I N F O R M AT Ī VA I S I Z D E V U M S

ILŪKSTES
VĒSTIS
NOVADA

N r. 7 . 2 0 1 8 . g a d a j ū l i j s - a u g u s t s

Cena 0.14 EUR

D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDI JŪNIJĀ
26.jūnijā kārtējā domes sēdē izskatīja 46 darba kārtības jautājumus:
1. Par atļauju Ilūkstes 1.vidusskolai pieņemt ziedojumu no biedrības
“Mēs - Ilūkstes jauniešiem”.
2. Par kapitālsabiedrības SIA „Veselības centrs Ilūkste” pamatkapitāla
palielināšanu.
3. Par Ilūkstes novada domes īpašumā un valdījumā esošo būvju izslēgšanu no bilances.
4. Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transporta līdzekļiem.
5. Par Pilskalnes pagasta Atpūtas mājas “Dubezers” un Doļnajas kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādi.
6. Par papildus finansējumu piešķiršanu.
7. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
8. Par grozījumiem 2018.gada 5.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”
9. Par SIA “Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” izvēli atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanai Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.
10. Par atļauju SIA “Ilūkstes siltums” projektu īstenošanai.
11.– 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.
13. Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ērgļi 2”, Pilskalnes pagastā
atsavināšanu.
15. Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Meža ielā 2 un Meža ielā
4, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
16. Par atļauju Ē. L. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Pilskalnes un
Dvietes pagastu teritorijā ar murdu.
17. Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamo īpašumu Pļavu ielā
1, Ilūkstes pilsētā.
18. – 21. Par zemes iznomāšanu un zemes līgumu pagarināšanu Ilūkstes
pilsētā.
22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma, kadastra
Nr.4415 003 0051 Subatē un nosaukumu Robežu iela 3, Prodes iela 9 un
Ilūkstes iela 6 piešķiršanu.
23. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pīlādži”
Prodes pagastā un nosaukuma „Meža Pīlādži” piešķiršanu.
24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu īpašumam
“Jaunputeņi” Prodes pagastā.
25.-28.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Prodes un Bebrenes pagastos.
29. Par nosaukumu maiņu no “Namdari” uz “Jaunās Auziņas” Pilskalnes pagastā.
30.-31. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem
īpašumiem Pilskalnes pagastā.
32. – 42. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu, zemes nomas līgumu
pagarināšanu un zemes iznomāšanu Pilskalnes,Šēderes un Eglaines pagastos.
43. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Griezes”
Eglaines pagastā un nosaukuma “Jaungriezes” piešķiršanu.
44. Par pašvaldības zemes vienības “Lielais krasts” Subatē izvērtēšanu.
45. Par 1.Šķērsielas Ilūkstē izveidošanu.
46. Par zemes iznomāšanu L. S. Eglaines pagastā.
Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem
Nolēma pieņemt ziedojumu kopsummā 13 333,33 eiro no biedrības
“Mēs - Ilūkstes jauniešiem” un finanšu līdzekļus izlietot Ilūkstes 1.vidusskolas Sporta infrastruktūras uzlabošanai. Biedrība “Mēs - Ilūkstes jauniešiem” dibināta 2017.gada jūnijā, reģistrācijas Nr.40008266286, juridiskā
adrese: Lielā iela 121, Mārupe, Mārupes novads, turpinot vairāku Ilūkstes
1.vidusskolas absolventu projektu “Ilūkste var!“. Biedrība aicināja skolas
absolventus ziedot Ilūkstes 1.vidusskolas Sporta infrastruktūras uzlabošanai. Lai atbalstītu Ilūkstes 1. vidusskolas sporta laukuma atjaunošanu,
biedrība uzrunāja personīgi skolas absolventus Latvijā un ārpus tās, kā arī
piesaistīja projektam draugu atbalstu.
***
Atbalstīja SIA „Veselības centrs Ilūkste” lūgumu un atzina, ka ir nepieciešams palielināt pamatkapitālu, lai nodrošinātu saimniecisko darbību sociālās aprūpes iestādēs, nepieciešams papildus finansējums jumta
remontdarbu veikšanai, apkures/karstā ūdens padeves nodrošināšanai un
uzturēšanai, uguns drošības sistēmas un ēku tehniskā projekta izstrādei,
kā arī ir jāveic apkārtnes labiekārtošanas darbi un jāierīko apgaismojums.
Nolēma atbalstīt pašvaldības uzņēmumu un palielināt pamatkapitālu izdarot naudas ieguldījumu 18000 eiro apmērā.
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***
No pārējiem projektu realizācijai paredzētiem finanšu līdzekļiem novirzīja 14 155 eiro: t.sk. Ilūkstes PII “Zvaniņš” 206 eiro kāpņu telpu sienu
krāsošanai, 457 eiro iestādes grupā “Ābolītis” linoleja iegādei un pašvaldības Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļai 13 492 eiro Ilūkstes pilsētas gājēju ietvju atjaunošanai skvērā Sporta
ielā.
Eglaines pamatskolai papildus piešķīra 1 025 eiro zāles pļāvēja iegādei un
ūdens urbuma remontam.
***
Izvērtēja SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” (Reģ.Nr.41503029988, Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401) piedāvājumu par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanu Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā. Organizācija piedāvā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 12.93 EUR (bez PVN)
par 1 m3, ja 1 m3 svars sastādīs 130 kg, kurš ir par 3,47 EUR lētāks
salīdzinājumā ar esošo SIA „Eko Latgale” tarifu 16.40 EUR. Nolēma izvēlēties par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju Ilūkstes
novada administratīvajā teritorijā SIA “Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”, neveicot publiskā iepirkuma procedūru un līdz SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales
starppašvaldību organizācija” darbības uzsākšanai, lai nodrošinātu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, pagarināt līguma darbības termiņu (beidzas 08.07.2018.) ar SIA “Eko Latgale.”
***
Apstiprināja Pilskalnes pagasta Atpūtas mājas “Dubezers” un Doļnajas
kultūras nama maksas pakalpojumu cenrādi
Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez
PVN
(eiro)

PVN
(eiro)

Cena ar
PVN
(eiro)

Atpūtas māja “Dubezers”

viena stunda

11,36

2,39

13,75

svinību telpa

viena diennakts

90,91

19,09

110,00

naktsmītnes

viena diennakts

9,82

1,18

11,00

sauna

apmeklējums
līdz 4 stundām

33,06

6,94

40,00

piknika vieta

vienai personai

1,65

0,35

2,00

telts vieta

vienai personai

1,65

0,35

2,00

Pilskalnes pagasta
Doļnajas kultūras
nams

viena diennakts

24,79

5,21

30,00

Atpūtas mājas “Dubezers” svinību telpas izmantošanai samazināja
maksu 30% apmērā par vienu diennakti viesu skaitam līdz 30 personām.
Noteica, ka iegūtie finanšu līdzekļi tiek ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības bankas norēķinu kontā vai iemaksāti skaidrā naudā pašvaldības kasē.
***
Atļāva SIA “Ilūkstes siltums” īstenot projektus par siltumavota pārbūvi Ilūkstes pilsētā pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Katlu
māja” Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 001 0146 un siltumtīklu izbūvi līdz šādiem pašvaldības objektiem: Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs“, Ilūkstes veselības centrs “Ilūkste””, Ilūkstes 1.vidusskola,
Ilūkstes 1.vidusskolas kopmītnes, Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskola, kā
arī nolēma projektu rezultātā iegūtās mantas īpašumtiesības kārtot Civillikuma un LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, veicot grozījumus ar
SIA “Ilūkstes siltums” 2012.gada 12.septembra noslēgtajā Nomas līgumā .
***
Nolēma pārdodot par brīvu cenu pašvaldības nekustamo īpašumu „Ērgļi 2“, Pilskalnes pagastā, kadastra Nr. 4480 006 0003, zemi 7,59 ha kopplatībā, par nosacīto cenu 1700 eiro un 3-istabu dzīvokli Raiņa ielā 25-23,
Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 900 0408, par nosacīto cenu 5700 eiro sakarā ar
to, ka minētie nekustamie īpašumi nav nepieciešami pašvaldībai tai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.
***
Izskatīja piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Pilskalnes iela 7A, Ilūkstē, kas sastāv no zemes vienības 1638 kv.m. platībā,
kadastra apzīmējums 4407 003 0184, un četrām ēkām, kadastra apzīmējumi 4407 003 0184 001, 002, 003, 006, kur vienu no ēkām nomā pašvaldības uzņēmums “Ornaments“. Nolēma iegādāties minēto nekustamo
īpašumu pašvaldības funkciju veikšanai un šim mērķim piešķīra finansējumu 14 800 eiro apmērā.

S V Ē T KU
***
Izvērtēja pašvaldībai piekritīgas zemes vienības, kadastra apzīmējums
4415 003 0070 (77225 m2 kopplatībā), “Lielais krasts”, Subatē turpmāko
izmantošanu un konstatēja, ka zemes vienība ir uzmērīta un tā ir pieguļošā teritorija Subates Lielajam ezeram gandrīz 1 km garumā (teritorijā
daļēji aug priedītes). Saskaņā ar teritorijas plānojumu zemes vienību ir
paredzēts izmantot kā atpūtas zonu un sakarā ar to nolēma , ka zemes
vienība netiek iznomāta.
***
Atzina, ka ņemot vērā lielo transporta noslogotību Ilūkstē, Raiņa ielā
35 un Raiņa ielā 33A ir lietderīgi paturpināt ielas posmu pa pašvaldības
zemes vienībām, kadastra apzīmējumi 4407 001 0183, 4407 001 0285, ar
mašīnu stāvlaukumiem. Šajā sakarā nolēma izveidot jaunu ielu 1.Šķēr-
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siela, Ilūkstē (starp Raiņa iela 33 un Raiņa iela 35) 0,168 km garumā un
1100 m2 platībā (ielas brauktuves laukums ar stāvlaukumiem), kas savienos Raiņa ielu ar objektiem Raiņa iela 33A un Jēkabpils iela 10A.
***
Atbalstīja iedzīvotāju lūgumus un nolēma pagarināt 12 zemes nomas
līgumus un noslēgt jaunus 3 nomas līgumus par pašvaldības zemes izmantošanu.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības mājas
lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”.
			
Irēna Bogdanova
Kancelejas nodaļas vadītāja

…MANĀ UN TAVĀ DVĒSELES DAĻĀ
Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā –
Ieausta manā un tavā dvēseles daļā.
Te savu nastu nest, te savu akmeni velt,
Te savu sirds dziesmu saulītē celt.
Tā skan novada himnā, tā vienā taktī sirdīm gavilējot, svinējām mūsu novada
svētkus. Sirsnīgi, krāšņi un atmiņā paliekoši tika aizvadītas trīs svētku dienas,
kuru laikā baudījām daudzveidīgus pasākumus un norises.
Būdami pieaugošā cerībā un patiesā priekā par novada izaugsmi, jau tradicionāli svētkus atklājām ar Dievkalpojumu par novadu Ilūkstes Romas katoļu baznīcā, kam sekoja garīgās mūzikas koncerts un Agape. Atklājot svētkus,
Ilūkstē “iedzīvojās” arī pilsētas simbols – zirgs – kas tagad rotā rekonstruēto
skvēru pie autoostas. Paldies skulptūras autoram Ivo Folkmanim. 12.jūlija svētku dienā notika arī jauniešu festivāls, novada senioru svētki Subatē un sirsnīga
muzicēšana pie strūklakas Ilūkstē.
13.jūlija svētku diena iesākās aktīvi – notika sporta spēles cilvēkiem ar invaliditāti, dienas gaitā pacilāta rosība valdīja Ilūkstes Kastaņu ielas skvērā, kur
darbojās radošās darbnīcas, bija skatāmas fotogrāfijas “100 stāsti Ilūkstes novadam”, muzikālo uzvedumu dāvāja “Čučumuižas” rūķi…Tā radoši un priecīgi sagaidījām startu Ilūkstes novada tūrisma rallijam “Citādais ceļojums”, kas jau trešo gadu pēc kārtas veda cauri zināmām un ne tik zināmām novada vietām, ļaujot
notvert īpašo Sēlijas noskaņu. Dienas izskaņā neaizmirstams koncerts kopā ar
Intaru Busuli un Abonementa orķestri, un vakarēšana skvērā pie autoostas, kur
bija skatāma fotoretrospekcija “Kādreiz Ilūkstē” un vakara atmosfēru uzbūra
un muzikāli papildināja grupa “Atkal kopā”…te dejās griezās ne viens vien pāris!
Svētku noslēguma dienai mūs modināja pūtēju orķestris “Sēlija” un visi tikāmies tirdziņā, kur svētku atmosfēru uzbūra arī teatrālie un muzikālie uzvedumi. Tirgus “odziņa” – Saimes galds, kur varējām baudīt katra pagasta sarūpētos
gardumus. Šajā dienā notika arī ģimeņu sporta svētki, savukārt jau no 11.jūlija
novadā iedvesmu smēlās mākslinieki gan no Latvijas, gan Lietuvas, kuri piedalījās mākslas plenērā. Mākslinieki pauda patiesu prieku par novada skaisto,
kultūrvēsturiski bagāto vidi, daudzas no mūsu novada vietām saucot par pērlēm.
Ikviens šīs pērles, iemūžinātas skaistos mākslas darbos, varēja apskatīt izstādē
svētku noslēguma dienā. Paldies māksliniekiem par dāvinātajām gleznām!
Īpašā kopības sajūtā vienojāmies svētku noslēgumā, dodoties svētku gājienā
un pulcējoties Ilūkstes estrādē uz noslēguma lielkoncertu “Saules meitas vedības”. Koncertu vadīja Daugavpils teātra aktrise Maija Korkliša, koncertā piedalījās novada tautas mākslas kolektīvi - Lašu koris(vad.Maija Žigajeva), folkloras
kopa “Ritam” ( vad. Rita Kalvāne, vokālie ansambļi - Bebrenes senioru vokālais
ansamblis “Sarma”( vad. Rita Kalvāne), Dvietes Kultūras nama vokālais ansamblis”Rasa” (vad. Vita Stapkeviča), Subates Kultūras nama vokālais ansamblis “Sonāte”(vad.Gunta Pugžle), Pilskalnes pagasta vokālais ansamblis “Lillija”
( vad. Lilija Kuciņa), INKC senioru vokālais ansamblis “Kamenes” (vad. Lilija
Kuciņa) un vokālais ansamblis “Saskaņa” (vad. Maija Žigajeva), kā arī priecēja
deju kolektīvi - INKC jauniešu deju kolektīvi “Ance” (vad. Anita Meikšāne) un
“Labrīt”(vad.Antonija Stalidzāne),Ilūkstes 1. vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Ance”(vad. Dace Parša),Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs (vad.Antonija Stalidzāne),Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dviete”(vad. Anita
Meikšāne), INKCsenioru deju kolektīvs “Ozolzīles” (vad. Sandra Stašāne) un viesi no Daugavpils - Daugavpils kultūras centra jauniešu deju kolektīvs”Laismeņa”
(vad. Diāna Soldāne). Svētku kulminācijā – īpašs, līdz šim nebijis pārsteigums
novada ļaudīm un viesiem - muzikālo strūklaku šovs! Un, protams, līksmošana
ballē!
Ilūkstes novada pašvaldība izsaka lielu pateicību ikvienam, kurš ar savu darbu un sirdsdegsmi palīdzēja radīt neaizmirstamos svētku pasākumus! Vēlam, lai
kopīgi svinētie svētki kļūst par stiprinājumu ikkatram un pilda ar enerģiju, iedvesmojot skaistiem darbiem! Ar svētku sajūtu arī ikdienā, augsim lieli Latvijai
un būsim lepni par savu dzimto pusi!

…pieaugošā cerībā un patiesā priekā par novada izaugsmi,
svētkus atklājām ar Dievkalpojumu

Novada svētkos tapa skaista dāvana pilsētai un novadam.
Pilsētas simbols - zirgs - “ienācis” pilsētvidē
un rotā rekonstruēto skvēru

Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Radošā noskaņā sagaidījām “Citādo ceļojumu”
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Vijām simtgades jostu

Mazo un lielo priekam “Čučumuižas”rūķu vasaras raibumi!

…un lietus mums netraucēja!

Kopā ar Intaru Busuli ne tikai uzdziedājām…

Tā lūk modāmies svētku noslēguma dienai!

…pārsteidzošās pagastu prezentācijas “Saimes galdā”

Spēcinājāmies pie “Saimes galda”

Savādāki stāsti par novada pērlēm
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Svētku gājienā arī mūsu simtgades bērniņu ģimenes

Īpašā kopības sajūtā vienojāmies dodoties svētku gājienā

Spēcinošie novada domes priekšsēdētāja vēlējumi

Patriotiskais svētku noslēguma koncerts“Saules meitas vedības”

SVEICIENI ILŪKSTES NOVADAM
15.GADADIENĀ:
DZIMTAIS NOVADS
Es mīlu šo zemi – dzimto Ilūkstes novadu savu
Ar ļaudīm, kas Latvijai nesuši slavu.
Ar pakalniem, lejām, ozoliem staltiem
Ar sētām, ciemiem un dievnamiem baltiem.
Novada svētku pārsteigums – muzikālās strūklakas!

Sēlijas zeme – mana un Tava
Tev pieglaužas māmuļa – mīļa Daugava
Tev mūžam plaukt, būt lepnai par sevi
Tevi mīl, sargā – Tavas meitas un dēli
Lai paaudzes aug, dejo un dzied
Lai kuplo druvas un dārzi zied
Debesīs mūžam miera mākoņi iet
Novads krāšņi Latvijas vainagā zied.

Jāzeps Skrimblis, Bebrenē, vēlot Latvijas simtgadē - lai mūžam plīvo
sarkanbaltsarkanais karogs, deg Jāņuguns, smaržo ozolu vainagi un
svētku brīžos skan - Dievs svētī Latviju!
Ar svētku sajūtu arī ikdienā, augsim lieli Latvijai
un būsim lepni par savu dzimto pusi!

5

S V Ē T KU

G A I S M Ā

STŪRES GRIEŽAS UZ VIENU PUSI

KOMANDU REZULTĀTI

Novada svētku ietvaros, 13.jūlijā notika Ilūkstes novada tūrisma rallijs
“Citādais ceļojums”, kas jau trešo gadu pēc kārtas veda cauri zināmām un
ne tik zināmām novada vietām, ļaujot notvert arī īpašo Sēlijas noskaņu.
“Citādais ceļojums” arī kā stāsts par mums katru, par to kādi esam un
kādus mūs te satiek…
Arī šogad rallijam tika izvēlēta īpaša tēma, šoreiz - putns - kā stāsts
par cilvēkiem, kuri tāpat kā putni vienmēr atgriežas mājās. Šogad rallija
maršrutā tika iekļautas vairākas mazzināmākas vietas. Bija šādi kontrolpunkti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dvietes muižas magazīnes klēts
Subates Pestītāja evaņģēliski luteriskā baznīca
Eglaines vecticībnieku lūgšanas nams
Lielais akmens pie Raudas autobusu pieturas
Stendera piemineklis
Šēderes pagasta bibliotēka
Ilūkstes klosteris
Ilūkstes bruģētā iela
Pašulienes bibliotēka
Ilūkstes dzelzceļa stacija
Bijušais kultūras nams Doļnajā
Pilskalnes vecā estrāde
ZS Laimes
ZS Apiņi
Zirgi Bebrenes muižas parkā

Komandu rezultāti veidojās izbraucot konkrētu skaitu kontrolpunktu noteiktajā laikā. Katrā no kontrolpunktiem bija sagatavoti arī dažādi
uzdevumi, kuri izpildāmi gan asinot prātu, gan pārbaudot fizisko veiklību.
29 komandu konkurencē, šoreiz godalgotajās vietās suminājām komandu
“Drīms” (Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs) - 1.vieta,
“Tokijas sānslīde”(Ilūkstes katoļu draudzes komanda) – 2.vieta, bet 3.vietā - Mednieku kolektīvs Dviete. Arī šogad priecēja komandu atraktivitāte un košie vizuālie tēli, saskaņotie tērpi, tādēļ jau tradicionāli tika
pasniegtas vairākas simpātiju balvas dažādās nominācijās. Suminājām arī
pašus jaunākos rallija dalībniekus un sūtam labas veselības vēlējumus
vecākajam dalībniekam Jāzepam Skrimblim, kurš nupat kā svinējis savu
90 gadu jubileju.
Pasākuma tapšanā iesaistījās daudz sirds atvētu cilvēku, paldies katram, kopā radījām neaizmirstamus svētkus! Šogad pasākumu atbalstīja
«Latvijas valsts meži», Daugavpils teātris, Valts Policija, SIA «Pārtikas
veikalu grupa», «Park cafe”, ZS “Laimes”, ZS “Apiņi”, atpūtas bāze
“Dubezers”, biedrība “Subatieši - sanākam, domājam, darām”, viesu
nams “Dzintari”, Bebrenes Vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola,
viesu nams “Saliņas” , paldies jums par lielo atbalstu! Kā arī paldies visiem dalībniekiem, kontrolpunktu tiesnešiem un radošo darbnīcu vadītājiem! Uz tikšanos nākošgad!
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad Ilūkstes novada tūrisma rallijā “Citādais ceļojums”
piedalījās 29 komandas
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Godalgotajās vietās suminājām komandas “Tokijas sānslīde”
(Ilūkstes katoļu draudzes komanda) – 2.vieta,
“Drīms” (Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs) - 1.vieta,
bet 3.vietā - Mednieku kolektīvs Dviete

S A B I E D R Ī B A

REALIZĒJOT PROJEKTU, DVIETES
PALIENES DABAS PARKA “VIDES
KLASES “ NODARBĪBĀM TIEK IEGĀDĀTS INVENTĀRS
Par dabas parka “ Dvietes paliene” dabas vērtībām un piedāvājumu
vietējie ļaudis un ceļotāji pastāvīgi uzzin ko jaunu, nemitīgi tiek uzlabota
parka infrastruktūra un meklēti jauni risinājumi cilvēka izglītošanai vides
jomā. Dabas parks šogad ir papildinājis savu inventāru, lai uzlabotu vides
apmācību kvalitāti lielākām interesentu, skolēnu un speciālistu grupām.
Projekta ietvaros tika iegādāti putnu vērošanas binokļi, dzīvnieku novērošanas kamera, pārvietojama nojume un uzstādīts seno cilvēku mājoklis
– slietenis.
Pateicoties projektam – putnu vērošana ir iespējama jaunā kvalitātē
ar putnu vērošanai piemērotiem binokļiem, kas nodrošinātu gan ērtu lietošanu, gan pietiekoši labu redzeslauku putnu vērotājiem – amatieriem.
Dabas parkam ir iegādāti līdzekļi, kas nodrošina dzīvnieku vērošanu tos
netraucējot- iegūstot savvaļas dzīvnieku uzvedības izpētes materiālu attālināti, kā arī inventārs, kas nodrošina komfortablu uzturēšanos (mācīšanos) dabā arī sliktos laika apstākļos. Dvietes paliene īpaši lepojas ar savu
arheoloģisko mantojumu - seno cilvēku daudzām apmetnēm, kas periodiski tiek atklātas šajās teritorijās, tiek atrastas vissenāko civilizācijas laiku
liecības – akmens darbarīki, māla trauku lauskas u.c. Seno cilvēku dzīve
mūsdienu bērnam un pieaugušajam nav diez ko iedomājama, tāpēc tāda
sadzīves fundamentāla vērtība kā vissenāko cilvēku mājoklis, tā uzbūve,
sadzīves rekonstrukcija, ir vēstures izziņu rosinoša, tāpēc ainavai piemērotā zonā ir uzstādīts slietnis. Šādu mājokli varēs izpētīt gan vides klases
apmeklētāji, gan ekskursanti. Plānots, ka slietņa iekštelpas interjers tiks
veidots pakāpeniski – izvēloties priekšmetus, kas iederas akmens un dzelzs
laikmeta miteklī.
Projekta mērķis ir dažādot un uzlabot vides izglītības, dabas un kultūrvēstures izziņas aktivitātes dabas parkā “ Dvietes paliene” iegādājoties
piemērotu inventāru putnu un dzīvnieku novērošanai, vides klases nodarbībām dabā, rekonstruējot seno cilvēku mītni.

TIEK ĪSTENOTS PROJEKTS
“MĀKSLAS UN RADOŠUMA DARBNĪCAS „MANSARDA ROSĪTAVA” IZVEIDE DVIETES MUIŽĀ”
Biedrība „Dvietes vīnogas”, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, īsteno projektu „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava”izveide Dvietes muižā” (Nr.
17-03-AL28-A019.2201-000036).
Projekta mērķis izveidot mākslas un radošuma darbnīcu „Mansarda
rosītava” Dvietes muižas mansarda stāvā, nodrošināt aktivitātēm atbilstošas telpas, aprīkojumu un vidi.
Projekta rezultātā:
1) tiks saglabāta un atjaunota Dvietes muižas ēka- uzlabots tās estētiskais izskats - veikts fasādes remonts, mansarda ēkas logu nomaiņa,
grīdas seguma uzklāšanau.c.
2) tiks iegādātas atbilstošas mēbeles (molberti, galdi, taburetes), lai „Mansarda rosītava”varētu sniegt atbalstu darbnīcām, plenēriem, studijām un izstādēm, rodot
iedvesmu gaišās, senlaicīgās un vizuāli pievilcīgās telpās.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 49 388,77 EUR; attiecināmās izmaksas –
49388,77 EUR, no kurām 44449,89 EUR sedz ELFLA.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.
Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja

NOSLĒDZIES PROJEKTS
“ILŪKSTES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES PIEDZIMŠANAS
PAREIZTICĪGO BAZNĪCAS AR
KLOSTERI FASĀDES ATJAUNOŠANA UN DĪĶA NAMIŅA
BŪVNIECĪBA”
Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo draudze, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu, kā arī saņemot Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu,
ir īstenojusi projektu „Ilūkstes Vissvētās
Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo
baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība” (projekts Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000001).
Projekta mērķis ir vienīgās Ilūkstes
novada Pareizticīgo baznīcas - vietējās nozīmes sakrālā arhitektūras un mākslas
pieminekļa saglabāšana un pilnveidošana,
atstājot 19.gadsimta Latgales pareizticīgo

sakrālās kultūras mantojuma paraugu nākamajām paaudzēm.
Projekta rezultātā:
1)
tika veikti būvdarbi, lai saglabātu
un atjaunotu Ilūkstes Pareizticīgo baznīca
ar klosteri- ir uzlabots tās estētiskais izskats - veikts fasādes remonts, nodrošināta
lietus ūdeņu novadīšana, ierīkotas aizsargapmales, pasargājot ēku no bojājuma draudiem;
2)
ir uzbūvēts Dīķa namiņš, kurš tiks
izmantots pareizticīgo Dievaparādīšanās
Svētkos, kā arī plānots, ka jaunizveidotais
objekts veicinās tūristu skaita pieaugumu,
jo būtībā kalpos arī kā jauns tūrisma piedāvājums.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 49
998,98 EUR, no kurām 36 875,75 EUR sedz
ELFLA. Projektu atbalsta un līdzfinansējumu nodrošina arī Ilūkstes novada pašvaldība.
Leokādija Ušakova
Ilūkstes Vissvētās Dievmātes
piedzimšanas
pareizticīgo draudzes locekle
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ILŪKSTES NOVADA JAUNIEŠU DOME
SANĀCA UZ PIRMO SĒDI
21. jūnijā notika jaunizveidotās Ilūkstes novada Jauniešu domes pirmā
sēde. Sēdē tika ievēlēta priekšsēdētāja – Amanda Lapa, bet par viņas vietnieku izraudzīts Rūdolfs Surgovts. Tāpat tika ievēlēti atbildīgie dažādās
darbības jomās – kultūras, finanšu, sporta un žurnālistikas.
Apsveicam Ilūkstes novada Jauniešu domes deputātus. Lai radošs un
ideju piepildīts darba cēliens!
Jauniešu domes deputāti:
1. Amanda Lapa 			
2. Ariadna Ivanova
3. Laura Tvintiķe		
4. Evija Smilgina
5. Rūdolfs Surgovts		
6. Jana Dudare
7. Elza Timšāne			
8. Nikola Lapa
9. Anastasija Mašņuka		
10. Karīna Kārkliņa
11. Žaklīna Reine		
12. Aleksejs Formanickis
13. Annemarija Jelinska		
14. Linda Jegorova
15. Alīna Vasiļjeva
Lāsma Pokšāne
Izglītības metodiķe darbā ar jaunatni

PATEICĪBA NO LATVIJAS
NACIONĀLĀS BIBLIOTĒKAS

Sēdē tika ievēlēta priekšsēdētāja – Amanda Lapa, bet par viņas vietnieku
izraudzīts Rūdolfs Surgovts
noslēgumu grāfu Plāteru-Zībergu pils Baltajā salonā ar baltiem kokteiļiem
un dāvanām!
Paldies Emmai Malahovskai par lielo atbalstu diskusijas organizēšanā,
informācijas izplatīšanā, par vērtīgām norādēm Bebrenes aktīvāko lasītāju
atrašanā! Emma, Jūsu vadībā Bebrenes pagasta bibliotēka veic arī novadpētniecības un izglītojošo darbu, Jūs pati darāt tik daudz vairāk, nekā no
Jums varētu prasīt! Tas ļoti iedvesmo un dod ticību Latvijas laukiem.
Benita Štrausai pateicamies par pasakaino vakaru Dvietes senlejas
informācijas centrā “Gulbji” un ekskursiju Bebrenes muižā! Vakariņas
ar skatu uz Dvietes senleju, dekupāža, savvaļas zirgi… Tas bija bezgala
skaisti un veldzējoši, bet nepalika nepamanīts arī tas milzīgais, neatmaksājamais darbs, ko Jūs veicat katru dienu, rādot izcilu piemēru katram
apmeklētājam un katram bebrenietim.

Ekspedīcija notika realizējot LU Filoloģijas fakultātes un LNB projektu
“Lauka pētījums: lasīšanas ieradumi mūsdienu Ilūkstes novadā” (atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds) un RSU un LKA ikgadējo Kultūras
žurnālistikas vasaras skolas ietvaros. Foto:Krista Valaine
Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa
universitātes vārdā vēlos pateikt lielu, lielu paldies par sirsnīgo un dāsno
lauka pētījuma “Lasīšanas ieradumi Ilūkstes novadā” dalībnieku uzņemšanu Bebrenē un Ilūkstes novadā!
Lielākais paldies Ērikai Šaršunei par mūsu izmitināšanu Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā, par lieliskajām maltītēm Bebrenes vidusskolā, kas katru dienu pārsteidza un iepriecināja ar pilnīgi citiem, gardiem un sātīgiem ēdieniem, par klātbūtni
un praktisku atbalstu ik dienu (savā atvaļinājumā!), par negaidīto, skaisto

Sirsnīgs, sirsnīgs paldies mūsu vakara pastaigu gidēm Vandai Rimšai
Ilūkstē, Vandai Gronskai Dvietē un Zandai Lisovskai Eglainē! Tas ir gandrīz neticami, ka vienā novadā var būt tik daudz entuziasma un neizsmeļama darba spara pilnu cilvēku, kuri uzņemas atbildību par vidi sev apkārt
un ir gatavi ziedot savu laiku, spēku un līdzekļus, lai to sakoptu visiem
par prieku. Dāmas, Jūsu enerģija un humors mums katru vakaru bija kā
vitamīnu deva nākamai dienai! Sveicieni arī šoferim Guntaram Cepurītim,
kurš bija vienmēr smaidīgs un ar sapratni uztvēra katru kavēšanos, bija
jauki redzēt, ka viņš piedalās novada kultūras darbā ne tikai ar praktisku
izlīdzēšanu, bet ir arī gatavs pats stāstīt par novada dārgumiem pārbraucienu laikos un piepalīdzot ar kādu joku gidēm. Paldies Madarai Pavlovskai
par ekskursiju un transporta organizēšanu, viss izdevās lieliski!
Visbeidzot esam pateicīgi visiem novada iedzīvotājiem, kuri atvēra durvis, ielaida savās mājās, uzticēja savus grāmatu un dzīvju stāstus. Tās bija
daudzas neaizmirstamas tikšanās, kas sniedza gan ziņas akadēmiskam pētījumam, gan personiskas atklāsmes intervētājiem.
Inga Surgunte
Ekspozīcija “Grāmata Latvijā” Latvijas Nacionālā bibliotēka

SENIORU VASARAS SAIETS SUBATĒ
Karstā šīs vasaras saule un Subates ezera svaigā dvesma 12.jūlijā sagaidīja Ilūkstes novada seniorus devītajā vasaras saietā. Koncerts noritēja
uz imitēta kuģa klāja Subates ostā un katrs kapteinis ziņoja par savas komandas atvesto bagāžu – priekšnesumiem. Pasākuma laikā senioru vasaras saietu stafetes karogs tika nodots Bebrenes senioriem.
Svētku noskaņu papildināja ansambļa „Forši” deju mūzika, vizināšanās laivā un katamarānā. Dejas mijās ar rotaļām un sarunām pie cienasta
galdiem. Baudījām garšīgo zivju zupu un sociālā dienesta sagādātos speķa
pīrāgus. Bija arī iespēja ieskatīties studijas Ego media filmēšanas procesā
V.Kairiša jaunajai spēlfilmai „Pilsēta pie upes” pēc G. Janovska literārā
darba motīviem.
Paldies novada pašvaldībai un Subates kultūras dzīves aktīvistiem par
interesanto pasākumu!
Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde
Nākamais senioru saiets notiks Bebrenē
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DAUGAVAS ŪDENSTŪRISMA MARŠRUTA IZPĒTES EKSPEDĪCIJA PIESTĀJ ARĪ ILŪKSTES NOVADĀ
26. un 27.jūlijā cauri Daugavpils un Ilūkstes novadiem pa Latvijas lielākas upes ūdeņiem devās unikālā Daugavas ūdens tūrisma maršruta izpētes ekspedīcija. Šajās divās dienās komanda ar plostiem mēroja 64 km
un piestāja vairākās apskates vietās, lai izpētītu to piemērotību laivotājiem. Eksperti uzsver, ka arī šajā upes posmā pie vides pieejamības ūdens
tūristiem vēl jāstrādā, taču vienlaikus izceļami arī vairāki labās prakses
piemēri – piemēram, kempings “Krasti” un atpūtas vieta “Beibuki”, kur
baudāma ne vien skaisti iekopa vide, bet arī īpaša saimnieku viesmīlība.
Lai arī Daugavas krasti šajā posmā ir vairāk apdzīvoti, tomēr daudzviet
tie ir pirmatnēji neskarti, un upe priecē ar nelielām krācēm un atvariem.
Īpašs pārsteigums laivotājiem šajā posmā ir smilšu sala upes vidū, Dvietes
pagastā, kas pie augstāka ūdens līmeņa gan mēdz applūst, taču sausākā
laikā tā ir burvīga apstāšanās un nakšņošanas vieta.
Jau ziņots, ka no 23.jūlija līdz 5.augustam norisinās vēl nepieredzēta
Daugavas ūdenstūrisma maršruta izpētes ekspedīcija ar mērķi pirmo reizi
izstrādāt publiski pieejamu, vienotu karti Latvijas lielākās upes ūdenstūrisma ceļam. Ekspedīcijā ar plostiem ir devusies 5 vides ekspertu komanda
un 10 brīvprātīgie palīgi, mērojot ūdens ceļu no Daugavas augšteces Piedrujas pagastā, Krāslavas novadā, līdz Mangaļsalas bākai Rīgā, kopā veicot
352 kilometrus.
Ekspedīciju organizē Publisko un privāto partnerattiecību biedrība

“Zied Zeme” sadarbībā ar vietējās rīcības grupām no 21 pašvaldības un
biedrību “Ūdensmalu attīstībai” sadarbības projekta “DaugavAbasMalas”
ietvaros.
Ekspedīcijas piedzīvojumiem līdzi sekot, kā arī vairāk par sadarbības
projektu “DaugavAbasMalas” var uzzināt mājaslapā daugavabasmalas.lv.
Līga Ivanova,
projekta pārstāve

SUBATĒ NORITĒJA VIESTURA KAIRIŠA SPĒLFILMAS “PILSĒTA PIE
UPES” FILMĒŠANA
14. jūlijā Subatē noslēdzās Viestura Kairiša spēlfilmas “Pilsēta pie upes” (“Piļsāta pi upis”) vasaras filmēšanas perioda pirmā filmēšanas nedēļa, kuras laikā dažādās
lokācijās Lietuvā un Latvijā tika filmētas nozīmīgas epizodes, kas norisinās laika
posmā no 1939. gada līdz 1941. gadam, tai skaitā padomju okupācijas periods un
padomju karaspēka atkāpšanās 2. pasaules kara sākumā.
Filmēšanā piedalījās gan galveno lomu atveidotāji Dāvis Suharevskis, Agnese
Cīrule, Brigita Cmuntova no Čehijas un Gundars Āboliņš, kas filmā tēlo ebreju tirgotāju Bernšteinu, gan daudzi masu skatu dalībnieki.
Lēmumi, kas jāpieņem filmas galvenajam varonim Ansim (Dāvis Suharevskis),
nepavisam nav vienkārši – viņam jātiek skaidrībā par savām jūtām pret ebreju meiteni Zislu (Brigita Cmuntova) un skaisto aptiekāra meitu Naigu (Agnese Cīrule), kā
arī jāspēj izdzīvot sarežģītajos un biežo politisko varu maiņu laikos 30. – 40. gadu
Latvijā.
Informācija: mājaslapa delfi.lv

Filma stāstīs par laika posmu no 1939. gada līdz 1941. gadam,
foto: Agnese Zeltiņa

ATKLĀTA PAŠVALDĪBU DĀVINĀTĀ
ĪPAŠI APGLEZNOTĀ ĢERBOŅU SIENA PAR GODU LATVIJAS SIMTGADEI

krustojumā tika piešķirts 1991. gada barikāžu laukuma nosaukums, ko
apliecina skaidrojuma plāksne “Laukums nosaukts par godu 1991. gada
13.–27. janvāra notikumiem, kad iedzīvotāji apsargāja Latvijas Republikas
valdības, sakaru un plašsaziņas iestādes, lai nepieļautu pret valsts
neatkarības atjaunošanu vērstu bruņotu apvērsumu”.

26. jūnijā Rīgā, pie ēkas Torņa ielā 4, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis,
Rīgas vicemērs Andris Ameriks, arhitekts Jānis Lejnieks un
mākslinieks Leonards Laganovskis atklāja dekoratīvo sienu “Latvijas
pilsētas un novadi valsts simtgadei”. Siena ir visu Latvijas pašvaldību
dāvinājums valstij nozīmīgajā jubilejā.
Panno (apgleznotā siena) ar Latvijas pilsētu un novadu ģerboņiem
tapis pēc Rīgas domes un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iniciatīvas,
un to gleznojis starptautiski pazīstamais latviešu mākslinieks Leonards
Laganovskis. Siena pirmo reizi tika apgleznota 2005. gadā, taču pa šo laiku
ir notikusi administratīvi teritoriālā reforma un daudzas pilsētas un novadi
mainījuši savas administratīvās aprises, tāpēc Latvijas simtgadē tapa ideja
sienas gleznojumu atjaunot ar pašreizējiem ģerboņiem.
Kompozīciju vainago valsts ģerbonis, zem tā novietots valsts
galvaspilsētas Rīgas ģerbonis un savulaik starptautiski atzītās Kurzemes
hercogistes galvaspilsētas Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti
republikas pilsētu ģerboņi, un tiem seko novadu ģerboņi alfabētiskā secībā.
Gleznojuma atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši, tā cieši saistīta
ar 1991. gada barikāžu notikumiem. Atceroties šo laiku, Vecrīgas
laukumam Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra, Smilšu ielas un Torņa ielas

Laukums atrodas Vecrīgas ārējā malā, pie Bastejkalna, un tā redzamākā
fasāde ir Jēkaba kazarmu ēkas Torņa ielā 4 pretugunsmūris. Gan laukuma
nosaukums, gan sienas gleznojums ir kā vēstījums par laiku, kad cilvēki no
visas Latvijas ieradās Rīgā, lai sargātu savu dzimteni.
“Šis gleznojums ir nopietns simbols Latvijas pašvaldību un tautas
saliedētībai, jo nu jau otro reizi tapis par piemiņu vēstures notikumam,
kurš saules mūžu paliks ierakstīts mūsu dzimtenes atmiņu ārēs. Tas ir
dziļš vēstījums Latvijas simtgadē. Paldies Rīgas pašvaldībai par iniciatīvu
un visām pašvaldībām par atbalstu šīs idejas realizēšanā,” pauž LPS
priekšsēdis Gints Kaminskis.
Katra Latvijas pašvaldība Ģerboņu sienas atjaunošanā piedalījās
ar līdzfinansējumu. Par šo notikumu pilsētām un novadiem atgādinās
dāvana - fotogrāfija rāmītī ar paskaidrojumrakstiņu un mākslinieka
parakstu. Sienas gleznojums un labiekārtotā teritorija ir LPS un vairāku
Rīgas domes struktūrvienību (SIA “Rīgas nami”, Rīgas Austrumu
izpilddirekcija, SIA “Rīgas meži”, Satiksmes departaments) kopprojekts.
Jana Bunkus,
Latvijas Pašvaldību savienības
Komunikācijas nodaļas vadītāja
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ILŪKSTES NOVADA SPORTA
SKOLAS SPORTA CENTRĀ TIKA
ATKLĀTA SĀLS ISTABA
19.jūlijā Ilūkstes Sporta centrā tika piedzīvots gaidīts notikums - atklāta sāls istaba.
Sporta centra administrācija izsaka pateicību SIA “LatRosTrans” uzņēmumam par nozīmīgu ieguldījumu un finansiālo atbalstu Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra sāls istabas tapšanā, un personīgi SIA
“LatRosTrans” pārstāvim Renāram Zelčam par piedalīšanos oficiālajā
atklāšanā.
Vēlamies pateikt lielu paldies mūsu Ilūkstes novada pašvaldībai par
sniegto papildfinansējumu kā arī par būvuzraudzību. Un pateikt paldies
Sanitai Plonei, kura pārstāvēja Ilūkstes novada pašvaldību, sāls istabas
atklāšanas dienā.
Šovasar mūs saule lutināja, atliek vien cerēt, ka arī rudens būs silts un
saulains. Bet labi zinām, ka agrāk vai vēlāk pienāks drēgnais un mitrais
laiks, kas sev līdzi nes elpceļu slimības.
Sāls istaba ir relaksācijas telpa, kurā no speciālas iekārtas izdalās

NĀC UZ ILŪKSTES SLIDOTAVU
ARĪ VASARĀ!
Sporta infrastruktūras attīstīšana un modernizācija ir viena no prioritātēm novadā un pēdējo gadu laikā ir ievērojami audzis pakalpojumu
klāsts.
Šogad savu pirmo sezonu aizvadīja brīvdabas slidotava, redzot lielo
iedzīvotāju interesi tika domāts par tās izmantošanu arī citās sezonās.
Novada svētku laikā iecere realizējās un uz slidotavas laukuma tika ieklāts

AIZVADĪTS SUBATES PLUDMALES
VOLEJBOLA JUBILEJAS TURNĪRS
Šī gada spēles tika aizvadītas jubilejas zīmē – jau piecpadsmito reizi Subatē pulcējas pludmales volejbola komandas, lai mērotos spēkiem, satiktu
jaunus biedrus un gūtu jaunu pieredzi un emociju devu.
Turnīram pieteicās desmit vīriešu komandas un divas sieviešu komandas. Tās ieradās no Aknīstes, Ilūkstes, Rēzeknes, Daugavpils un Lietuvas.
Subati pārstāvēja trīs komandas.
Saules apspīdēti un lutināti turnīra pasākuma dalībnieki sacentās volejbolā, kā arī piedalījās dažādās ārpusturnīra atrakcijās. Bērniem prieku
gādāja “FunnY Land” atrakcijas un mazo pankūciņu kafejnīca.Katrs varēja
pie radošajām māksliniecēm Vitas un Gunas izveidot hennas tetovējumu.
Pasākuma gaitā tika izspēlēta Jubilejas bumba, kas tika Turnīra Karalim-spēlētājam no Lietuvas –Laimim Dilisam. Par turnīra labāko spēlētāju
tika atzīts Dāvis Krievāns.

JŪLIJĀ NOTIKA ILŪKSTES NOVADA
TURNĪRS MINIFUTBOLĀ
27.jūlijā noslēdzās pēdējais posms Ilūkstes novada turnīrā minifutbolā,
kur 1.vietu turnīrā ieguva komanda “Šēdere”, 2.vietu – “Hektors”(Daugavpils) un 3.vietu – komanda “Pilskalne”.
Uzvarētāju komanda tika apbalvota ar kausu, dalībniekiem tika pasniegtas medaļas.Pirmā trijnieka komandu dalībnieki arī tika apbalvoti ar
medaļām. Par labākajiem Ilūkstes 2018.gada minifutbolā turnīra spēlētājiem tika atzīti :

NOVADA PELDĒTĀJI IZCĪNA UZVARAS VĒRIENĪGĀS STARPTAUTISKAJĀS SACENSĪBĀS
21.un 22. jūnijā Lietuvā, Kauņā, mūsu novada sporta skolas peldēšanas
nodaļas audzēkņi Arīna Rodionova (2008) un Vitālijs Radzevičs (2009) piedalījās “Grand prix-2018” peldēšanas sacensībās. Sacensībām, komandu
disciplīnās bija pieteikušies 675 sportisti(es), un individuālajās disciplīnās
2417 sportisti (es)! Šis sacensības ar katru gadu paliek populārākas, un
piesaista lielāku peldēšanas klubu un sporta skolu uzmanību. Šogad vēlēšanos sacensties un veidot pieredzi izteica 28 komandas no 6 valstīm, proti,
no trim Baltijas valstīm, Polijas, Baltkrievijas un Lielbritānijas.”Girstu”
baseins, kurā notika sacensības var lepoties ar to, ka ir viens no lielākajiem
un modernākajiem sporta kompleksiem Lietuvā. Šeit ir 3 peldbaseini: 50
m, 25 m un baseins ar nolaišanās kalnu, ir arī 4 burbuļvannas.
Divas dienas sportisti sacentās 50 m peldbaseinā, visos peldēšanas
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sāls joni. Tajā sienas, griesti ir noklāta ar sāli Sāls istaba nozīmīga: saaukstēšanās slimību profilaksei, alerģijas simptomu atvieglošanai, klepus
simptomu mazināšanai, imūnās sistēmas stiprināšanai, bronhiālās astmas
profilaksei, nervu sistēmas relaksācijai, gripas profilaksei.
Procedūras norise:
•
Pirms sāls istabas apmeklējuma ir jāuzvelk halāts un higēnas cepure (to visu jūs saņemsiet pirms apmeklējuma;
•
Sāls istabas seanss ilgst ap 40 minūtēm, atkarībā no nepieciešamās terapijas. Sēdēsiet atpūtas krēslos un mierīgi elposiet sāls jonizēto gaisu. Ieteicams ieelpot caur degunu un izelpot caur muti;
•
Vēlamais kurss ir 10 reizes, sāls istabu var apmeklēt katru dienu
vai ik pārdienas;
•
Pēc sāls istabas apmeklējuma ieteicams vēl 20-30 minūtes uzkavēties telpās.
Sāls istabu neiesakam ja:
•
ir paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis;
•
ir vīrusa infekcijas saasinājuma periods;
•
ir onkoloģiskas un nieru slimības.
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra administrācija
jauns segums, kura komplektācijā ietilpst arī tenisa tīkls un hokeja vārti.
Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra administrācija aicina ikvienu izmantot šo lielisko iespēju, lai uzspēlētu florbolu, vai tenisu! Laukums ir pieejams no plkst. 9.00 līdz plkst. 22.00. Jāatzīmē, ka nepieciešamo inventāru var lūgt arī Sporta centrā pie administratoriem (pieejamas
4 raķetes un tenisa bumbiņas no plkst. 16:00-21.00). Ieeja šai slidotavas
laukumā ir bez maksas, kā arī par nepieciešamo inventāru nav jāmaksā.
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Godalgotās vietas vīriešu grupā tika sadalītas sekojoši- 3.vieta- Lietuvas komanda „Rokišķis” (Laimis Dilis un Paulius Varna), 2.vieta –komanda „Dzintari” ( Vlads un Žans Smirnovi). Ar skaļu līdzjutēju atbalstu un
uzmundrinājumu fināla spēlē 1.vietu ieguva Subates komanda „Dzimtene”
(Dāvis Krievāns un Rūdolfs Semjonovs).
Sieviešu komandu spēki sadalījās sekojoši: 2.vieta komandai „Dy&Sy”
(Diana Potapova un Somona Vigelite), 1.vieta komandai „Dream Team”
(Darja Tarasenko un Diana Filipova).
Pirmo vietu ieguvēji tika sumināti ar īpašām jubilejas gada balvāmvolejbola cepurītēm un apdrukātiem volejbola krekliem. Turnīra patrons
Jevģēnijs Meļņikovs arī šogad savus favorītus cienāja ar medu.
Turnīra organizētāji pateicas sekretariātam, kuri veica vērtēšanas darbu,
paldies izturīgajiem bumbu padevējiem, stafešu un radošo darbu vadītājiem,
paldies Subates jauniešiem, kuri veica turnīra spēles sagatavošanas darbus.
Tiekamies nākamgad un aicinām savus draugus un paziņas!
Subates Kultūras nama vadītāja Gunta Okmane
„Šēdere”- Mārtiņš Rubļevskis, „Hektors”- Kaspars Orbidāns, „Pilskalne”- Oskars Romansevičs.
Uzvarētājkomandas “Šēdere” sastāvs:
Jevģēnijs Ivanovs, Rolands Smiķersts, Mārtiņš Rubļevskis, Uldis
Raups, Aleksejs Raups, Dainis Dembņaks, Arkādijs Petuhovs, Aigars Kovaļenko, Dmitrijs Jegorovs, Artūrs Beinarovičs, Emīls Popovs.
Paldies visiem dalībniekiem un līdzjutējiem par dalību turnīrā!
Ilūkstes novada sporta skolas metodiķis
Vladimirs Žigajevs
veidos ( brīvajā stilā, uz muguras, brasā un tauriņstilā). Pirmajā dienā tās
bija 100 m distances un otrajā 50 m distances. Ir zināms, ka pastāv atšķirība (nianses), gan treniņu, gan pieredzes ziņā, trenējoties vai startējot
25 m peldbaseinā vai 50 m baseinā. Neviens sportists nevar iztikt bez pieredzes veidošanas, netrenējoties vai nestartējot 25m /50m baseinā. Nevar
gūt augstus rezultātus, ja šī pieredze neveidojas minētajos baseinos. Jo vēl
vairāk, mūsu jaunie sportisti, kuriem šī pieredzes nebija (V. Radzevičs),
vai bija pavisam neliela, kā A. Rodionovai, ļoti iepriecināja ar saviem ļoti
augstiem rezultātiem.
1.vieta – A.Rodionovai – 100m tauriņstils (1:35,93)
2.vieta – A.Rodionova – 50m tauriņstils (40.32)
2.vieta – V.Radzevičs – 100m uz muguras(1:32,94)
Vitālijs uz sacensībām brauca pēc slimības, vēl īsti neatjaunojot spēkus,
tāpēc otrajā dienā nestartēja. Iegūtais rezultāts, vēl jo vairāk parāda jauna
sportista trenētības līmeni, kurš būtu vēl augstāks, ja treniņi tiktu laicīgi
atjaunoti un pilnīgi atgūtos veselība.
Sņežana Bondare,
Ilūkstes novada Sporta skolas peldēšanas nodaļas trenere
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ILŪKSTES NOVADĀ NORISINĀSIES
SĒLIJAS NOVADU IV JAUNIEŠU
DIENA
Jau ceturto gadu pēc kārtas Sēlijas jaunieši tiekas Sēlijas jauniešu dienā “Dzimis Sēlijā”, šogad pasākums notiks Ilūkstes novadā, Dvietē, 18.-19.
augustam.
Pasākuma mērķis joprojām palicis nemainīgs – veicināt jauniešu sadarbību starp septiņiem Sēlijas novadiem un Krustpils novadu, organizējot kopīgas pasākumu tradīcijas un sekmējot jauniešu līdzdalību Sēlijas novadu
jauniešu organizāciju un skolu pašpārvalžu darbā.
Pirmajā dienā, 18.augustā, plkst. 15:00 Dvietes muižas parkā notiks
pasākuma svinīgā atklāšana, kur visus sveiks Sēlijas novadu priekšsēdētāji, Sēlijas novadu jauniešu padome “SēJa” un Ilūkstes novada jauniešu
dome. Tāpat, tiks noskaidrots novads, kurš nākošgad uzņemsies pasākuma
organizēšanu.
Dienas pirmajā pusē ieplānotas sportiskas aktivitātes komandām –
strītbols, burbuļfutbols un orientēšanās sacensības. Būs sacensības, kurās
varēs piedalīties arī individuāli – šautriņu mešana, basketbola soda metieni, sitieni vārtos, labirints un citas aktivitātes. Katram jaunietim būs
iespēja iepazīties ar Nacionālo bruņoto spēku darbu un pārbaudīt savas
spējas piepumpēšanās konkursā. Jauniešiem tiks piedāvāts arī izmēģināt
virtuālās realitātes brilles, ar kuru palīdzību virtuāli izlidot ar helikopteri
vai izbraukt ar bruņutehniku.
Vakarā jaunieši varēs atpūsties un baudīt koncertu. Katram no apmeklētājiem būs iespēja iemūžināt savu klātbūtni foto būdā. Pēc tam notiks apbalvošana, kurā tiks noskaidroti labākie katrā no disciplīnām. Plkst. 21:00
notiks koncerts, kurā muzicēs dziedātājas “Patrisha” un Elizabete Gaile,
savukārt noslēgumā būs diskotēka.
Otrā diena sāksies ar rīta rosmi. Tad kopīgi dosimies pārgājienā uz lauku sētu “Vidzemnieki”, kur ir izveidots mini zoodārzs. Pēc tam paredzēts

Pasākuma mērķis joprojām palicis nemainīgs – veicināt jauniešu sadarbību starp septiņiem Sēlijas novadiem un Krustpils novadu, organizējot
kopīgas pasākumu tradīcijas un sekmējot jauniešu līdzdalību Sēlijas
novadu jauniešu organizāciju un skolu pašpārvalžu darbā
doties uz Selekcionāra Paula Sukatnieka mājām „Apsītes”, kur tiks iepazīstināts ar P.Sukatnieka dzīves gaitām un jaunieši tiks cienāti ar garšīgu
zupu.
Šogad pasākums notiek ceturto gadu pēc kārtas, savukārt 2019. gadā
notiks kādā no citiem Sēlijas novadiem vai Krustpils novadā. Visas aktivitātes pasākuma dienā ir bezmaksas, pateicoties visu astoņu iesaistīto pašvaldību atbalstam.
Lāsma Pokšāne
Izglītības metodiķe darbā ar jaunatni

JAU PAVISAM DRĪZI – ILŪKSTES
TRADICIONĀLAIS VELOMARATONS!
Šī gada 11.augustā notiks tradicionālais, nu jau 13. velomaratons, kurš
veltīts Heronima Lapkovska piemiņai. Aicinām ikvienu ņemt dalību!
Nolikums – novada mājaslapā www.ilukste.lv
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SIMTGADES ZAĻUMBALLES ARĪ
ILŪKSTES NOVADĀ!

TOP ILŪKSTES NOVADA ĢIMEŅU
SIMTGADES JOSTA!

Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas visā
Latvijā un pasaulē pāri pakalniem, jūru un upju krastos, pilsdrupu estrādēs, parkos un pļavās tiks rīkota Zaļumballe lauku kapelu, orķestru
muzikantu, ziņģētāju vai tautas mūzikas ansambļu pavadībā.

Kopš pavasara, ikvienam ir iespēja iesaistīties akcijā “Ieaud savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā”.
Skaistā dāvana novadam un valstij top sparīgi un mūs jau priecē centīgāko ģimeņu veikumi, kā arī josta tika papildināta novada svētkos.
Pieliksim katrs savu domu, roku un sirdi Latvijas svinēšanā! Lai top!

11.augustā tiekamies ballēs arī Ilūkstes novadā:
plkst. 21.00 Bebrenes pagasta kultūras nama pagalmā un
plkst.22.00 Doļnajas ciemā pie bijušā Kultūras nama.

Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

AKCIJA “100 BALTIE GODA CIMDI
LATVIJAI”
“Cimdi ir viena no īpatnējākām un skaistākām latviskās identitātes izpausmēm, kas turpina saglabāties arī mūsdienās. Ar cimdiem rokās latvieši
strādāja (darba cimdi) un īpaši greznojās (goda cimdi). Ir pierādīts, ka neviena tauta cimdus nelieto tādā daudzumā, kā latvieši. Tādēļ radās ideja,
sagaidot Latvijas simtgadi, noadīt 100 baltos Goda cimdus”, tā stāsta idejas
autore Vanda Rimša. Jāatzīmē, ka gada sākumā izsludinātā akcija ir guvusi
milzu atsaucību, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzeja „Sēļu istabā”
jau ir vairāk kā 80 cimdu pāru! Paldies ikkatrai adītājai!
Atgādinām, ka akcija „100 baltie Goda cimdi Latvijai” notiek līdz novembrim, tās laikā aicinām skolēnus, vecākus, vecmāmiņas, novada rokdarbnieces un seniorus adīt baltos Goda cimdus, kurus vienkopus redzēsim svētku
izstādē un dāvināsim labākajiem darba darītājiem, novada daudzbērnu māmiņām un Ilūkstes Goda pilsoņiem. Goda cimdus aicinām nodot Ilūkstes
Bērnu un jauniešu centra muzejā „Sēļu istaba” (kontaktpersona – muzeja
vadītāja Vanda Rimša, e-pasts: ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018).
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

AICINĀM SVINĒT BĒRNĪBAS
SVĒTKUS!
11.augustā 12.00 Bērnības svētki tiks svinēti Dvietes pagasta kultūras
namā
25.augustā 13.00 Bērnības svētki tiks svinēti Ilūkstes novada kultūras
centrā (Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta piecgadīgajiem bērniem)
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Jau ir tapuši vairāk kā 80 Goda cimdu pāru!

N O D E R Ī G I

BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ
UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
VIENĪGĀ SKOLA LATVIJĀ, KUR
IESPĒJAMS KĻŪT PAR SPECIĀLISTU ZIRGKOPĪBĀ UN IEGŪT VIDĒJO
IZGLĪTĪBU!
Izglītības programma ZIRGKOPĪBA apmācības ilgums 4 gadi
(5768 stundas)
Kvalifikācija LOPKOPĪBAS TEHNIĶIS AR SPECIALIZĀCIJU ZIRGKOPĪBĀ
Mācību laikā iegūst vidējo izglītību ar iespēju iestāties jebkurā augstskolā un apgūst:
•
Zirgkopību, zirgu labturību, etoloģiju un biomehāniku;
•
Veterinārijas pamatus;
•
Ciltsdarbu, mākslīgo apsēklošanu un dzemdniecību;
•
Zirgu un jātnieku sagatavošanas pamatus;
•
Projektu izstrādi un vadīšanu;
•
Tūrisma pamatus;
•
Uzņēmējdarbību lauksaimniecībā.
Mācību laikā varēs iegūt traktortehnikas vadītāja un autovadītāja tiesības.

BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ
UN PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
2018./2019.MĀCĪBU GADĀ PIEDĀVĀ:
JAUNUMS!
• lopkopība – specialitāte lopkopības tehniķis ar specializāciju
zirgkopībā (mācību ilgums 4 gadi).
Ar vispārējo pamatizglītību 4 gadu laikā iegūt profesionālo vidējo
izglītību šādās izglītības programmās:
• veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;

SIA “LATROSTRANS” INFORMĒ PAR
NOTEIKUMIEM, KAS JĀŅEM VĒRĀ
IEVĒROJOT AIZSARGJOSLU LIKUMU
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumu Nr.
982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 59.punkta prasībām “ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju,
pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieks vai valdītājs informē
sabiedrību par aprobežojumiem aizsargjoslās un par bīstamību, kas saistīta ar uzturēšanos aizsargjoslās, minēto informāciju reizi gadā publicējot
vietējā laikrakstā, kā arī nosūtot attiecīgajai pašvaldībai”.
Pamatojoties uz augstākminēto, informējam, ka novada pašvaldības
teritoriju, Šēderes pagastu, šķērso SIA “LatRosTrans” piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no
cauruļvada ass). Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un
produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas
uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma
57. pantā, tajā skaitā, bet ne tikai :
1) aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
2) aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
3) aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
4) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
5) aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;

Foto: www.manabebrene.lv
•
Skola atrodas sakoptā lauku vidē;
•
Audzēkņi saņem stipendiju;
•
Skolai ir dienesta viesnīca (iespēja dzīvot istabiņā pa vienam) un
ēdnīca;
•
Iespēja darboties interešu pulciņos un apmeklēt Ilūkstes novada
peldbaseinu;
•
Uzsākts darbs pie jauna staļļa un manēžas celtniecības;
Kontaktinformācija: tālr. 29252659, e-pasts: bebrenepv@inbox.lv , mājas lapa: www.bebrene.lv

ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu
speciālists;
• tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;
Ar vispārējo vidējo izglītību 1,5 gadu laikā kļūt par speciālistu
šādās izglītības programmās:
• veterinārmedicīna – specialitāte veterinārārsta asistents;
• ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte ēdināšanas pakalpojumu
speciālists;
• tūrisma pakalpojumi – specialitāte ekotūrisma speciālists;
•

Arodizglītības programmas – mācību ilgums 3 gadi:
ēdināšanas pakalpojumi – specialitāte pavārs.

6) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu,
naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas
uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
a) būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
b) izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu,
produktu un materiālu glabātavas,
c) izvietot degvielas uzpildes stacijas,
d) ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
e) veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar
svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu,
kas lielāka par 100 kilovatiem,
f) veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk
par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
g) veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes
paraugus),
h) veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
i) veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu,
krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos
objektus.
R.Zelčs SIA ”LatRosTrans”
Biznesa attīstības direktors
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KĀPĒC IR JĀPĀRBAUDA ELEKTROINSTALĀCIJA? – SKAIDRO „LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAS ASOCIĀCIJA”
Statistika liecina, ka lielākoties ugunsgrēki izceļas dzīvojamās telpās,
privātajā sektorā un bezsaimnieku objektos, kas ir apmēram 80 - 90% no
kopējo uguns nelaimju skaita. Gandrīz trešdaļa no Latvijā notiekošajiem
ugunsgrēkiem mājokļos izceļas tieši bojātas elektroinstalācijas dēļ.
Apdrošināšanas kompānijas dati liecina, ka atsevišķos laika periodos pat
45% gadījumu tas bijis par iemeslu uguns nelaimei. Viens no skaidrojumiem
- lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, kas celtas vēl
padomju laikā un to elektroinstalācija ir krietni nolietojusies, bieži tā ir
kritiskā un cilvēkiem bīstamā stāvoklī.
Nesakārtota elektroinstalācija ir bīstama vairāku iemeslu dēļ. Ja
kaut kur instalācijā rodas strāvas noplūde, šī vieta var sākt karst un
ar laiku aizdegties. Bīstamību rada slikti vai nepareizi veikti elektrības
vadu savienojumi un nekvalitatīvi kontakti. Šajās vietās vadi var sakarst,
dzirksteļot un sākties degšanas procesi. Pašu uzraugāmas būtu tās ēkas,
kuras celtas vēl padomju laikā, un kurās elektroinstalācija vietām nav
pārbaudīta kopš mājas nodošanas ekspluatācijā. Tā noveco, piedevām,
dažreiz tā ir tikusi kļūdaini remontēta. Senāk bija izplatīta prakse
sevišķi neuztraukties par dažāda diametra vadu un dažāda metāla
vadu savienošanu, kas veicināja savienojuma vietu sakaršanu un radīja
potenciālus ugunsgrēka draudus. Tāpat mājokļos izplatīts ugunsdrošības
riska faktors ir nepareiza vadu šķērsgriezuma un drošinātāju nominālu
izvēle, kad neliela šķērsgriezuma vadus pievieno pie neatbilstošiem, lielai
strāvai paredzētiem drošinātājiem. Rezultātā vadi pie palielinātas slodzes
sakarst un izraisa ugunsgrēku. Jāatgādina, ka dzīvokļu elektroinstalācija
pārbaudi drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis, kurš darbojas uzņēmumā
vai ir reģistrējies kā individuālā darba veicējs.

Kāds ir normatīvo aktu regulējums elektroinstalāciju
pārbaudēm?
Elektroinstalācija ir jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši
regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības
prasībām, kas noteiktas „Ugunsdrošības noteikumos” (Ministru kabineta
2016. gada 19.aprīļa noteikumi Nr. 238).
“Ugunsdrošības noteikumu” 56.punkts nosaka, ka elektroinstalācijas,
tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaudi veic reizi 10
gados. Pie nosacījuma, ka sprādzienbīstamā vidē tā jāveic vienreiz divos
gados, bet ķīmiski agresīvā vidē – reizi gadā. Pārbaudes termiņu nosaka
no elektroierīces uzstādīšanas brīža, un to ir tiesīgs veikt sertificēts
speciālists. Papildus līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas pretestības
pārbaudei sākot no 01.09.2017 ir jāveic elektroinstalācijas kontaktu
savienojumu pārbaude ar termokameru. Prasība ieviesta ar mērķi veikt
noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi uz sakaršanu, lai konstatētu
kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti - vai tas netiek pārslogots un vai
tas ir pareizi izbūvēts.
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, ka par ugunsdrošības
prasību pārkāpšanu tiek uzlikts naudas sods - fiziskajām personām no 30
līdz 280 eiro, juridiskajām personām - no 280 līdz 1400 eiro. Lai izvairītos
no šiem sodiem un maksimāli samazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku,
Latvijas Ugunsdzēsības asociācija aicina visus iedzīvotājus veikt regulāru
elektroinstalācijas pārbaudi savos mājokļos un daba vietās atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, piesaistot tikai sertificētus speciālistus. „Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, protams, veic plānveida un citas
pārbaudes, tāpat, apdrošinot mājokli, apdrošināšanas kompānijas seko
līdzi, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības noteikumu prasības, taču to
ievērošana, pirmkārt, ir katras privātpersonas un juridiskas personas
atbildība un drošība”, uzsver biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija”
valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris.

Kā tiek veikta elektroinstalācijas pārbaude?
„Vispirms elektriķis iepazīstas ar situāciju dzīvoklī, apseko elektrosadali
un sastāda elektroinstalācijas shēmu, kurā tiek fiksēti aizsargierīču
dati, vadu un kabeļu markas un parametri. Pēc tam tiek mērīta
elektroinstalācijas izolācijas pretestība (šim nolūkam jāatslēdz sprieguma
padeve un jāatvieno slodze), kā arī elektroiekārtu, zemējuma ierīces un
zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaude”, skaidro sertificēts
elektriķis Kārlis Legzdiņš. „ Lai labāk redzētu, kā elektroinstalācija
„uzvedas” pie slodzes, un, vai tā nekarst, vēlams ieslēgt visus potenciālos
strāvas patērētājus un pēc vairākām minūtēm elektrosadales kārbas un
elektrosadali pārbaudīt ar termokameru. Termogrāfiskie attēli tiek fiksēti
un pievienoti pārbaudes aktam. Jāveic arī visas ēkas zibensaizsardzības
sistēmas apskate un zemējuma kontūru strāvas noplūdes pretestības
mērījumi, jo Latvijā katru gadu tiek reģistrēti vidēji 20 – 30 zibens izraisītu
ugunsgrēku.”

Kam uzticēt elektromērījumu pārbaudi?
Visvienkāršāk ir internetā sameklēt uzņēmumus, kuri veic
elektromērījumu pārbaudes. Izvēloties sadarbības partneri, kam uzticēt šo,
kā arī citus ugunsdrošības pakalpojumus, noteikti ir jāpievērš uzmanība
tam, vai konkrētajam uzņēmumam vai speciālistam ir atbilstošie sertifikāti
un pieredze konkrēto darbu veikšanā. Vērtīgi ir uzzināt arī citu klientu
atsauksmes par sadarbību ar izvēlēto pakalpojumu sniedzēju.
Latvijas Ugunsdzēsības Asociācija ir profesionāla sabiedriska
organizācija Latvijā, kuras darbības mērķis ir sekmēt tās biedru
komercdarbību, veicināt tās biedru savstarpējo sadarbību un profesionālo
izaugsmi, aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru un visas nozares tiesiskās,
saimnieciskās un ekonomiskās intereses pašvaldību un valsts institūcijās.

PELDIES PRĀTĪGI, NEESI PĀRDROŠS!

nemanot peldētāju var ienest dziļāk jūrā.
Ja pie mājas ir dīķi, baseini, akas, tie jānorobežo tā, lai bērni vieni paši
klāt netiktu un mazulis obligāti ir nepārtraukti jāuzrauga. Piemājas baseinos neatstājiet peldošas rotaļlietas, kas piesaista mazuļa uzmanību.
Ja esi iekļuvis straumē, jāsaglabā miers, jāpeld pa straumi uz priekšu,
cenšoties nokļūt tuvāk krastam.
Ūdenī nevajag jokojoties skaļi saukt «Palīgā! Slīkstu!», jo situācijā, kad
tiešām būs vajadzīga palīdzība, neviens vairs nepievērsīs uzmanību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina svarīgākās drošības prasības, kas jāņem vērā, lai atpūta pie ūdeņiem nebeigtos ar traģēdiju.
ATCERIETIES!
Visdrošāk ir peldēties oficiālajās peldvietās! Ja tādas nav, peldvietas
krastam jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pamatu. Upēs jāizvēlas vieta, kur
ir vismazākā straume, tuvumā nav atvaru vai citu bīstamu vietu.
Nepeldieties viens! Ja uz ūdens radīsies problēmas, līdzās var nebūt
citu cilvēku, kas spētu ekstremālā situācijā palīdzēt.
Nepeldieties stiprā vējā, naktī vai negaisa laikā! Nakts nav labākais
peldēšanās laiks, jo aizpeldot tālāk no krasta, var apjukt un zaudēt orientēšanās spējas, lai atgrieztos atpakaļ.
Nepārvērtējiet savus spēkus! Dižošanās ar to, ka vari aizpeldēt vistālāk
vai pārpeldēt pāri upei, nav tā vērta, lai riskētu ar savu dzīvību. Turklāt, ja
iepriekšējā sezonā varēji pārpeldēt upi, tas vēl nenozīmē, ka fiziskā sagatavotība ir tāda, ka vari to izdarīt arī šobrīd.
Ja esat pārkarsis saulē, ūdenī ejiet lēnām, lai nebūtu strauja ķermeņa
temperatūras maiņa, kas var izraisīt muskuļu krampjus vai sirdsdarbības
un asinsrites traucējumus.
Vizinoties ar laivu, kuteri vai citu peldlīdzekli, obligāti uzvelciet glābšanas vesti.
Bērniem atļauts ūdenī spēlēties ar piepūšamām rotaļlietām, ja pieaugušais atrodas ūdenī starp krastu un dziļumu.
Ja bērns ūdenī atrodas dziļāk par jostasvietu, tad ar viņu nepārtraukti
jāuztur vizuālais kontakts.
Bērni jāuzmana no viļņiem, kas var nogāzt no kājām vai radīt tik negaidītu izbīli, ka mazulis no tā vien zaudē līdzsvaru. Turklāt vilkmes straume
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Ilgvars Cēris
Biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija”
valdes priekšsēdētājs

AIZLIEGTS:
Peldēties alkohola reibumā!
Lēkt ūdenī no tramplīna, laipas, tilta vai krasta, ja neesat izpētījis
ūdenstilpnes gultni.
Atstāt bērnu pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir ūdenstilpne. To vēlams norobežot tā, lai bērns neiekristu.
Peldēt aiz bojām, kas ierobežo peldvietu!
Peldēties ūdens tilpnēs, kur tas ir aizliegts!
KĀ PALĪDZĒT?
Slīcēju var glābt tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas tehniku un
zina paņēmienus, kā satvert cietušo un izvilkt viņu krastā. Vienlaicīgi parūpējieties par savu drošību, izmantojot kādu peldlīdzekli (piem.bumbu,
piepūšamās rotaļlietas utml.).
Slīcējam var sniegt palīdzību no krasta, pametot virvi vai kādu peldošu
priekšmetu, kas palīdzētu noturēties virs ūdens.
Nelaimes gadījumā nekavējoties izsauciet glābējus pa tālruni 112, pēc
iespējas precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas
iespējas. Glābēji jāsagaida un jānorāda cietušā atrašanās vieta!

A R H Ī V I

IESKATS VĒSTURISKĀS FOTOGRĀFIJĀS…
„Ilūkstes novada vēsture 100 fotogrāfijās” – tas ir digitālais fotogrāfiju
albums, kas top svinot valsts simtgadi. Ik mēnesi tajā tiek publicētas
10 fotogrāfijas par katru nākamo desmitgadi, kopā – 100! Galeriju var
papildināt ikviens, sūtot savs fotogrāfijas elektroniski Vandai Rimšai
(e-pasts: ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018). Galerija skatāma digitālā
formātā novada mājaslapā www.ilukste.lv un šobrīd tajā ir aplūkojamas
fotogrāfijas no 1918.līdz 1979.gadam.
Piedāvājam ieskatu dažās no tām.
Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Bebrenes veterinārā tehnikuma skolotāju un darbinieku vokālais ansamblis. 1960-tie gadi

Sestdienas talka. Audzēkņi palīdz klāt asfalta segumu līdz kopmītnēm.
1973.g. 21.aprīlis, Bebrene

Veiklības braucienu sacensības, 1967./68.māc.gadā
Bebrenes veterinārajā tehnikumā

Ilūkstes dzirnavas, autoosta,60-to gadu sākums
Ilūkstes pirts celtniecība, 1952. gads

Sporta zāles un ēdnīcas celtniecība Bebrenē, 1969.gads

I L Ū K S T E S

N O VA D A

V Ē S T I S

Sieviešu vokālais ansamblis, solists Jānis Krivišs, pie klavierēm Ārijs
Kaktiņš.1970.gads,Bebrene
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”
Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv
www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis
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Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447
Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv
www.ilukste.lv
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Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis
Tirāža: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

