizņēmumiem un pašu ieņēmumu izmaiņām, vairāk-
kārtīgi tika veikti pašvaldības budžeta grozījumi.
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4.1. Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi

Ilūkstes novada pašvaldības budžeta ieņēmumus veido:

•tiešie nodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis par ēkām un būvēm, nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi un nekustamā īpašu-
ma nodoklis par mājokļiem; 
•nenodokļu ieņēmumi, kas sastāv no ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts 
(pašvaldību) nodevām un maksājumiem, ieņēmumiem no pārējiem novada maksas 
pakalpojumiem, sodiem un sankcijām, kā arī pārējiem nenodokļu ieņēmumiem;
•saņemtie maksājumi, kas sastāv no norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības 
pakalpojumiem; 
•maksājumi no valsts budžeta, kuros ietilpst visa veida mērķdotācijas, kas paredzētas gan 
investīcijām, gan dažādu iestāžu kapitālajam remontam, un mērķdotācijas gan skolotāju 
darba samaksai, gan citiem pasākumiem;
•maksājumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

2018.gadā Ilūkstes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi sastādīja EUR 8 317 950. 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu ieņēmumi kopumā samazinājās par 4.2 %.

2018 2019

8 678 765 8 317 950 10 197 508

2017

PAMATBUDŽETS

3 270 806 3 390 718

2 935 635

100 100

3 217 642

2 853 953

Nodokļu ieņēmumi

2 833 794

100

455 083 363 689

267 046

82 208

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

437 012

300 767

116 727

317 811

117 040

Nekustamā īpašuma
nodoklis, t. sk.

par zemi

par ēkām un būvēm

par mājokļiem

Ieņēmumu pozīcija Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Plāns
(EUR)

Īpatsvars
(%)

37.7

2.0 0.62

40.76 31.55

0.09

19 518

3 040

7 551

9 937 730 519

174 687 51 359 9 371

20 232

1 228

8 039 8 352

14 434

0

Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no

uzņēmējdarbības
un īpašuma

Valsts nodevas un
maksājumi

Sodi un sankcijas
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2018 2019

550 447 519

2017

Pārējie nenodokļu
ieņēmumi

40 915 0153 609

4 216 750 5 413 042

1 994 070

Ieņēmumi no
pašvaldības nekustamā

īpašuma pārdošanas

4 016 628

1 762 788 1 685 240

Transfertu ieņēmumi

maksājumi no
pašvaldību finanšu

izlīdzināšanas fonda
pašvaldību budžetiem

Ieņēmumu pozīcija Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Izpilde
(EUR)

Īpatsvars
(%)

Plāns
(EUR)

Īpatsvars
(%)

339 922

876 722 327 576 1 256 898

114 111 108 869 108 304

114 111 108 869 108 304

331 547 300 555

Pašvaldību budžetu
transferti, t. sk.

Budžeta iestāžu
ieņēmumi

norēķini ar pašvaldību
budžetiem par izglītību

Aizņēmums

46.3

3.9 3.99

50.69 53.08

2.95

10.1 3.94 12.33
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Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido transfertu ieņēmumi:Lielāko daļu no pašvaldības budžeta ieņēmumiem veido transfertu ieņēmumi:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
2018. gadā pašvaldības budžetā 35.29 % no kopējiem ieņēmumiem veidoja iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa maksājumi – 2 935 635 EUR.
Nekustamā īpašuma nodoklis 
2018. gadā no kopējiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā veidoja nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumi: par zemi – 38.21 %, par ēkām – 1.41 % un par mājokļiem – 0.24 %. 
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi
Nodevas un dažādi nenodokļu ieņēmumi  2018. gadā bija 51 359 EUR. 
Ieņēmumu bāzi varētu novērtēt kā apmierinošu. 2018. gadā dotācijas no pašvaldību izlīdz-
ināšanas fonda bija 1 685 240 EUR.
 

4.2. Pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumi

2018. gadā saņemtais finansējums Ilūkstes novada pašvaldībai deva iespēju finansēt 
visas pašvaldības iestādes, nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi.
Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumi un līdzekļu atlikumi pārskata gadā 
izlietoti LR likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei un budže-
ta programmu finansēšanai. Ilūkstes novada pašvaldības budžeta izdevumi 
atspoguļoti atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, kas raksturo izdevumu struktūru 
pēc funkcijām  vai nozarēm.
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2018 2019 plāns2017

1 208 6111 070 663 1 877 563
Vispārējie valdības dienesti un parēja

ekonomiska darbība
(t. sk. projektu realizācija)

Sabiedriskā kārtība un drošība

Ekonomiskā darbība
(tūrisms, nodarbinātība)

Vides aizsardzība

2017.gadā Ilūkstes novada pašvaldības
pamatbudžeta izdevumi sastādīja

EUR 8 609  478. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu izdevumi ari palielinājās par

EUR 1 292 893 (par 17%). Rādītājs (EUR) (%) (EUR) (%) (EUR) (%)

12.4 14.32 16.77

74 55265 500 95 3060.8 0.88 0.85

122 221128 479 71 8571.5 1.45 0.64

280 3620 576 8090 3.32 5.16

983 650696 559 3 192 1908.1 11.66 28.53

11 92713 705 9 0110.2 0.14 0.08

518 403483 575 347 5385.6 6.14 3.11

4 021 2224 044 532 3 638 20247.0 47.65 32.51

580 6391 756 437 1 087 13320.4 6.88 9.72

18 000263 028 288 6473.0 0.21 2.58
620 43487 000 60001.0 7.35 0.05

8 440 0218 609 478 11 190 256100 100 100

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

Veselība

Atpūta, kultūra, reliģija un sports

Izglītība
Sociālā aizsardzība

Aizdevumu atmaksa
Kapitālā iegāde

IZDEVUMI KOPĀ
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Pašvaldības budžeta iestāžu finansēšana tika veikta saskaņā ar apstiprinātajām iestāžu uzturēšanas 
tāmēm: 

Lielākais īpatsvars pēc ekonomiskajām kategorijām ir atalgojumam, pakalpojumu apmaksai, 
pamatkapitāla veidošanai un kredītu pamatsummas atmaksai.

2018. – izpilde
(EUR)

2019. – plāns
(EUR)

3 778 975 4 016 600 3 671 429

886 650 962 590 896 508

5 234 2 751 5 610

986 013 1 063 979 1 795 448

2017. – izpilde
(EUR)

Atalgojums

Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas,

sociālā rakstura pabalsti un
kompensācijas

Komandējumi un dienesta braucieni

Pakalpojumi

Rādītāji
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2018. – izpilde
(EUR)

2019. – plāns 
(EUR)

485 926 518 555 577 833

5 904 5 789 5 887

275 202 154 246 537 972

8 930 11 945 2 000

2017. – izpilde
(EUR)

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

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes
apmaksā noteikto funkciju ietvaros

152 0 3 139Procentu izdevumi

1 422 844 618 632 2 773 596Pamatkapitāla veidošana

35 358 36 076 58 856Subsīdijas un dotācijas

89 053 101 167 230 128Pašvaldību budžeta uzturēšanas
izdevumu transferti

87 000 18 000 6 000
Akcijas un cita līdzdalība komersantu

pašu kapitālā, neskaitot
kop ieguldījumu fondu akcijas

263 028 620 434 288 647Kredītu pamatsummas atmaksa

8 609 478 8 440 021 11 190 256Izdevumi  kopā

Izdevumi periodikas iegādei

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

Rādītāji

Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada publiskais pārskats

Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada budžetā bija apstiprināti finanšu līdzekļi  129 000 EUR 
apmērā izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, kuri tika novirzīti mērķiem pamatojoties uz 
Ilūkstes novada domes lēmumiem:
1) “Par finansiālu atbalstu Latvijas simtgadei veltītajam projektam – Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkursam “Mana zeme skaistā”.”– 187.00 EUR;
2) “Par finansiālu atbalstu projektam “Veselīgs dzīvesveids- tas ir stilīgi”.”– 2200.00 EUR;
3) “Par papildus finansējuma piešķiršanu Raudas internātpamatskolai.”– 606.00 EUR;
4) “Par pašvaldības dalību  Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā “Nodarbinātības pasāku-
mi  vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītī-
bas iestādēs”.”– 17 825.00 EUR;
5) “Par J.K. iesnieguma izskatīšanu.”– 400.00 EUR;
6) “Par finansiālu atbalstu biedrībām.” – 821.00 EUR;
7) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.”– 5 606.00 EUR;
8) “Par finansiālu atbalstu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēnu 
komandas “Zibo” dalībai vasaras nometnē.”– 700.00 EUR;
9) “Par kapitālsabiedrības SIA „Veselības centrs Ilūkste” pamatkapitāla palielināšanu.” –  
18 000.00 EUR;
10) “Par papildus finansējumu piešķiršanu.”– 1 025,00 EUR;
11) “ Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē.”– 
14 800.00 EUR;
12) “Par papildus finansējuma piešķiršanu.”–  15 487.00 EUR;
13)“Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latgales reģionālā pensionāru apvienība”.” - 100.00 EUR;
14)“Par finansiālu atbalstu Latvijas  Armvrestlinga federācijai.”– 500.00 EUR;
15)“Par papildus finansējuma piešķiršanu.”– 17 855 EUR;
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16) “Par papildus finansējuma piešķiršanu.”- 14 999.00 EUR;
17)“Par papildus finansējuma piešķiršanu.”– 3 225.00 EUR ;
18) “Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības 
iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.”- 7 499.00 EUR;
19) Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
pamatkapitālā.- 6 000.00 EUR;

4.3. Pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi un izdevumi

Ilūkstes novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (t. sk. ziedojumi un dāvinājumi) 2018. 
gadā bija 376 025,00 EUR. Lielāko speciālā budžeta ieņēmumu daļu veido autoceļu (ielu) fonds.

2018 2019 plāns2017

376 025359 240 361 812Speciālā budžeta ieņēmumi kopā

Privatizācijas fonds

Dabas resursu nodoklis

Pārējie speciāla budžeta ieņēmumi

 Rādītājs (EUR) (%) (EUR) (%) (EUR) (%)

100 100 100

1530 00.04 0

11 14016 115 12 0004.5 2.96 3.32

 87- 00 0.02 0

349 812339 933 349 81294.6 93.04 96.68

14 8333 192 00.9 3.94 0

Autoceļu (ielu) fonds

Ziedojumi un dāvinājumi

0

Speciālā budžeta izdevumu izlietojumu nosaka spēkā esošā likumdošana, 
Domes lēmumi un noteikumi.
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2018 2019 plāns2017

365 188338 315 511 942Speciālā budžeta ieņēmumi kopā

Privatizācijas fonds

Dabas resursu nodoklis

Pārējie izdevumi

 Rādītājs
(EUR) (%) (EUR) (%) (EUR) (%)

100 100 100

00 00 0

1 4451 186 4 8000.4 0.40 0.94

362 038333 935 493 50998.7 99.14 96.40

8757 3000 0.02 0.06

1 6183 137 13 3330.9 0.44 2.6

Autoceļu (ielu) fonds

Ziedojumi un dāvinājumi

0

Pašvaldības speciālā budžeta izdevumi 2018. gadā bija 365 188 EUR. 
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4.4. Pašvaldības aizņēmumi

Parakstīšanas
datums

Atmaksas 
termiņš

27.02.2015 20.02.2035  897 126
Izglītības iestāžu investīciju projekta
 „Ilūkstes novada sporta skolas sporta 
centra būvniecība” īstenošana

Valsts
kase

AizdevējsNr.
p.k. Mērķis

Aizņēmuma 
summa 
(EUR)

Parāds uz 
01.01.2019

1 2 3 4 5 7 9

5 793 133

23.07.2015 20.07.2035  534 820
IIzglītības iestāžu investīciju projekta
 „Ilūkstes pilsētas stadiona 
būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība 
un būvniecība” īstenošana

Valsts
kase7 503 948

23.07.2015 20.07.2036  211 637

Projekta ”Ilūkstes sadraudzības 
vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas 
tehniskas dokumentācijas izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība” 
īstenošanai

Valsts
kase8

9

211 637

01.03.2017 20.02.2037  709 000

Projekta "Dvietes sociālo pakalpojumu 
centra ēkas pārbūves tehniskās 
dokumentācijas izstrāde, 
autoruzraudzība un būvniecība" 
īstenošanai

Valsts
kase 709 000

10 01.10.2017 20.09.2032  116 848
Projekta "Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas projekta 
"Ģimenes ieleja(Family valley)" 
būvniecības darbu īstenošanai

Valsts
kase 31 305

11 09.04.2018 20.03.2038 228 249
ELFLA projekta "Ilūkstes novada 
ceļu infrastruktūras kvalitātes 
uzlabošana" īstenošanai

Valsts
kase 228 249

12.07.2018 20.06.2038 99 327
ELFLA projekta "Ieguldījums 
komercdarbības attīstībai 
Ilūkstes novadā" īstenošanai

Valsts
kase 41 496

Kopā 2 797 007 2 518 768

Finanšu risks pašvaldībai ir uzņemtās un nākotnē plānotās ilgtermiņa saistības.
2018. gadā pašvaldība noslēdza ilgtermiņa aizņēmumu līgumu ar Valsts kasi kopsummā par 327 576 
EUR projektu realizācijai.
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Aizņēmējs
Parakstīšanas 

datums

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS”

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS”

Kapitāl-sabiedrība 
SIA „ORNAMENTS”

24.10.2012

11.05.2015.

24.10.2027.

11.05.2025.

Ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu 
Brīvības un Avotu ielās 
Ilūkste būvniecība

Katlu mājas „Bebrenes 
tehnikums” renovācijas 
un siltumenerģijas 
ražošanas efektivitātes 
uzlabošana”

Centralizētās 
siltumapgādes sistēmas 
attīstība: Katlu mājas 
Pašulienes ciemā 
rekonstrukcija ar 
Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras 
līdzfinansējum

AS „Swedbank”

AS „Swedbank”

AS „Swedbank”

Aizdevējs
Nr.
p.k. Mērķis Atmaksas 

termiņš

Galvojuma 
summa 

(EUR)

1 2 3 4 5 7 9

2 398 404

270 6813

4

Kopā: 854 351 493 050

Neapmaksātā 
summa, 
kurai nav 
iestājies 
maksāšanas 
termiņš 
(uz pārskata 
perioda beigām) 
(EUR)

287 781

116 187

22.09.2015. 22.09.2025. 185 266 89 082

4.5. Pašvaldības izsniegtie 
galvojumi

Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtie galvojumi 
pēc stāvokļa 2019. gada 1. janvārī

2018. gadā pašvaldība nesniedza galvojumus. 
Saistību apjoms (%) no pamatbudžeta ieņēmumiem 2018. gadā – 7.12 %. 
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4.6. Pašvaldības kapitāla vērtība 
un paredzētās tā izmaiņas

2018. gadā Ilūkstes novada pašvaldība bija 2 kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašniece 
un 3 kapitālsabiedrību kapitāla daļu līdzīpašniece:

EUR

893 027 820 664  10041503003743SIA „Ornaments“

Uzņēmuma nosaukums
Nr.
p.k. Reģistrācijas 

Nr. Izmaiņas 
(+/-)

1 -72 363

2

3

4

5

Kopā 1 168 619 x x1 066 666 -101 953

Līdzdalība 
(%)

EUR
Līdzdalība 
(%)

2017. gads 2018. gads

100

132 768 103 178  10041503014677
SIA „Veselības un 
sociālās aprūpes 
centrs „Ilūkste””

-29 590100

3 527 3 527  7.2741503004556SIA „Latgales laiks” 07,27

115 194 115 194  2.341503029600
SIA „Daugavpils 

reģionālā slimnīca” 02.54

24 103 24 103  5.0941503029988

SIA „Atkritumu 
apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales 
starppašvaldību 

organizācija”

05,09
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4.7. Pašvaldības nekustamā  
īpašuma novērtējums

salīdzinot ar iepriekšējo 
pārskata gadu

Nekustamā īpašuma veids
Bilances vērtība 
uz 31.12.2017.  EUR

Bilances vērtība 
uz 31.12.2018. EUR

Vērtības pieaugums 
vai samazinājums 
(EUR)

Dzīvojamās ēkas

Nedzīvojamās ēkas

Transporta būves

Zeme zem ēkām un būvēm

Atpūtai un izklaidei 
izmantojamā zeme

Pārējā zeme

Inženierbūves

Pārējais nekustamais
 īpašums

Turējumā nodotā valsts 
un pašvaldību zeme

Turējumā nodotās valsts un 
pašvaldību ēkas un būves

Bioloģiskie un pazemes 
aktīvi

KOPĀ:

222 145

11 876 007

22 662 024

866 026

30 444

2 837 579

2 454 653

36 506

79 039

1 709 646

229 801

43 003 870

222 145

11 882 916

23 081 866

869 331

30 444

2 834 171

2 520 812

61 012

78 218

1 704 558

231 491

43 516 964

0

6 909

419 842

3 305

0

-3 408

66 159

24 506

-821

-5 088

1 690

513 094
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Ilūkstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma kopējā bilances vērtība, salīdzinot ar 
2017. gadu, pārskata gadā ir pieaugusi par EUR 513 094.

Pārskata gadā vērtība pieaugusi galvenokārt transportbūvēm un inženierbūvēm, pārējam 
nekustamajam īpašumam. Veikts remonts Strēlnieku ielai, Brīvības ielai un 1.šķērsielai Ilūk-
stē, ceļam ”Dzintari-Talcinieki-Krastiņi” Pilskalnes pagastā, ceļam “Zariņi(lielceļš)-Diman-
ti-Pūpoli-Viesīte” Dvietes pagastā; izveidota gājēju ietve Sporta-Stadiona skvērā Ilūkstē; 
veikts remonts laukumam pie a/b “Dubezers” Pilskalnes pagastā; ierīkots apgaismojums 
Jaunatnes ielā Eglainē, Sporta-Stadiona skvērā un Ilūkstē, atjaunots apgaismojums Strēl-
nieku ielā Ilūkstē; izremontēts siltumtrases posms Ilūkstē; uzstādītas piemiņas strēles 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņai.

Ilūkstes novada administratīvās teritorijas kopplatība ir 64 621,3 ha, tai skaitā lauksaim-
niecībā izmantojamā zeme aizņem – 45 %, meža zemes – 41 %.

Ilūkstes novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā un īpašumā uz 06.11.2018. ir 7027,8 ha 
zemes jeb 10,9 % no novada kopējās platības, no tām pašvaldības īpašumā – 803,9 ha, kas 
ir 11,4 % no pašvaldības kopplatības. Meža zemes aizņem 1131,2 ha, kas ir 16,1 % no pašvaldī-
bas zemes kopplatības. 3184 ha no pašvaldības zemēm ir iznomāti novada fiziskajām un 
juridiskajām personām. Uz 01.01.2019. spēkā ir 1110 zemes nomas līgumi. 

Lai pašvaldība racionālāk un lietderīgāk apsaimniekotu savus īpašumus, tie ir jāuzmēra un 
jāieraksta zemesgrāmatā, kam nepieciešami lieli naudas līdzekļi. Pašvaldības ēku lielākai 
daļai īpašuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, savukārt zemei – tikai 11 %. Joprojām 
likuma ierobežojumu dēļ uz pašvaldības vārda nevar ierakstīt zemi zem mežaudzēm.
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