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D O M E S

Z I Ņ A S

PAR DOMES SĒDĒM MAIJĀ UN JŪNIJĀ
21.maija domes ārkārtas sēdē deputāti izskatīja 2 darba
kārtības jautājumus:
1. Par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas noteikumu apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu Nr. 3/2019 “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi” apstiprināšanu.
30.maijā domes sēdē deputāti izskatīja 33 darba kārtības
jautājumus:
1. Par SIA „Ornaments” pamatlīdzekļu pārņemšanu.
2. Par papildus finansējuma piešķiršanu Raudas internātpamatskolai.
3. Par finansiālu atbalstu Biedrībai „Latvijas Politiski represēto savienība”.
4. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu
2019.gadam un vidējā termiņa programmas 2019.-2021.gadam
apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.2-b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos
Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” pieņemšanu.
6. Par iesniegumu notāram par mantojuma atklāšanās izsludināšanu uz ēkām Kastaņu ielā 13, Ilūkstē.
7. Par pašvaldības dzīvokļa Stendera iela 6-21, Eglaines pagastā
nodošanu atsavināšanai.
8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Murovanka”, Eglaines
pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Torņi”, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata
apstiprināšanu.
11. Par biedrības “Latvijas Ģenerāļu klubs” jauniešu pasākuma
“Latvijas karavīrs laikmeta griežos“ organizēšanu Ilūkstes novadā.
12. Par grozījumiem 2019.gada 31.janvāra lēmumā Nr.8 ”Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes
novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu”.
13. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto
valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2019.
gadam.
14. Par Bebrenes vispārizglītojošas un profesionālās vidusskolas
izglītojamo uzņemšanas kārtības 2019./2020.māc.g apstiprināšanu.
15. Par precizējumiem 28.03.2019. saistošajos noteikumos
Nr.1/2019 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā”.
16. Par adreses Jelgavas iela 20A, Ilūkstē piešķiršanu.
17. Par pašvaldības pārvaldībā esošas zemes vienības Darba iela 4,
Subatē iznomāšanu.
18. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu
Subatē.
19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā un nosaukuma piešķiršanu.
20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Dvietes
pagastā un nosaukuma piešķiršanu.
21. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Eglaines
pagastā un nosaukuma piešķiršanu.
22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pilskalnes pagastā un nosaukuma piešķiršanu.
23. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamajiem
īpašumiem Pilskalnes pagastā.
24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Pilskalnes pagastā.
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25. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes
pagastā.
26. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
27. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
28. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
29. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā.
30. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.
31. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
32. Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai Dvietes
pagastā un nodošanu atsavināšanai.
33. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Ilūkstē.
27.jūnija domes sēdē deputāti izskatīja 19 darba kārtības
jautājumus:
1. Par precizējumiem 21.05.2019. saistošajos noteikumos Nr.3/2019
„Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi”.
2. Par Ilūkstes novada Sporta skolas maksas pakalpojumu cenrādi.
3. Par Ilūkstes novada domes valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.
4. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.3-b/2019 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos
Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” pieņemšanu.
6. Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo SIA „LATGALES
LAIKS” kapitāla daļu atsavināšanu.
7. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Ilūkstē.
8. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Ilūkstē.
9. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
10. Par adreses “Vārtsargi” Bebrenē piešķiršanu.
11. Par zemes vienību robežu pārkārtošanu Bebrenes pagastā.
12. Par zemes nomu Dvietes pagastā.
13. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam
īpašumam „Liepas” Šēderes pagastā.
14. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
15. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
16. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
17. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
18. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Subatē apvienošanu,
nosaukumu piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.
19. Par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas “Par Ilūkstes novada
piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam” rezultātu apstiprināšanu.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti
pašvaldības mājas lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioieraksti”
Kancelejas nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ilūkstē
Nr.1/2019
APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes 28.03.2019. lēmumu Nr.58
(prot. Nr.3, 1.§)
							 PRECIZĒTI
ar Ilūkstes novada domes 30.05.2019. lēmumu Nr.148
(prot. Nr.6, 15.§)

8.

2019.gada 28.martā

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtība Ilūkstes novadā

9.
10.

11.

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta pirmo daļu, ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4.punktu
1.

2.

3.

4.

5.

1. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības
notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.
Lietoto terminu skaidrojums:
2.1. Pakalpojuma sniedzējs – komersants, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2.2. Pakalpojumu lietotājs — nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta
veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu;
2.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta
veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas,
uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un
atbildības robežām;
2.4. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada
un kanalizācijas tīklus apkalpos katra Pakalpojuma līguma puse (pusēm
vienojoties, tās var būt arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas piederības robežas);
2.5. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei - ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr.2.
Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
(turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas kārtību,
lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Pakalpojumu
lietotājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Ilūkstes
novada pašvaldībā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā. Šie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kanalizācijas šķirt sistēmā un uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
Ilūkstes novada pašvaldībā pilnvarots sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus SIA “Ornaments”, reģistrācijas Nr. 41503003743.

2.. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
6.

7.

Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie noteikumi.
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam pievieno nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja
piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti teh-

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
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nisko noteikumu pieprasījumā.
Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos
noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.
Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības
gadījumā, ja piegulstošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija
ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram: no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes
sistēmas), to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas pārtraukumu. Abus
ievadus drīkst savienot tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas
otrs ievads.
Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā, izlietne, duša vai sēdpods),
kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos),
jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu
kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai
speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā
pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
Pēc ievada un/vai izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
13.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;
13.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu.
Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā
esošās būves un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto
komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu
izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma
īpašniekam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Pakalpojumu lietotāju,
un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma
saņemšanu citiem Pakalpojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir jābūt saskaņotam
tīklu apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakuslietotāju
un Pakalpojumu lietotāju.
Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā ēkas iekšienē tiešā ūdensvada ievada tuvumā.
Ekspluatējot tāda veida komercuzskaites mēraparāta mezglu, Pakalpojuma lietotājam jānodrošina Pakalpojuma sniedzēja darbiniekam netraucētu piekļuvi
mēraparāta rādījuma nolasīšanai, kā arī jānodrošina pietiekamu apgaismojumu
un temperatūru tā uzstādīšanas vietā ne zemāku par +5 oC.
Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu,
izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir
ārpus Pakalpojumu lietotāja atbildības robežas.

3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
19. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
19.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas sarkanās līnijas robežās līdz Pakalpojumu lietotāja ievadam vai
kā noteikts tīklu piederības robežaktā;
19.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
19.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju robežās pie Pakalpojuma lietotāja īpašuma vai kā noteikts tīklu
piederības robežaktā;
19.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas
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spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
19.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
19.6. komercuzskaites mēraparāti.
Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā,
bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Pakalpojumu
lietotāja un Pakalpojumu sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves (tai skaitā komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas skatakas) tiek apsaimniekotas un remontētas par Pakalpojumu lietotāja
līdzekļiem.
Pēc saskaņošanas ar Pakalpojumu lietotāju Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas inženierbūvju
ekspluatācijas drošību un atbilstību ekspluatācijas noteikumiem.
Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un
centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē
būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
24.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzēja
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos
noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
24.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
24.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas skataku sienām (piemēram – tauki);
24.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā
Nr.1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
25.1. Pakalpojumu lietotāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā
pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, kas norādītas Pielikuma Nr.1;
25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojumu sniedzējs
var atļaut Pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas
un papildu maksa noteikta Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
26. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā
ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
27. Gadījumos, ja noteikumu 25.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju, un
tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam
ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojumu lietotāja nekustamajā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ieplūdē vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
29.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru
emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kuras var veici-
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nāt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
29.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
29.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu
(sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
29.5. radioaktīvas vielas;
29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas, taukus un
citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
29.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas,
kublus un tml.
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
30. Jebkurai personai ir aizliegts:
30.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus
priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
30.2. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
30.3. veikt jebkādas darbības Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā
esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās bez saskaņojuma ar Pakalpojuma sniedzēju;
30.4. veikt ūdensapgādes aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;
30.5. bez Pakalpojumu sniedzēja atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes
un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus;
30.6. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, ja Pakalpojumu sniedzējs ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
30.7. pirms komercuzskaites mēraparāta izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla
pieslēgumus;
30.8. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes
tīkla krānus, lai novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu, izņemot,
ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar Pakalpojumu sniedzēju;
30.9. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai
žogiem.
32. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas
sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti Pakalpojumu lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek
ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par iespējamām sekām.
33. Pakalpojumu lietotājiem, kuru Īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku
uztvērējiem.
34. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst
novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz
noslēgtu līgumu par šiem pakalpojumiem.
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
35. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija,
kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lietotāja
teritorijā esošo hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
36. Noņemt noteikumu 35.punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst
tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības
sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
37. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā
un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.
38. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
39. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada ievadu un
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saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
40. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz Pakalpojuma
līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.
41. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo
Pakalpojumu sniedzējam.
42. Pakalpojumu lietotājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu sniedzēju
par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam,
izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu no brīvkrāna nosaka
pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas, kas
noteikta noteikumu Pielikumā Nr.2.

48.

49.

4. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
43. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
43.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
43.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās mājas
pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
43.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu.
43.4. nedzīvojamo ēku gadījumos - visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā
īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt
līgumu;
43.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
43.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus
un/vai lietus notekūdeņus, gadījumos, kad, saskaņojot ar Pakalpojuma
sniedzēju, šāda kārtība tiek atļauta.
44. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās
Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:
44.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms
uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments,
kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai
spēkā stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
44.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
44.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
44.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
44.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
44.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu
īpašnieku kopības) lēmumu gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks
(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir nolēmis
nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmums nav obligāts, ja dzīvojamā māja nodota ekspluatācijā pēc 2014.gada 15.janvāra.”
45. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lietotāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma noslēgšanai.
46. Pakalpojumu lietotājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas
tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā,
lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
47. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai
vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu
(piemēram, rādījumu nodošanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu
sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta
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rādījumu.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no brīža,
kad starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta
vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas nosacījumiem.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja
Pakalpojuma līguma slēdzējs:
49.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
49.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
49.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada
tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un laiku,
kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma
līguma slēdzēja nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu
iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam iekļaujamas šādas ziņas un nosacījumi:
52.1. informācija par līdzējiem;
52.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
52.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
52.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie
nesakrīt);
52.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
52.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
52.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots Tīklu
apkalpošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Akts ir neatņemama Pakalpojuma
līguma sastāvdaļa.
Pakalpojumu lietotāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk
centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tiek ietverts lietus notekūdeņu daudzums
no Pakalpojumu lietotāja teritorijas, kura apjomu (kubikmetri gadā) nosaka
aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc
Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu,
aprēķinot kopējo gada apjomu.
Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lietotājam
jāiesniedz rakstiskā veidā 10 (desmit) dienu laikā. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā.
Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs
par to informē Pakalpojumu lietotāju, kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma līguma noteikumos, Pakalpojumu
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un termiņiem.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto datu
atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus
par Pakalpojumu lietotājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Pakalpojumu lietotāja iesniegtajiem
datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakalpojumu lietotājs veic
samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko tā saņem no
Pakalpojumu sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu
u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav
nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos
par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
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59. Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojumu lietotājam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts Pakalpojuma lietotāja
atbildības robežās, saskaņojot ar Pakalpojumu lietotāju. Pakalpojumu lietotājs
nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam veikt kontrolmērījumus.
60. Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība starp
patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un
kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turpmākos norēķinus,
bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika
periodā Pakalpojumu sniedzējs un Pakalpojumu lietotājs vienojas par patērētā
ūdens daudzuma uzskaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
61. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
62. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma
noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
63. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto
Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu
lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena)
mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojumu lietotājam.

71. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
72. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
6. Noslēguma jautājumi
73. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Ilūkstes Novada Vēstis”.
74. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā
līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 6 (sešu) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
75. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā
ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo
aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Pakalpojuma lietotājam un Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt
Līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līguma noteikumi un šie noteikumi.
Pielikums Nr.1
Ilūkstes novada domes
2019.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019

4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
64. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
64.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
64.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts
pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;
64.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 65.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz
Pakalpojumu sniedzējs;
64.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
64.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu
laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna
Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
65. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
65.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais
īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir
iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
65.2. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
65.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
65.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto
ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
65.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav
informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma
līguma laušanu.
66. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
67. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā norādītajā
termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko
tas ir saņēmis līdz Pakalpojuma līguma izbeigšanai.
5. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
68. Par noteikumu 24., 29., 30., 32., 33., 34., un 37. punktā noteikto prasību neievērošanu personas var tikt administratīvi sodītas ar naudas sodu:
68.1. fiziskās personas līdz 350 EUR;
68.2. juridiskās personas līdz 1400 EUR.
69. Noteikumu izpildi kontrolēt ir tiesības Pakalpojuma sniedzējam un pašvaldības amatpersonām.
70. Sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir tiesīgas šādas pašvaldības amatpersonas :
70.1. pašvaldības policijas inspektors;
70.2. pašvaldības būvvaldes vadītājs;
70.3.pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo
protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
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Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņiem
Nr.

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
(mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas

450

2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

4. Kopējais fosfors

23

5. Kopējais slāpeklis

80

6. Dzīvsudrabs

0,05

7. Kadmijs

0,2

8. Varš

0,5

9. Niķelis

1,0

10. Svins

0,5

11. Hroms

0,5

12. Cinks

2,0

13. Naftas produkti

0

14. Tauki

30

Pielikums Nr.2
Ilūkstes novada domes
2019.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019
Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei
Viena iedzīvotāja
ūdens patēriņš
mēnesī (m3/mēn.)

Nr.

Ēku labiekārtotības pakāpe

1.

Ēkas ar ūdensapgādi, kanalizāciju un karsta
ūdens apgādi

7,0

2.

Ēkas ar ūdensapgādi un/vai kanalizāciju (ar
vannām un dušām)

6,0

3.

Ēkas ar ūdensapgādi un/vai kanalizāciju
(bez vannām un dušām)

4,0

4. Ēkas ar brīvkrāniem (ārpus ēkas)

1,0
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajiem noteikumiem Nr.1/2019
“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība
Ilūkstes novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības pamatojums
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Norādāmā informācija
Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu pašvaldības dome izdod saistošos
noteikumus, kuros paredz:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
2) centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas noteikumus;
4) brīvkrānu izmantošanas kārtību.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1. apakšpunktu, pašvaldība saistošajos noteikumos
norāda ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramās prasības gadījumā, ja nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus Ilūkstes novadā.
Saistošie noteikumi nosaka:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Ūdenssaimniecības sistēma);
2) ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas
un izbeigšanas noteikumus;
4) brīvkrānu izmantošanas kārtību;
5) administratīvo atbildību par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu Ilūkstes novadā.
Nav attiecināms.
Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji Ilūkstes novada teritorijā.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.
Ilūkstes novada pašvaldība un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir institūcijas, kurās fiziska vai juridiska persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Ilūkstes novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Ornaments”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ilūkstē
2019.gada 21.maijāNr. 3/2019
APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes 21.05.2019.
lēmumu Nr.133
(prot. Nr.5, 2.§)
PRECIZĒTI
ar Ilūkstes novada domes 27.06.2019.
lēmumu Nr.167
(prot. Nr.7, 1.§)
Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas
pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma
2.
3.
4.
5.

aģentūras (turpmāk - Aģentūra) sniegtos pakalpojumus, to
likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.
Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi
(pielikumā).
Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra
saņem bezskaidras naudas veidā vai norēķinoties skaidrā
naudā.
Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Aģentūras budžetā.
Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes
ievērošanu.
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Pielikums Ilūkstes novada pašvaldības
21.05.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019
(precizēts ar Ilūkstes novada domes 27.06.2019. lēmumu Nr.167)

5.4.

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas
pakalpojumu cenrādis
Nr.
1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.
3.1.
3.2.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

8

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Ieejas maksa koncertā, izglītojošajā
pasākumā un izklaides pasākumā
persona
Ekskursijas grupām
Subates pilsētas apskates
ekskursija - 1,5 stunda
Grupai līdz 10 cilvēkiem
grupa

Cena,
EUR

6.1.
6.2.
15,00

Grupai virs 10 cilvēkiem, katrai
nākamai personai
Subates pilsētas apskates
ekskursija - 2,5 stunda
Grupai līdz 10 cilvēkiem

persona

grupa

25,00

Grupai virs 10 cilvēkiem, katrai
nākamai personai
Subates pilsētas apskates
ekskursija “Sēlijas sala”- 1,5
stunda
Grupai līdz 10 cilvēkiem

persona

2,50

grupa

30,00

Grupai virs 10 cilvēkiem, katrai
nākamai personai
Subates pilsētas apskates
ekskursija divās laivās “Subates
ūdens ceļš” - 2 stundas

persona

3,00

pakalpojums

36,00

grupa

30,00

Grupai virs 12 cilvēkiem, katrai
nākamai personai
Tematiskās programmas
Izglītojoša nodarbība Stendera laika
klasē – 1 stunda
Tematiskā ballīte bērniem – 2
stundas
Grupai līdz 10 cilvēkiem

persona

2,50

persona

3,00

grupa

50,00

Grupai virs 10 cilvēkiem, katrai
nākamai personai
Nomas maksa Aģentūras
valdījumā esošajām telpām
Ilūkstes Kultūras nama lielā zāle un
foajē
Ilūkstes Kultūras nama mazā zāle
un foajē
Ilūkstes Kultūras nama kafejnīca un
foajē
Subates Kultūras un tūrisma centra
zāle un foajē
Pakalpojumi dabas liegumā
“Pilskalnes Siguldiņa”
Gida pakalpojumi Pilskalnes
Siguldiņā – 1 stunda
Gida pakalpojumi – tematiskā
ekskursija Pilskalnes Siguldiņā – 1
stunda
Ieejas maksa “Sprīdīša” takā
Pieaugušajam

persona

2,50

Bērnam, pensionāram

Gida pakalpojumi ekskursijai pa
Ilūkstes novadu - 3,5 stundas
Grupai līdz 12 cilvēkiem

6.

1,50

stunda

25,00

stunda

20,00

stunda

12,00

stunda

10,00

pakalpojums

10,00

pakalpojums

20,00

persona

1,50

persona

1,00
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1.

Ieejas maksa “Dendroloģiskā”,
“Vēstures liecinieki”, “Purva”
takā
Pieaugušajam
Bērnam, pensionāram
Pakalpojumi atpūtas mājā
“Dubezers”
Atpūtas mājas “”Dubezers” svinību
zāles noma
Atpūtas mājas “”Dubezers” telpu
noma
Naktsmītne atpūtas mājā
”Dubezers”
Saunas noma atpūtas mājā
”Dubezers” – līdz 4 stundām
Piknika vieta vienai personai
Telts vieta vienai personai
Suvenīru tirdzniecība
Tirdzniecība ar suvenīriem,
grāmatām, ceļvežiem, CD diskiem,
bukletiem Aģentūras teritorijā un
Aģentūras organizētajos pasākumos

persona

2,50

persona

1,50

diennakts

140,00

stunda

14,00

persona/
diennakts
pakalpojums

11,00

persona
persona

2,50
2,50

% virs
suvenīru
iepirkuma
summas

15%

40,00

* - Ieejas biļešu cenas koncertiem, izglītojošajiem un izklaides pasākumiem
ar rīkojumu nosaka Aģentūras direktors, izvērtējot nepieciešamo finanšu
līdzekļu ieguldījumu katra pasākuma procesa organizācijā

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ilūkstes novada pašvaldības 21.05.2019. saistošajiem noteikumiem
Nr. 3/2019
Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi
Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2019.gada 1. janvāri darbību ir uzsākusi Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra.
Šobrīd ir nepieciešams apstiprināt pašvaldības
aģentūras sniegtos pakalpojumus un to cenrādi.
Saskaņā ar „Publisko aģentūru likuma”
7.panta ceturto daļu pašvaldības aģentūras
sniegtos pakalpojumus un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada
Kultūras un tūrisma aģentūra sniegtos pakalpojumus, to likmes, maksāšanas kārtību
un atvieglojumus.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Pašvaldības budžetu būtiski neietekmēs.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdar- Nav attiecināms
bības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošos noteikumus piemēro Ilūkstes
novada Kultūras un tūrisma aģentūra.

A K T UĀ L I
IR NOSLĒGUSIES ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS
ORGANIZĒTĀ IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR ILŪKSTES
NOVADA PIEDERĪBU LATVIJAS REPUBLIKAS
ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLAJAM IEDALĪJUMAM
Saskaņā ar domes 25.04.2019. lēmumu Nr.108 “Par Ilūkstes novada
iedzīvotāju aptaujas organizēšanu” un 21.05.2019. lēmumu Nr. 132 “Par
Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas noteikumu apstiprināšanu” Ilūkstes
novada pašvaldībā no 2019.gada 24.maija līdz 15.jūnijam tika rīkota iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ilūkstes novada
piederību Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam.
Iedzīvotāju aptaujai tika nodoti divi jautājumi:
1) Vai Jūs atbalstāt Ilūkstes novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas
administratīvo teritoriju ?”
2) Kurai teritorijai Latvijas Republikas Satversmē noteiktajās robežās identificējat Ilūkstes novada piederību”.
Balsošana par aptaujai nodotajiem jautājumiem notika aizklāti ar aptaujas lapām septiņās aptaujas organizēšanas vietās. 98,96% iedzīvotāju ir
nobalsojuši PAR ILŪKSTES NOVADU KĀ PATSTĀVĪGU Latvijas Republikas administratīvo teritoriju!
Jāatzīmē, ka, saistībā ar VARAM plānoto administratīvi teritoriālo re-

…SABIEDRĪBA KŪSĀ…
Dažādu jomu profesionāļi un žurnālisti masu saziņas līdzekļos
aizvien turpina kritiski vērtēt gaidāmo un VARAM plānoto administratīvi
teritoriālo reformu.
• Andrejs Lucāns, agronoms pauž viedokli portālā www.nra.lv : “Kā var
secināt no pašlaik Latvijā notiekošā, tieši ar zemnieka atraušanu no
zemes un latviešu tautas pēdējo sakņu izcelšanu no zemes un vēstures, nodarbojas enerģiskais, bet praktisko dzīvi nepārzinošais VARAM
ministrs Juris Pūce.[...] 2009. gadā sāktā reforma samazināja lauku
pašvaldību skaitu un līdz ar to arī pašiniciatīvu 4,4 reizes. Kādu tautsaimniecisko pienesumu tas ir devis, par to objektīvu pētījumu, audita
nav, bet ministrs klusē. No statistikas uzzinām, ka šajā reformu posmā mazo lauku saimniecību skaits samazinājies par 50 600 jeb 38%
un ārzemniekiem pārdoti 28,5% lauksaimniecības zemes resursu. Ministra iecerētā reforma paredz pašvaldību un pašiniciatīvu skaitu, salīdzinot ar 2009. gadu, samazināt 14,9 reizes. Nešaubos, ka sekas būs
katastrofālas. Manā vērtējumā, apzināti vai aiz muļķības, tiek turpināta latviešu tautas un Latvijas valsts pamatu ārdīšana.[…] Juris Pūce
iedomājies lauku cilvēkus padarīt laimīgus, administratīvā kārtā tos
sapludinot.[…] Esmu pārliecināts, ka taisnība ir tiem, kas uzskata, ka
īsti laimīga cilvēka un laimīgas sabiedrības veidošanās avots ir pašiniciatīva, nevis bagātību pārdale - pabalsti, citu radīti gatavi labumi.
Taču pašiniciatīvu nevar atraisīt un attīstīt ar cilvēka mentalitātei un
psiholoģijai, objektīviem likumiem un reālajiem apstākļiem pretrunīgiem piedāvājumiem. Mazo lauku saimniecību iznīcināšana ir nacionāli
atbildīgas ekonomiskās saimniekošanas un audzināšanas vides iznīcināšana. Nekāda kompetenču izglītība skolās to nevar aizstāt. Nespēja
atrast nacionāli pašapzinīgus deputātus, valsts vadītājus, ministrus un
ierēdņus mūsdienās, ir degradētās audzināšanas sistēmas sekas.”

formu, Ilūkstes novada pašvaldība saņem arī iedzīvotāju un iedzīvotāju
grupu iesniegumus, kur pausta doma par Ilūkstes novada saglabāšanu.
98,96% iedzīvotāju ir nobalsojuši
PAR ILŪKSTES NOVADU KĀ PATSTĀVĪGU
Latvijas Republikas administratīvo teritoriju

•

Egils Līcītis, žurnālists laikrakstā „Latvijas Avīze” raksta : „Politiski
vistrakāk teritoriālā reforma skar Ilūkstes novadu, jo, atdodot to „zem
Daugavpils”, kā Rīgas ministrijā gudrinieki izprātojuši, tiek traumēta
novada iedzīvotāju latviski sēliskā identitāte.”

•

Pedagogs Aleksandrs Miks sociālajos tīklos pauž domu: “Latgalieši, atdosim Sēļiem viņu zemes Latvijas dienvidos, nez kādā veidā šīs zemes
tika pievienotas Latgalei- tas ir nesmuks un negodīgs darījums noticis.
[…] Apskatām Latvijas reģionu karti, kura ir tuvāka patiesībai:”
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“TIK, CIK BŪS UGUŅU UZ KATRA KALNA,
TIK MĒS ARĪ DZĪVOSIM”
29. jūnijā Jēkabpils novada Ābeļu pagasta estrādē, gleznainā vietā pie
Daugavas krasta, svinējām jau septītos Sēlijas novadu apvienības Tautas
mākslas svētkus „Sēlija Rotā”.
Norises vieta netika izraudzīta nejauši. Likteņupe Daugava veido dabisku robežu ap Sēlijas krāšņajiem novadiem un tajā pašā laikā vieno visus
sēļus. Tā katru gadu Sēlijas ļaudis pulcējas kopā, lai parādītu savu spēku
dziesmā, dejā un mūzikā… Lai sēļi plūstu vienotā gaismas upē, simbolizējot mūžīgu Sēlijas nedalāmību.
Svētkos piedalījās septiņu Sēlijas novadu kori, deju kolektīvi, folkloras
ansambļi, kā arī viesi no Lietuvas. Svētku laikā notika arī mākslinieku
plenērs, amatnieku tirgus. Svētku dižkoncerta vadītājs bija Māris Grigalis,
soliste — Ieva Akuratere – arī mūsu novadnieki, ar senču saknēm Sēlijā.
Svētku režisors — Kārlis Lišmanis. Koru virsdiriģente — Agita Ikauniece
— Rimševica. Deju kolektīvu virsvadītāja — Elita Treilone.
Svētku noslēgumā svinīgā un pacilātā noskaņā visi vienojāmies spēka
dziesmās, ar tik zīmīgām dzejas rindām…

Ilūkstes novadu svētkos pārstāvēja 8 tautas mākslas kolektīvi

Kā gan tu domā, cik ļoti no svara,
Cik ļoti no svara viens ugunskurs? […]
Atceries, atceries, atceries - tava daļa ir zaļa.
Atceries, atceries - viss tavā vaļā.
Krusa ir krusa, salna ir salna,
Migla ir migla pār visu līdz šim.[…]
Tik, cik būs uguņu uz katra kalna,
Tik mēs arī dzīvosim.
Ilūkstes novadu svētkos pārstāvēja 8 tautas mākslas kolektīvi. Paldies
par radītajiem svētkiem jauniešu deju kolektīvam „Ance”, jauniešu deju
kolektīvam „Labrīt”, vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dviete”, Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam, senioru deju kolektīvam
„Ozolzīles”, pūtēju orķestrim „Sēlija”, folkloras kopai “Ritam” un Lašu
korim.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska
Foto: Kaspars Siliņš

Simbolizējot mūžīgu Sēlijas nedalāmību, vienojāmies spēka dziesmās
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Svētku koncerta vadīja Māris Grigalis, dižkoncerta soliste - Ieva Akuratere - arī mūsu novadnieki, ar senču saknēm Sēlijā

N O T I KU M I

14. JŪNIJĀ ILŪKSTĒ TIKA ATZĪMĒTA
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU
PIEMIŅAS DIENA
Mēs nespējam mainīt notikušo, taču mūsu spēkos un pienākumos ir
atcerēties un godināt tos cilvēkus, kas 1941. gada 14. jūnijā tika izsūtīti no
Latvijas.
Represētie no Ilūkstes un Pilskalnes 14. jūnija rītā devās uz Dievkalpojumu Ilūkstes Romas katoļu baznīcā un ar klusuma brīdi un ziedu nolikšanu
pie pieminekļa godināja komunistiskā genocīda upuru piemiņu. Pēc pasākumiem Ilūkstē bija iespēja izmantot piedāvājumu un doties ekskursijā uz Asari, pa ceļam piestājot Eglaines stacijā un noklausoties Skaidrītes Voicekas
atmiņas par to, kā iesākās viņas ģimenes un viņas, desmitgadīgas meitenes,
ceļš uz nometinājuma vietu Sibīrijā.
Asarē ekskursijas laikā bija paredzēti vairāki pieturas punkti – piemineklis represijās cietušo Asares pagasta iedzīvotāju piemiņai, Asares evaņģēliski
luteriskā baznīca, piemineklis Augškurzemes partizānu pulka karavīriem.
Noslēgumā visi devās uz G. Liepas zemnieku saimniecību „Āmuri”.
Cilvēku, kuri piedzīvoja izsūtījumu, kļūst aizvien mazāk, taču, pateicoties tiem, kas atgriezās, mēs pārmantojām to tautas spēku, kas mita mūsu

Pēc pasākumiem Ilūkstē represētie devās ekskursijā uz Asari
senčos. Paldies viņiem par to, ka ar mīlestību pret dzīvi un pozitīvu noskaņu
sniedz mums enerģiju un gaišumu.
Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra

VIESI NO AIZPUTES NOVADA AUGSTU VĒRTĒ
MŪSU NOVADĀ SASNIEGTO
2.jūlijā Ilūkstes novadā viesojās Aizputes novada pašvaldības darbinieki
un domes deputāti.
Viesi vizītes laikā iepazinās ar aktuālākajām norisēm mūsu novadā. Interesanti, ka vēsturiski gan Ilūkstes gan Aizputes novadi ir bijuši apriņķi, un
arī tagad ir stipri un pašpietiekami novadi. Patiesu prieku aizputieši pauda
par Ilūkstes baseinu, jo Aizputē par to vēl tikai sapņo…Aizputes novada pašvaldības pārstāvju, daloties pārdomās par piedzīvoto saka: “Esam patīkami
pārsteigti, prieks par šādu attīstību, pārdomātu darbību, pareizo stratēģisko
plānošanu. Harizma un pozitīvisms visur! Paldies Ilūkstes novadam!”
Pašvaldības ir Latvijas spēks un pamats, šādas atziņas stiprināti izdzīvojām tikšanos ar aizputiešiem.
“Esam patīkami pārsteigti, prieks par šādu attīstību, pārdomātu darbību,
pareizo stratēģisko plānošanu,” teic viesi no Aizputes novada

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA DAUGAVPILSILŪKSTES NOVADU KOMITEJU APMEKLĒJA
SADARBĪBAS PARTNERI NO DĀNIJAS
Silta saulīte, saziedējuši margrietiņu lauki, bērnu brīvdienas… Šajās
brīnišķīgajās dienās Daugavpils un Ilūkstes novadus apciemoja labdarības
organizācijas “Palīdzība Austrumeiropas bērniem” pārstāvji Bents Bronnings un Jens Kristensens no Dānijas. Labdarības organizācija abiem novadiem sūta humāno palīdzību cilvēkiem, kam ir grūti dzīves apstākļi. Benta
Bronninga un Jena Kristensena vizītes mērķis bija apskatīt sūtītās humānās
palīdzības praktisko pielietojumu un uzzināt cilvēku vēlmes.
Viesiem kopā ar Daugavpils novada sociālā dienesta vadītāju, LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāju Annu Jegorovu un LSK
Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektori Ēriku Naglinsku bija

MĀCĪBAS SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM
LIETUVĀ

projekta Nr. LLI-341 “Social Inclusion of Elderly People”
jeb „Senioru sociālā iekļaušana” ietvaros
2019. gada maijā un jūnijā Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-341 „Aging in Comfort” ietvaros partnerpašvaldību sociālajiem darbiniekiem, mobilo brigāžu speciālistiem Lietuvā Utenā un Moletai notika 4 dienu mācības
“Aprūpes procesa jēdziens, būtība un daudzveidība” un “Nāve un miršana,
profesionālā ētika”, kurās piedalījās arī Ilūkstes novada pašvaldības sociālās
jomas darbinieki.
Mācību mērķis bija uzlabot mobilo komandu speciālistu zināšanas tā, lai
aprūpētāji ar savu profesionālo darbību uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku, kuri paši nespēj par sevi parūpēties, pamatvajadzību apmierināšanu un

Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska
iespēja tikties ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektori Vandu Ķeziku. Viņa pateicās organizācijai “Palīdzība Austrumeiropas bērniem”, Bentam Bronningam un Jenam Kristensenam par ieguldīto darbu.
Vizītes laikā viesi apciemoja abu novadu ģimenes, kurām tika sniegta palīdzība no šīs organizācijas. Bija iespēja tuvāk iepazīties ar Kalkūnu pamatskolas datorklasi un bērnudārziņa grupiņām, dāņu adīto segu izstādi Vabolē,
īstenojamo projektu Naujenes bērnu namā un projektu izstrādes posmā Kalupes sociālajiem dzīvokļiem, kā arī apskatīt Ilūkstes dienas aprūpes centru
“Fēnikss” personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Viesi atzina, ka iepazīstoties tuvāk ar cilvēku vajadzībām, ir daudz vieglāk izplānot nākamos humānās palīdzības sūtījumus.
LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore
Ērika Naglinska
veicinātu aprūpes iestāžu pašpalīdzības iniciatīvu.
Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešiem Latvijas un Lietuvas partneriem (Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome,
Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Utenas rajona
pašvaldības administrācija un Moletu rajona pašvaldības administrācija)
turpina projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb “Aging in
Comfort” īstenošanu, kura mērķis ir uzlabot aprūpes mājās sociālo pakalpojumu kvalitāti.
Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums
no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR
13097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80. Projekta ilgums 18 mēneši.
Projekta koordinatore Dace Stalidzāne
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Programmas mājaslapa www.latlit.eu, ES mājaslapa www.europa.eu
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VESELĪBAS VEICINĀŠANAS UN SLIMĪBU PROFILAKSES
PASĀKUMOS GAIDAM TIEŠI TEVI!

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros Ilūkstes novada pašvaldībā
turpinās veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi. Ikvienā pasākumā tiek laipni gaidīti bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā, palīdzot
rūpēties par savas veselības stāvokli un savas dzīves kvalitāti.
Projekta ietvaros katrs no īstenotajiem pasākumiem tiek organizēts atbilstoši mērķa grupas interesēm, piesaistot zinošus speciālistus un sagatavojot saistošu programmu. Slimību
profilakses pasākumos, kuros medicīnas jomas speciālisti, lektori, viesojas pie Ilūkstes novada
iedzīvotājiem, tiek nodrošināta iespēja diskutēt par aktuālajiem jautājumiem dažādās medicīnas nozarēs, izmantojot iespēju gūt īsas profesionāļa ekspreskonsultācijas. Šī gada pirmo 6
mēnešu laikā notikušas diskusijas ar šādiem speciālistiem: psihologu, uztura speciālistu, ar
onkologu; savukārt tikšanās ar psihologu visa gada laikā notiek regulāri reizi vai divas reizes
mēnesī.
Veselības veicināšanas pasākumi paredz iedzīvotāju līdzdalību fiziskajās aktivitātēs un
radošajās nodarbībās. Pasākumi paredzēti gan jaukta vecuma mērķauditorijām (nūjošanas
festivāls, ģimenes sporta un veselības diena, peldēšanas nodarbības), gan īpaši bērniem (radošās darbnīcas), jauniešiem (jauniešu festivāls), senioriem (sporta spēles senioriem)
un iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām (sporta spēles personām ar invaliditāti). Šogad
pavasara laiks bija īpaši aktīvs, un vairākas aktivitātes, paralēli peldēšanas nodarbībām, notika Subatē, Ilūkstē, Eglainē, Bebrenē. Projekta ietvaros notikušas Sporta spēles senioriem
un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Nūjošanas festivāls un Radošās darbnīcas bērniem. Savukārt Jauniešu festivāls, Olimpiskā diena, Ģimenes sporta un veselības diena norisināsies
2019.gada II pusgadā.
Slimību profilakses pasākumus 2019.gada I pusgada laikā apmeklējuši 222 iedzīvotāji, savukārt veselības veicināšanas pasākumus - 730 apmeklētāji. Lūdzam sekot līdzi informācijai
gan pagastu pārvaldēs (drukātā formā), gan elektroniski – Ilūkstes novada mājaslapā ilukste.
lv, lai nenokavētu dalību jaunās diskusijās ar medicīnas speciālistiem un fiziski aktīvos pasākumos draugu un ģimenes lokā.
Visas diskusijas un pasākumi notiek bez dalības maksas ESF projekta ietvaros ar Ilūkstes
novada pašvaldības atbalstu (Projekta attiecināmās izmaksas 92 958,00 EUR, 85% no attiecināmajām līdzfinansē ESF, 15% -valsts budžeta finansējums).
Attīstības plānošanas speciāliste Zanda Lisovska

PAŠVALDĪBA TURPINA REALIZĒT PROJEKTU
„SENIORU SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA”

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešiem Latvijas un Lietuvas partneriem (Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas dome,
Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Utenas rajona
pašvaldības administrācija un Moletu rajona pašvaldības administrācija)
turpina Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam ietvaros projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI341) jeb “Aging in Comfort” īstenošanu, kura mērķis ir uzlabot aprūpes mājās pakalpojuma kvalitāti.
Ilūkstes novada pašvaldībā 2019.gada aprīlī projekta ietvaros ir iegādāti:
•
mobilā ratiņkrēsla kāpurķēžu pacēlāji – ierīces ar ko iespējams ratiņkrēslu ar tajā sēdošo cilvēku pārvietot pa kāpņu laidu gan augšup,
gan lejup; mobilais pacēlājs nav stacionāra ierīce, kas piesasitīta vienai konkrētai ēkai, to nepieciešamības gadījumā varēs pārvietot līdz nepieciešamajai
kāpņutelpai un izmantoti tajā;
•
dažādi tehniskie palīglīdzekļi – ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas
pārvietoties un aprūpēt sevi – pārvietošanās palīgierīces (ratiņkrēsli,
rollatori, pārvietošanās galdi, padušu kruķi, elkoņa atbalsta kruķi) un pašaprūpes palīgierīces (dušas krēsli, vannas krēsli).
Gan mobilie ratiņkrēslu pacēlāji, gan tehniskie palīglīdzekļi ievērojami
atvieglos aprūpētāju darbu un nodrošinās vides pieejamību personām ar
kustību traucējumiem.
Vēl 4 mācību dienas Lietuvā (Utenā un Moletu) turpināsies mācību cikls
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Gan mobilie ratiņkrēslu pacēlāji, gan tehniskie palīglīdzekļi ievērojami
atvieglos aprūpētāju darbu un nodrošinās vides pieejamību personām ar
kustību traucējumiem
mobilo brigāžu aprūpētājiem, kopumā tiks apmācīti 40 mobilo brigāžu darbinieki Latvijā un Lietuvā no projektā iesaistīto pašvaldību sociālajiem dienestiem. No katras partneru pašvaldības mācībās piedalās 6 personas.
Projekta ilgums – 18 mēneši.
Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansējums
no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR
13097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80.
Projekta koordinatore
Dace Stalidzāne

G A I D Ā M I E

AICINĀM…
•
•

20.jūlijā plkst. 16.00 Ilūkstes katoļu baznīcā uz garīgās mūzikas
koncertu, kur ieklausīsimies brīnišķīgā vokālā un ērģeļu mūzikā.
Dosimies Svētceļojumā… no 9.līdz 13.augustam… Vairāk informācijas un pieteikšanās zvanot pa tālr.: 28873134.

Notiks Ilūkstes novada XIV velomaratons!
3.augustā Ilūkstes novadā norisināsies riteņbraukšanas sacensības
“Ilūkstes novada XIV velomaratons”.
Sacensību mērķis ir popularizēt šosejas riteņbraukšanas sportu
Ilūkstes novadā, iemūžinot izcilā velotrenera, Ilūkstes novada riteņbraukšanas tradīciju saglabātāja un kopēja Heronīma Lapkovska piemiņu.
Atkarībā no dalībnieku vecuma, sacensību dalībnieki veiks 1 vai 2 apļu
lielu distanci. Viena apļa garums ir 25 km. Šogad Ilūkstes novada XIV
velomaratons ir Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 2. kategorijas sacensības.
Sacensību starts bērnu vecuma grupām notiks plkst. 10:00 Ilūkstes
pilsētas stadionā un velomaratona starts 12:00.
Sīkāk par pieteikšanos un sacensību nolikumu skatīt pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv

22.JŪLIJĀ VESELĪBAS CENTRĀ „ILŪKSTE”
PIEŅEMS TEHNISKAIS ORTOPĒDS
22. jūlijā Veselības centrā „Ilūkste” (Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes
novadā) pieņems tehniskais ortopēds. Speciālists izvērtēs stāju, veiks pēdu
diagnostiku, konsultēs pacientus ar ķermeņa balsta un kustību aparāta
funkciju traucējumiem, kā arī piemeklēs ortozes un palīdzēs izvēlēties atbilstošu palīglīdzekli.
Pieraksts uz konsultāciju un sīkāka informācija, zvanot uz
tālr.: 65462455, 25761511 vai vēršoties reģistratūrā. Maksa par konsultāciju: bērniem – 10,00 EUR; pieaugušajiem – 15,00 EUR.

PA S Ā KU M I

KAPUSVĒTKI ILŪKSTES NOVADĀ 2019.
GADA JŪLIJĀ UN AUGUSTĀ
Ilūkstes novada katoļu un luterāņu draudzes informē par kapusvētku norisi 2019. gada vasarā. Informācija tiek papildināta,
un esošajā plānojumā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūdzam sekot
līdzi aktualitātēm arī pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv, vai
zvanot uz pagastu pārvaldēm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vecie Grendzes katoļu kapi (pie baznīcas) – 6. jūlijs 14:00
Subates katoļu kapi – 6.jūlijs 14:00
Vārnišķu katoļu kapi – 6.jūlijs 15:00
Zviedrānu katoļu kapi – 6.jūlijs 15:00
Ilūkstes katoļu kapi – 13. jūlijs 14:00
Kazimirvāles katoļu kapi – 13. jūlijs 14:00
Munču katoļu kapi – 13.jūlijs 15:00
Ilūkstes luterāņu kapi – 14.jūlijs 10:00
Doļnajas katoļu kapi – 20. jūlijs 14:00
Baltmuižas katoļu kapi – 20. jūlijs 14:00
Zariņu katoļu kapi – 20.jūlijs 15:00
Bebrenes katoļu kapi – 27. jūlijs 14:00
Guļbenes katoļu kapi – 27. jūlijs 14:00
Jadvigovas katoļu kapi – 27.jūlijs 15:00
Lašu luterāņu kapi – 28.jūlijs 12:00
Kaminčas luterāņu kapi – 28.jūlijs 14:00
Ludvigovas katoļu kapi – 3. augusts 14:00
Smeļinas katoļu kapi – 10. augusts 14:00
Čamaņu katoļu kapi – 17. augusts 14:00
Šēderes pagasta Pakāpienes katoļu kapi – 24. augusts 14:00
Šēderes pagasta Pakāpenes katoļu kapi – 24. augusts 14:00
Grīnvaldes katoļu kapi – 31. augusts 14:00
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AUGŠKURZEMES PARTIZĀNU PULKAM – 100
1919.g. pavasarī lielinieku kontrolētajā Latvijas teritorijā sarkanais
terors ārdījās ar sevišķu ļaunumu un cinismu. Mērķis – vispirms iebiedēt,
tad pakļaut cilvēku prātus, padarīt tos paklausīgākus. Daudzi iedzīvotāji,
vairoties no lielinieku represijām un mobilizācijas, apzinoties mūsu jaunās valsts ierobežotās militārās iespējas, izvēlējās bīstamo vardarbīgas
pretošanās ceļu. Vispirms – stihiski, tad aizvien organizētāk sāka darboties pret lieliniekiem vērstās nacionālo partizānu jeb “zaļo meža brāļu”
grupas.
Latvijas teritorijā darbojās četras lielākās zaļo grupas: Vidzemē, Cēsu
un Smiltenes apkārtnē Artura Veckalniņa (Zaļais Arturs) vadībā, kapteiņa Jūlija Ērgļa komandētā Malienas partizānu vienība pie Gulbenes, Balvu mežos organizējās partizānu vienība, kuru vēlāk nosauca par Latgales
partizānu pulku, to komandēja vēlākais pulkvežleitnants Jānis Vīndedzis.
1919.g. maijā Sēlijas mežos pretošanās cīņās iesaistījās Augškurzemes partizāni. Sākumā vīri, kuriem nebija pieņemama kalpošana
sarkanajā armijā, apvienojās nelielās grupiņās. Viņiem pievienojās izbēgušie no lielinieku armijas. Pirmais uzdevums saistījās ar savu īpašumu
un saimniecību pasargāšanu no izlaupīšanas, ar ko nereti nodarbojās lielinieku marodieri jeb laupītāji. Viņu “bruņojuma arsenālu” veidoja medību
bises, no lielinieku ielikteņiem atņemtās pistoles, dezertieru līdzpaņemtie
ieroči, sadursmēs pretinieka atstātā munīcija, arī no slēptuvēm izņemtās šautenes. Atsevišķas partizānu grupas darbojās Kaldabruņas-Bebrenes-Dvietes apvidū, ko vadīja virsnieks Voldemārs Šveiferts, Rubeņu-Dunavas-Cukuriņu puses cīnītājus komandēja Pēteris Īvans, bet mazākās
grupas partizāni Ilzes-Eglaines apdzīvoto vietu tuvumā vadību uzticēja
J.Vilānam. Aknīstes-Gārsenes apkārtnē partizānus organizēja aknīstietis
Jānis Valdmanis, kurš bija dienējis Cara armijā, ievainots, pabijis gūstā
Austrijā, dienu pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas ieradās tēva mājās “Mežiniekos”, iesaistījās partizānu cīņās, kļuva par Augškurzemes
partizānu pulka 3.rotas komandieri. Par pirmajiem partizānu darbošanās
mēnešiem un vispārējo stāvokli Augškurzemē viņš rakstīja: “Maija mēnesī, līdz lielinieku izdzīšanai no Rīgas, mēs savās meža slēptuvēs bijām
nedroši un nekur aktīvi neparādījāmies. Nevarējām arī koncentrēties lielākos pulciņos, jo pa ceļiem un sētām visapkārt staigāja visādi sarkanās
armijas revizori, komisāri un izpildu komitejas varas vīri. Sastopoties pa
2-3 vīri, mēs pārspriedām dažādus frontes jautājumus un sakarā ar to arī
paši savu stāvokli. Tā apspriežoties, mēs pārliecinājāmies, ka mūs visus
vada viena doma – ne par kādu maksu neiet līdzi sarkanajai armijai uz
Krieviju, bet slēpties mežos un izdevīgā brīdī pacelt mūsu vājos ieročus
par savu tēvu zemi.”
Ar pirmajām ugunskristībām skaitliski mazajai J.Valdmaņa partizānu
grupiņai nācās sastapties 1919.g. 8.jūnijā. Lai aizkavētu lielinieku rekvizēto lopu iecerēto izvešanu uz Līvāniem, puiši uzbruka Gārsenes pagasta
mājai, kur bija izvietojusies pagasta izpildkomiteja. 9.jūnijā Gārsenē ieradās lielinieku soda ekspedīcija 50 bruņotu sarkanarmiešu sastāvā. Partizāni pret šo vienību atklāja uguni no meža, bet sava nelielā skaita dēļ atklātā
kaujā neiesaistījās. Bet ar to pietika – soda ekspedīcija, ciešot zaudējumus, neuzdrošinājās uzbrukt partizāniem un bija spiesta atkāpties. Lai
arī uzbrukumam bija vairāk demonstratīvs raksturs, tas tomēr pasargāja
gārseniešu īpašumus, bet galvenais – tas izraisīja plašu rezonansi Ilūkstes
apriņķa iedzīvotāju vidū, iedrošināja un vairoja ticību partizānu spēkam.
Naktī no 10. uz 11.jūniju partizānu vienība virsleitnanta P.Īvana vadībā uzbruka un padzina kādu sarkanarmiešu vienību no Bebrenes muižas, kurā apmetās Ilūkstes apriņka un vairāku pagastu izpildu komitejas.
Drošības garantēšanai muižā bija izvietota ar ložmetējiem bruņota lielinieku rota. Tāpat muižā atradās evakuēšanai paredzētie no iedzīvotājiem
atņemtie zirgi un citi mājlopi. Pārdrošā puišu rīcība ļāva atbrīvot muižas
pagrabā ieslodzītos Bebrenes tribunālā notiesātos.
Gandrīz piecas dienas 22 J.Valdmaņa vadītie partizāni Roķišķu-Jodupes-Aknīstes ceļa mežos vajāja no Lietuvas bēgošo lielinieku armijas
transporta un kājnieku kolonu, piespiežot tos mainīt iecerēto atkāpšanās
ceļu caur Aknīsti. Lielinieki atstāja prāvu skaitu ieroču un līdzi dzītos lopus, citu laupījumu.
Minētie notikumi deva signālu atbrīvošanās cīņu sākumam Augškurzemē jeb Sēlijā. Aizvadītās kaujas veicināja sapratni, ka, cīnoties ar nopietnu pretspēku, vajadzīga spēku apvienošanās un darbību saskaņošana.
13.jūnijā Rubeņu muižas dārzā virsleitnants Jānis Indāns pirmo reizi
pulcināja atsevišķo grupu partizānus (sanāca ap 60 vīru) un izklāstīja savu
redzējumu par Latvijas un novada nākotni, par sagaidāmajiem izaicinājumiem, par Lietuvas armijas solīto atbalstu un ierosināja dibināt Augškurzemes Zaļo partizānu pulku. Šajā pašā dienā Lietuvas armijas Paņevežas
grupas komandieris izdeva pavēli par atļauju J.Indānam formēt karaspēka
grupu no Augškurzemes mežos esošajiem bruņotajiem partizāniem un uz-
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ņemt šo karaspēka vienību Lietuvas armijas operatīvajā pakļautībā un apgādībā kopējai cīņai pret lieliniekiem. 19.jūnijā atļauju pulka dibināšanai
deva Lietuvas armijas virspavēlnieks ģenerālis Silvestrs Žukausks.
Augškurzemes partizānu pulka dibināšana notika 22.jūnijā Asares
muižā, kur bija izvietots jaundibināmās vienības štābs. Pulka komandiera
pavēlē nr.1 norādīts, ka šajā dienā pulka sastāvā pēc saraksta bija 161
karavīrs (tie bija vīri no Rubeņu, Dvietes, Bebrenes, Prodes, Asares, Gārsenes, Aknīstes un Susējas pagastiem). Vēl pavēlē minēts, ka J.Indāns pulka
dibināšanas un tālākās darbības sakarā ir sakontaktējies ar Ziemeļlatvijas
brigādes 1.Valmieras pulka komandieri pulkvedi Jūliju Jansonu. Regulāru
sakaru ar Ziemeļlatvijas brigādi gan tobrīd Augškurzemes partizāniem nebija, izņemot 18.jūnijā no 1.Valmieras kājnieku pulka saņemto sūtījumu:
10 šautenes un 4000 patronas. 23.jūnijā pulka komandieris J.Indāns izdeva apkārtrakstu visiem iedzīvotājiem, ka Augškurzemes partizānu pulks
ir vienīgā likumīgā vara novadā un apsolās cīnīties par neatkarīgu Latvijas
Republiku, par tās likumīgo valdību atzīstot K.Ulmaņa vadīto Latvijas Pagaidu valdību Liepājā.
Augškurzemes partizānu pulks savā turpmākajā kaujas darbībā atradās Lietuvas armijas vadības operatīvajā pakļautībā. Jūlija sākumā Lietuvas armijas Paņevežas atsevišķais bataljons atsūtīja sakaru nodibināšanai
uz pulka štābu Asarē dažus sakarniekus, kas ievilka tiešo telefona līniju,
un vairākus karavīrus. Augškurzemes partizānu pulka grupa piedalījās
Lietuvas armijas uzbrukumā Daugavpilij 1919.g. 6.-11.jūlijā, nodrošinot
Lietuvas armijas kreisā flanga piesegšanu un piedaloties kaujās pret lieliniekiem pie Bebrenes, ko ieņēma 10.jūlijā. Pēc kaujām pie Bebrenes pulks
ieņēma aizsardzību līnijā Ancene-Rubene un gar Daugavas krastu. Jūlija
vidū bija nodibināti sakari ar jau apvienotās Latvijas armijas 4.Valmieras
kājnieku pulku (bijušo Ziemeļlatvijas brigādes 1.Valmieras kājnieku pulku), kas bija izvietojies pie Līvāniem. Pulka štābs joprojām atradās Asarē. Šajā laikā pulkā pēc saraksta bija 600 vīru, tas bija bruņots tikai ar
strēlnieku ieročiem: bruņojumā 6 balsta ložmetēji un 8 rokas ložmetēji.
Apgādē ar pārtiku pulks balstījās pamatā uz rekvizīcijām un brīvprātīgiem
ziedojumiem no vietējiem iedzīvotājiem, jūlija beigās saņemot arī nelielus
pārtikas sūtījumus no 4.(1.)Valmieras kājnieku pulka noliktavām. Tāpat
pulka kaujas spēju nodrošināšanai bija izveidotas kurpnieku, skroderu,
galdnieku, kalēju un ieroču remonta darbnīcas.
1919.g. 10.jūlijā, apvienojoties Dienvidlatvijas armijas grupai un Ziemeļlatvijas brigādei, tika izveidota vienota Latvijas armijas organizācijas
un apgādes sistēma – tātad izveidota vienota Latvijas armija. Tajā iekļāvās
arī visas ārpus šīm divām brigādēm esošās separātās karaspēka vienības
un grupas, tai skaitā arī Augškurzemes partizānu pulks. 9.augustā Latvijas armijas Kurzemes divīzijas komandieris pulkvedis Jānis Balodis izdeva
pavēli, ar kuru Augškurzemes partizānu pulks tika ieskaitīts divīzijas sastāva vienā no tobrīd vēl vārdā nenosauktajiem kājnieku pulkiem. Vienlaikus pulks pārgāja pilnīgā Kurzemes divīzijas apgādībā ar ieročiem, pārtiku un kara materiāliem. 16.augustā šo vienību nosauca par 3.Jelgavas
kājnieku pulku, un Augškurzemes partizāni veidoja šā pulka 3.bataljona
pamatu. Augustā pulka štābs atradās Bebrenē. Turpmāk bijušie partizāni jau kā regulārās armijas karavīri piedalījās Latvijas Neatkarības karā
cīņā pret P.Bermonta armiju un Latgales atbrīvošanā. Pulka 3.bataljona
komandieris līdz 15.septembrim bija virsleitnants Jānis Indāns, vēlāk –
Jānis Stulpiņš, pēc tam – Pēteris Īvans. Augškurzemes partizānu pulka
pūtēju orķestra karavīrus pievienoja 1.bataljonam.
Alberts Kreņevskis

Augškurzemes partizānu pulka 2.rota Asares muižā pie pulka štāba
1919.g. jūlijā („Aizsargs” Nr.2, 01.02.1924.)
na

Pulka varonīgo cīņu un kritušo karavīru piemiņas saglabāša-

Lai saglabātu drošsirdīgo tēvzemes dēlu piemiņu, pēc Augškurzemes
partizānu pulka izveidotāja un komandiera, toreiz Aviācijas skolas priekšnieka kapteiņa, vēlāk – pulkveža, ģenerāļa Jāņa Indāna ierosmes tika vākti līdzekļi pieminekļa celšanai. Asare kā pieminekļa celtniecības vieta izvē-
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lēta pagastu sapulcēs un pēc tam apkārtējo pagastu kopsapulcē, jo pulka
štābs tā izveidošanas brīdī atradās Asares pilī. Sākumā pieminekļa vieta
tika izraudzīta muižas parkā uz laukumiņa pret galveno pils ieeju, bet
vēlāk nolēma to celt pie luterāņu baznīcas.
1924.g. 11.jūnijā kapteinis J.Indāns rakstīja Pieminekļu aizsardzības
biedrības priekšniekam: «A. God. Priekšnieka k-gs! Līdz ar šo pagodinos
Jums paziņot, ka šinī gadā Augškurzemē Asares pagastā ir nolemts celt
kritušiem Augškurzemes atbrīvotājiem pieminekli. Pieminekļa pamatakmeņa likšana nolikta uz 22.jūniju š. g. [..]». 20.jūnija sēdē Pieminekļu
valde, iepazinusies un pārbaudījusi J.Indāna iesniegto un arhitekta A.Birzenieka izstrādāto projektu jaunceļamajam piemineklim, nolēma to apstiprināt.
1924.g. 22.jūnijā – Varoņu piemiņas dienā – notika pieminekļa pamatakmens likšana un iesvētīšana. Pirms – svinīgs dievkalpojums Asares luterāņu baznīcā. Kā goda sardze piedalījās bijušie partizāni un apkārtnes
aizsargi. No Rīgas ieradās viesi – Latvijas armijas komandieris ģenerālis
J.Balodis un Kara ministrijas pārstāvis G.Mīlbergs. Piedalījās Ilūkstes apriņķa priekšnieks A.Prauliņš. Notika ievietojamo dokumentu parakstīšana, ievietošana kapsulā, kuru kopā ar akmeni kapteinis J. Indāns iemūrēja
paredzētā pieminekļa pamatos.
Piemineklis tika celts pēc arhitekta Aleksandra Birzenieka meta. Tam
ir no laukakmeņiem mūrēts apļveida pamats, virs tā – zemes uzbērums,
kura centrā granīta bluķis ar dzelzs krustu. Pa uzbēruma nogāzi visapkārt
izvietoti 7 laukakmeņi, kuros iekalti pagastu nosaukumi. Tie tika atvesti
no kaimiņu pagastiem, no kuriem nāca Augšzemes pulka karavīri (8.pagasts – Bebrene – izvēlējās celt savu pieminekli). Uz konusveidīgā uzbēruma uzstādītā piemiņas akmens – kritušo partizānu dzīves un nāves jēgu
izsakošie sirsnīgie vārdi: «UZ EŽIŅAS GALVU LIKU / SARGĀT SAVU
TĒVU ZEMI / LABĀK MANU GALVU ŅĒMA / NEKĀ MANU TĒVU
ZEMI». Akmens otrā pusē plāksne ar tekstu: «ATBRĪVOŠANAS CĪŅĀS
KRITUŠIE AUGŠKURZEMES PARTIZĀNI». Pieminekļa priekšā novietots četrkantīgs akmens, kas kalpoja mūžīgās uguns iedegšanai. Krustu
kala «smalko darbu» meistars, kalējs Aleksandrs Puķēns no Asares. Pieminekli cēla mūrnieks Drazdovskis no Subates. Lai pievestu zemi un akmeņus, apkārtnes saimnieki norīkoja kalpus ar zirgiem.
Kad 1924.g. 6.jūlijā Kalkūnu muižas parkā pie Grīvas notika Ilūkstes
aizsargu pulka karoga svētki, adjutants nolasīja pulka komandiera pavēli
2.bataljonam ik gadus 22.jūnijā sarīkot Asares pagastā pie kritušo partizānu pieminekļa varoņu godināšanu.
1924.g. 17.augustā pieminekli svinīgi atklāja Valsts prezidents Jānis
Čakste.
Apkārt piemineklim aug 8 liepas. To stādīšanā un apkārtnes labiekārtošanas darbos piedalījās Asares 6-kl. pamatskolas skolēni pārziņa Augusta Dūma vadībā.
1929.g. 22.jūnijā – Brīvības cīņu 10.gadadienā – uz svētkiem bija aicināti arī Lietuvas virsnieki un karavīri, kuri ņēma dalību cīņās pret lieliniekiem kopā ar Augškurzemes partizānu pulku 1919.gadā. Lietuvas
delegācija ieradās, atvedot līdzi un uzliekot uz pieminekļa vainagus un
piemiņas krustu ar Gedimina krusta zīmi un uzrakstu.
1932.g. 14.augustā pieminekli atklāja Bebrenē. Tas celts pēc arhitekta
A. Birzenieka projekta. Vienā pusē uzraksts: «PAR LATVIJAS BRĪVĪBU
/ PAR TĒVIJAS MĪLESTĪBU / KRITUŠIEM VAROŅIEM / 1918.–1920.».
Otrā pusē bronzas cilnis, kurā attēlota austoša saule un uzraksts: «NO
ZOBENA SAULE LĒCA / CAUR ZOBENU BRĪVI MĒS!». Mainoties varām, mainījās pieminekļa liktenis. 1944.gadā blakus tam apbedīja Otrajā
pasaules karā kritušos sarkanarmiešus un komjauniešus. 1950-tajos gados
piemineklis tika nojaukts. Tā vietā uzstādīja pieminekli padomju karavīriem. Pēc valsts ne-atkarības atgūšanas 1990.gadā Bebrenes ciema padomes deputāti pieņēma lēmumu par pieminekļa atjaunošanu, ko atbalstīja
arī rajona padome. Tika sameklētas fotogrāfijas un skices, pēc kurām arhitekte Ruta Dobičina izveidoja atjaunojamā pieminekļa projektu. Tā kopiju granītā veidoja tēlnieks O.A.Feldbergs, bronzas detaļas – I.Dobičins.
Sarkanās armijas karavīri un komjaunieši tika pārapbedīti kapos. 1994.g.
15.maijā atklāja atjaunoto pieminekli.
1932.g. pie Aknīstes 6-kl. pamatskolas tika uzstādīta piemiņas plāksne
ar uzrakstu: «UZ EŽIŅAS GALVU LIKU / SARGĀT SAVU TĒVU ZEMI /
LABĀK MANU GALVU ŅĒMA / NEKĀ MANU TĒVU ZEMI». Jāpiebilst,
ka skolā par pārzini (1921-1931) un skolotāju (līdz 1943.?g. ar pārtraukumiem) strādāja Jānis Valdmanis – «zaļo» partizānu grupas organizētājs
Aknīstes-Gārsenes apkārtnē, virsleitnants Augškurzemes partizānu, vēlāk 3. Jelgavas kājnieku pulkā, kapteinis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris.
Kad 1939.g. rudenī pabeidza celt jauno skolas ēku, plāksni pārvietoja uz
to. Varām mainoties, plāksnes liktenis nav zināms.
1934.g. 22.jūnijā Asarē valdības pārstāvi un citus viesus sagaidīja un
apsveica Ilūkstes aizsargu pulka bataljons, visas apkārtnes skolu jaunatne un daudz ļaužu. Pēc dievkalpojuma, kurā svētrunu teica profesors
V.Maldonis, Ministru prezidenta biedrs M.Skujenieks centrālā piemiņas
akmens aizmugures daļā atklāja plāksni ar Latvijas atbrīvošanas cīņās
39 kritušo partizānu vārdiem. Tie ir (iekavās – no mums zināmajiem pa-
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gastiem): v-ltn. Mežaraups Alberts (v-ltn. nācis no Dobeles apr., bet no
Aknīstes – kareivis), serž. Grīslītis Alberts (?Bebrenes, Kaldabruņa), dižk.
Mickevičs Jānis (Rubenes), kar.: Baltmanis Antons (Rubenes), Balulis Staņislavs (Prodes, Baltmuiža), Bartuševics Jānis (Prodes, Baltmuiža), Buķis
Rūdolfs (Prodes vai Bebrenes, Kaldabruņa), Caune Otto (?), Daģis Jāzeps
(Beb-renes vai Rubenes, Dunavas c. Marinova), Dilāns Antons (Dvietes),
Drozdovskis Ādolfs (Rubenes, Dunavas c. Marinova), Eibaums Jānis (Prodes vai Subate), Gailis Jānis (Rubenes), Geidāns Ernests (Aknīstes), Geidāns Otto (?Aknīstes), Grigalis Pēteris (Bebrenes, Kaldabruņa), Jurkevičs
Jānis (Prodes), Kantāns Vincents (?), Ķiķēns Jānis (Aknīstes), Kliģis Jānis (Prodes), Leimanis Teodors (Prodes), Melderis Pēteris (Aknīstes), Petrovskis Pēteris (Prodes vai Asares), Pupiņš Staņislavs (Dvietes), Rasimens
Antons (Rubenes), Sauskājs Antons (Prodes, Baltmuiža vai Bebrenes), Senis Jānis (?), Skrejāns Jozis (Rubenes), Stočka Antons (Rubenes), Strazds
Aleksandrs (Prodes vai Subate), Ūdris Jānis (?), Ūdris Juris (Rubenes,
Dunava), Vanadziņš Pēteris (?), Vanags Nikodems (?), Vilcāns Staņislavs
(Rubenes), Voiceks Staņislavs (Dvietes), Vuškāns Antons (?Bebrenes), Žuravskis Antons (Dvietes), Zviedrāns Jāzeps (Dvietes). Ja kāds var precizēt,
tālr. 29485137.
1934.g. 29.septembrī Rubeņu katoļu baznīcā atklāja plāksni ar uzrakstu: «Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušie Rubeņu draudzes dēli/Mickevičs
Jānis/Balt-manis Antons/Gailis Jānis/ Rasimens Antons/Skrējāns Juris
(Asares pieminekļa plāksnē – Jozis) /Stočka Antons». Varām mainoties,
arī šīs plāksnes liktenis nav zināms. Kopā no Rubeņu pagasta pilsoņiem,
kuri bija iestājušies Augškurzemes partizānu pulkā, kaujās krituši 16.
1939.g. 13.augustā Gārsenē pretī pagastnamam bija plānots nodot
sabiedrībai pēc arhitekta A.Birzenieka meta A.Blumberga Jēkabpilī Latvijas granītā kalto piemiņas zīmi. Pie-minekļa vienu pusi rotās Augškurzemes partizānu pulka emblēma ar uzrakstu: «No zobena saule lēca», bet
otrā pusē uzraksts: «No šīs vietas 1919.gada 26.maijā Augškurzemes partizānu pulks sāka Augšzemes atbrīvošanu». Taču 12.augustā presē tika
publicēts paziņojums, ka paredzētās zīmes atklāšanas svinības atliktas uz
nenoteiktu laiku… Tikai 1995.g. 25.februārī ar Latvijas Kultūras fonda,
Nacionālo bruņoto spēku un novadnieku aktīvu atbalstu, pateicoties KF
Gārsenes kopas un tās vadītāja Andreja Spoles aktivitātēm, ģenerāļa J.Indāna 100.dzimšanas dienā uz bijušās pagasta ēkas šķelto laukakmeņu fasādes tika atklāta piemiņas plāksne ar uzrakstu: «ŠAJĀ vietā 1919. 19.V.*
savu kauju ceļu sāka Augškurzemes zaļie partizāni, kuru pulku izveidoja
un komandēja Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris – vēlāk Latvijas aviācijas
ģenerālis JĀNIS INDĀNS 1895 Gārsenes «Indānos» 1941 nošauts Maskavā» (* citos avotos – 1919. g. 8. jūnijā).
Pirms vairākiem gadiem Asares luterāņu baznīcas sakristejā tika atrasta plāksne „Brāļiem partizāniem Slates pagasta aizsargi un dziedāšanas biedrība”. Par šo plāksni nekas nav ne dzirdēts, ne lasīts periodikā.
Pētot fotogrāfijas no 1924. un 1929.g. svētkiem, tā ir redzama, tikai ir novietota katru reizi citā vietā, tāpēc var secināt, ka glabājās baznīcā un tika
iznesta un novietota uz pieminekļa svētkos, jo saglabājusies labā stāvoklī.
Katru gadu 22.jūnijā Asarē bija lieli svētki, kuros piedalījās valdības
pārstāvji, Ilūkstes aizsargu pulks un eskadrons, bijušie pulka karavīri, kritušo piederīgie, ļoti daudz ļaužu no plašas apkārtnes un viesi ne tikai no
Latvijas, bet gadadienās arī no Lietuvas un Igaunijas. Piemineklis un tā
pakāje tika noklāta ar ziediem un vainagiem. Pēc dievkalpojuma baznīcā,
parādes un svinīgā pasākuma pie pieminekļa muižas parkā notika vietējo
pašdarbnieku vai aizsargu brīvdabas izrāde vai koncerts un noslēgumā –
zaļumballe. Atzīmējot valsts dzimšanas dienu 18. novembrī, notika lāpu
gājieni pie pieminekļa.
Īsi pirms Latvijas okupācijas, 1940.g. 2.jūnijā, pēc piedalīšanās Aknīstes un Gārsenes 6-kl. pamatskolu izlaidumu svinībās, Valsts prezidents
Kārlis Ulmanis pa ceļam uz Dignāju Asarē apskatīja 1919.-1920.gadā kritušajiem Augškurzemes partizāniem celto pieminekli. Tā apkārtnes kopšanai viņš aizsargu organizācijai nodeva prāvu ziedojumu.
Pēc Latvijas okupācijas plāksni un krustu lika noņemt. Asares draudzes locekļu drosmīgās rīcības rezultātā tie visus padomju varas gadus
neskarti glabājās Asares luterāņu baznīcā. Pēc neatkarības atgūšanas
piemineklis tika atjaunots sākotnējā izskatā. Pie tā katru gadu nozīmīgos svētkos pulcējas pagasta iedzīvotāji, Lāčplēša dienā tradicionāli notiek
lāpu gājiens.
Stāstu par Augškurzemes partizānu pulka un kritušo karavīru piemiņas saglabāšanu 100 gadu laikā vēlos nobeigt ar ģenerāļa J.Baloža vārdiem: «To varoņu priekšā, kuri savas dzīvības ziedoja tēvijai, neprasīdami,
kas mums par to būs, lai dziļā godbijībā liecam savas galvas».
* citos avotos – 1919.g. 8.jūnijā

Edīte Pulere

Izmantoti dokumenti no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes
Pieminekļu dokumentācijas centra pieminekļa lietas, publikācijām laikrakstos un žurnālos www.periodika.lv un novadu izdevumos, kā arī laikabiedru atmiņas.
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