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Savā lielajā ritējumā laiks ir iesteidzies vēl kādā pagriezienā. 1.jūlijā Ilūkstes novada domes deputāti uzsāka darbu nu
jau jaunajā sastāvā.

1. jūlijā notika paplašinātā Ilūkstes novada domes 1.sēde, kuras laikā par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāju aizklātā
balsošanā atkārtoti tika ievēlēts partijas „Zaļo un Zemnieku Savienība” deputāts Stefans Rāzna, bet par priekšsēdētāja viet-
nieku - deputāts Maigurs Krievāns. Par domes izpilddirektori atkārtoti tika iecelta Līga Dudare.

Pirmā rinda no kreisās: Lenvija Rāzna, Maija Žigajeva, Inese Vuškāne, Ērika Šaršune, Ingūna Svarāne, Rita
Butkeviča,

Otrā Rinda no kreisās: Vitolds Kveders, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Stefans Rāzna,
Aivars Ancāns, Imants Rubļevskis, Ainārs Astičs, Staņislavs Mežnieks.

Afiša
1.augustā plkst. 14.00 Ilūkstes novada kultūras

centrā Bērnības svētki (Ilūkstes pilsētas un
Pilskalnes pagasta bērniem)
Tālr. uzziņām: 65462135, mob.28385661

1.augustā plkst. 15.00 Bebrenes KN pagalmā
Senioru Eiropas deju kopu festivāls.
Tālr. uzziņai: 65444934, mob.20218137

7.augustā plkst. 20.00 Ilūkstes novada kultūras
centrā koncerts - Olga un violetais Lielvārdes

koris.
Biļetes iepriekšpārdošanā Ls2,00;
Koncerta dienā Ls 4,00
Bērniem un pensionāriem Ls 2,00
Tālr. uzziņām: 65462135, mob.28385661

7.augustā plkst.22.00 Dvietes KN “NAKTS
DISKO RITMI” - dažāda mūzika, gan
latviešu, gan krievu, gan angļu valodā
Tālr. uzziņām: 65475493

8.augustā plkst. 12.00 Šēderes KN Bērnības svētki
Tālr. uzziņām: 65468278, mob.26663681

14.augustā plkst. 20.00 Eglaines KN Diskotēka
Tālr. uzziņām 65437585

28.augustā plkst.20.00 Eglaines KN Diskotēka
Tālr. uzziņām 65437585

28.augustā plkst.22.00 Dvietes KN Koferīšu dienas
noskaņās groziņu vakars RETRO DISKO
balle - maskarāde. Saldie 70-tie un 80-tie
ārzemju un latviešu padomju hīti. Gatavojiet
tērpus, trīs ATBILSTOŠIE tematiski tērpi,
saņems balvas. Sākums pl.22.00 ieeja 2.50
rubļi (ls) un pēc pl.23.00 3.00 rubļi (ls).
Tālr. uzziņām: 65475493

No 1. - 30. augustam Ilūkstes BJC „Stoptime
Dance Studio” hip-hop deju grupas vasaras
nodarbības

No 3. - 10. augustam Ilūkstes BJC no 10.00 - 13.00
Radošās darbnīcas „Ziņkārīgā vārna”.

No 3.līdz 7. augustam tiek rīkots galda spēļu turnīrs
maratons "Sportiskā vasara" Katru dienu
spēles sāksies plkst.10.00 Pieteikties var visi
spēļu dienas rītā.
Tālr. uzziņām: 65462580
Spēļu tiesnesis-Mareks Bogdanovs.
Nāciet, spēlēsim kopā! Lai mums jauka un
sportiska vasara!

Informāciju apkopoja Ilūkstes novada KC
Skaidrīte Azarstarpe

Ilūkstes novada domes 2. sasaukuma 1. sēde.

Atkal jauna ceļa sākums - krustce-
les, kur ikviena virziena izvēle ir at-
bildības pilna. Šis ir smags posms gan
novada ļaudīm, gan visai Latvijas tau-
tai. Šobrīd ir laiks, kad ir jāpieņem
daudz izšķirošu lēmumu, bieži vien pat
nerēķinoties ar savām vēlmēm. Ir daudz
noteikumu, kas nāk no valdības un kam
nav iespēju pretoties. Mūsu uzdevums
šobrīd ir iet uz priekšu un turēties –
visiem kopā. Turēties pie tā, kas ir
mūsu identitāte, mūsu spēks. Šie ir īpaši
apstākļi, kad daudzās lietās ir vajadzīga
spēja rīkoties nekļūdīgi un izlēmīgi.

Lielai vētrai nākot, koka saknes ir
tās, kas to stingri notur zemē, kur tas
audzis un pieņēmies spēkā. Ja kādreiz
ir trūcis ūdens, tad tas ir tikai stiprinājis
un licis saknēm iestiepties vēl dziļāk
zemē pēc tā, tādējādi, vēl jo vairāk nos-
tiprinot savu spēju noturēties.

Arī mums šī brīža situācija ir jāiz-
tur. Ir jāatrod iespēja saglabāt, nevis
graut. Laikā, kad daudz kas jūk un
daudz kas nāk klāt, ejot un izvēloties
ceļus, mums nu ir jārod daudzi
risinājumi, kas veidotu ko jaunu, nevis
grautu ko līdz šim esošu un dārgu.
Kopā sanākot ir jākļūst stipriem pār-
maiņu priekšā, kuras bieži ir tik grūti
pieņemt.

Šīs krustceles, kurās stāvam,
noteikti vedīs mūs pagriezienos, kas ne
vienmēr būs viegli pieņemami un
saprotami. Ir jābūt stipriem arī brīžos,
kad jūtamies dzīves apvainoti un vēja
brāzmu saliekti. Vēja brāzmas vienmēr
nāk pēkšņi un tāpat arī aiztraucas
tālumā. Būsim stipri un vienoti lēmu-
mos, lai tas, ko mēs šobrīd darām, nestu
augļus nākotnē. Sapratīsim viens otru,
strādāsim katrs savā jomā ar atdevi un
darīsim darbus no sirds. Un kopā
saliekot šos centienus, galu galā vei-
dosies rezultāts, kas būs kā liela balva
par grūtību mirkļiem un pieliktajām
pūlēm.

Visi kopā un katrs atsevišķi cen-
tīsimies, lai aiz mums nepaliktu stiklu
lauskas un izpostīta apkārtne.

Liela loma garīgajā
krīzē ir arī baznīcām, kas
tik daudz ko dara, lai cil-
vēkam sniegtu to atbalstu
un palīdzību, kas nav
atrodama nevienā citā
vietā vai iestādē. Tā ir
vieta, kur mēs varam rast
to atelpas brīdi, kas lielajā
dzīves skrējienā reizēm
tiek piemirsts, vai arī at-
stāts ārpus iespēju

robežām. Šobrīd ir tik ļoti jūtama šī
konfesiju vienotība un sapratne.
Neļausim izplēnēt šai garīguma lies-
mai, uzturēsim to un ļausim, lai mūsu
sirdis ir atvērtas uz lūgšanu – spēka un
veldzes avotu.

Galvenais ir neapstāties... „Iet”,
„atrast” un „izdarīt” ir jākļūst par mūsu
ikdienu, par izvēlētā ceļa virzienu.

Ir jāatrod iespēja pārciest uznākušo
salu, lai līdz ar pirmajiem saules
stariem varētu plaukt un ziedēt ar jaunu
sparu. Tāpēc novēlu, lai mēs ikviens un
visi kopā, izvēlamies šais dzīves
krustcelēs šo vienīgo, varbūt pat līku-
moto ceļu, kas ved uz zemi laimīgo, un
izrādās - uz mājām.

S.Bogdanoviča

Redaktores sleja

Sporta pasākumu afiša
12. augustā Ilūkstes stadionā plkst. 11.00

(Dalībnieku reģistrācija no 10.00 līdz 10.30)
Daugavpils un Ilūkstes novadu sporta svētki
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

2009. GADA LATGALES FUTBOLA
ČEMPIONĀTA KALENDĀRS

5.augusts plkst. 18.00 Ilūkste – Preiļi
12. augusts plkst. 18.00 Ilūkste – Preiļi
15. augusts plkst. 14.00 Jēkabpils – Ilūkste
29. augusts plkst. 14.00 Ilūkste – Jēkabpils
5. septembris plkst. 14.00 Jēkabpils – Ilūkste
13. septembris plkst. 14.00 Ilūkste – Preiļi
20. septembris plkst. 12.00 Ilūkste – Pļaviņas
25. septembris plkst. 17.00 Ilūkste - Kalupe
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19.jūnijā Tukuma rajona
Smārdes pagasta atpūtas bāzē „Val-
guma pasaule” notika vēstuļu
konkursa „Sieviete Latvijai 2009”
noslēguma pasākums, kuru jau
divpadsmito gadu organizēja
„Latvijas Avīze” sadarbībā ar
Hipotēku banku un portālu „Delfi”.
Sirsnīgā, radoši iedvesmojošā
gaisotnē tika suminātas un sveiktas
12 šā gada konkursa laureātes un
vairākas žūrijas speciālbalvas
ieguvušās sievietes. Katra
konkursa fināliste saņēma stikla
mākslinieces Andas Munkevicas
veidotās piemiņas balvas –
konkursa simbolu – kristāla kur-
pīti un citas balvas. Finālistes un
visus klātesošos iepriecināja vien-
reizējs čellistu trio „Melo – M”
sniegtais koncerts.

Šī konkursa īpašo noskaņu rada
tas, ka pieteikumu konkursam
sūtītāji ir izvirzīto kandidāšu kaim-
iņi, draugi, ģimenes locekļi, darba-
biedri - cilvēki, kuri ir pamanījuši,
novērtējuši un aprakstījuši tik
daudzos dzīvesstāstus un milzīgo
ieguldījumu ģimenē, sabiedrībā vai
uzņēmējdarbībā. Bez viņu
redzējuma un vēstulēm nebūtu arī
konkursa uzvarētāju. Lielākajai
daļai šī konkursa nominantēm bija
milzīgs pārsteigums par viņu
izvirzīšanu un nominēšanu.

Visgrūtākais darbs bija žūrijai,
kurai bija jāizdzīvo ikviens
dzīvesstāsts un jāizvēlās no vairāk
kā 200 pieteiktajām sievietēm tikai
12, bet, kā teica kāds no žūrijas lo-
cekļiem, lielākais gandarījums ir
tas, ka mums apkārt ir tik daudz
labo darbu un sieviešu, kuras
sūrajai ikdienai piešķir brīnuma
garšu.

Paši konkursa organiza-
tori, kuri tā plānošanā, vei-
došanā un realizēšanā ir
ielikuši sirds siltumu, par šo
konkursu saka tā:

„Ideālisti apgalvo, ka
pasauli glābs skaistums.
Būtībā tam varētu piekrist,
skaistuma jēdzienu padarot
apjomīgāku un ietilpīgāku ar
skaidri tur iezīmētu cilvēku
savstarpējo attiecību
krāšņumu. Tā brīnišķīgās un
neatkārtojamās izpausmes
jau divpadsmito gadu nebeidz
pārsteigt „Latvijas Avīzes”
rīkotajā vēstuļu konkursā, kas
pulcina savu lasītāju stāstus
par mūsu valsts sieviešu lielo
veikumu ģimenēs, uzņēmēj-
darbībā un sabiedrības labā.

Atklājot daudzas, līdz šim
nezināmas spilgtas person-
ības, konkurss „Sieviete
Latvijai” vienlaikus ir savd-
abīgs cilvēku sirsnības
spogulis. Katra vēstule ap-
stiprina to, ka mūsu kaimiņi,

draugi un darbabiedri noskaņoti
pamanīt un uzteikt visus patiesi
krietnos darbus, un to atklāšanai
netaupa labus vārdus. Ikviens
konkursam sūtītais stāsts pamatos
noraida apgalvojumu, ka šodien
laikabiedriem tīk izplatīt negācijas.
Nē, gluži otrādi – arī šīgada
vēstules ir kā veldzējošs labvēlības
strauts, un katra tā lāse skatījumu
uz dzīvi vērš gaišāku...”

Ir lepnums par to, ka arī mūsu
pusē (bijušā Daugavpils rajona
teritorijā) tika izvirzītas un nom-
inētas trīs sievietes titulam
„Sieviete Latvijai 2009”

Un tās ir:
Nominācijā „Sievietei par

uzdrīkstēšanos būt uzņēmēja”
ANNA ĀDMĪDIŅA – Naujenes
pagasta kempinga „Ozianna”
īpašniece. Pieteikumā stāstīts, ka
Anna kopā ar dzīvesbiedru pirms
vairākiem gadiem, neskatoties uz
to, ka paši ir Mārupieši, iegādājās
zemi Naujenes pagastā un
izveidoja saimniecību „Vecloki”.
Šobrīd Anna ir arī skaista
kempinga „Ozianna” īpašniece, kā
arī iespēj Rīgā vadīt jauno frizieru
apmācību un strādāt par frizieri.
Radoša, dzīvespriecīga un
uzņēmības strāvojuma pilna.

Nominācijā „Sievietei par
ģimenes stiprināšanu” LENVIJA
RĀZNA – mūsu novadniece
dzīvojoša Bebrenes pagastā un
strādājoša Ilūkstes novadā gan kā
deputāte, gan kooperatīvās sa-
biedrības „Tehniskais centrs” un
TC „Konstrukcijas” valdes
priekšsēdētāja. Pieteikuma vēstule
atklāj, ka Lenvija prasmīgi spēj
apvienot pašaizliedzīgu darbu sa-
biedrības labā, vadot uzņēmumu,
kā arī mazbērnu audzināšanu. Pašu
ģimenē ir trīs pieauguši dēli un
septiņi mazbērni, kuri bieži ciemo-
jas vecāku mājās. Kā ģimenes
tradīcija ir Lenvijas organizētie ik-
gadējie radu salidojumi, kas
stiprina ģimenes un apliecina

savstarpēju cieņu. Pacietīga, radoša
un iedvesmas bagāta.

Nominācijā „Sievietei par ne-
savtīgu darbu sabiedrības labā”
GENOVEFA BARKOVSKA –
Dzimusi un skolas gadus
pavadījusi Ilūkstē, šobrīd Dau-
gavpiliete un DU vēstures zinātņu
doktore. Pieteikuma vēstules au-
tors par Genovefu stāsta, ka lielu
daļu sava nesavtīgā darba sa-
biedrības labā ir ieguldījusi caur
Daugavpils latviešu biedrību. Ar
tālredzīgu redzējumu ir atjaunojusi
Meža dienu tradīciju, Virsnieku
balles, organizē atpūtas un valsts
svētku pasākumus. Savas dvēseles
dzīparu ieaudusi izveidotajā
Latviešu biedrības vokālajā ansam-
blī. Rūpējas, lai Daugavpilī taptu
„Latviešu sēta”. Papildus savam
darbam labprāt arī dzied korī „Lat-
gale” un, neprasot neko pretī, ie-
saistās daudzos radošos
pasākumos.

Kas sievietei ir tik īpašs, ka
viņa spēj neiespējamo?

Sakām lielu paldies mūsu nom-
inantēm par atsaucību un pār-
domām par šo konkursu un
sievietes dzīves misiju.

„Sievietes loma mirklī, kad
pasaule šķiet kā irstošs dūrainis....”

Anna Ādmīdiņa
„Pasaule sašķobījusies,

bet vai tad pirmo reizi? Vai
tad pirmo reizi mums ir
grūti, krītam, sasitamies, za-
udējam. Mums sāp. Mums
sāp par bērniem, par
vecākiem, draugiem par sevi,
par Latviju. Mēs atkal esam
piekrāpti, piemānīti.

Bet, cik ilgi raudāt,
vaimanāt? Cik ilgi vainot
citus? Cik ilgi kritizēt citus,
bet neredzēt baļķus savās
acīs? Cik ilgi gaidīt un vainot
valdību?

Jāsaņemas, jāstrādā vēl
vairāk. Jāiestāda vēl kāda
vaga ar kartupeļiem un vēl
kāda puķe. Jāatceras, ka pro-
tam marinēt un vārīt ievārīju-
mus. Jāsakopj sava māja un
sēta. Darba taču mums vien-
mēr pietiek, vajag tik gribēt.
Nesēžam dīkā, sakožam

zobus, nopurināmies un uz
priekšu.

Spēku un en-

erģiju var iegūt te pat sev līdzās.
Vēro dabu, cik tā mums skaista,
daudzveidīga! Kā pļavas zied, kā
saule lec un kā tā riet. Kā debesīs
skrien mākoņi. Kādas krāsas un
kādas smaržas! Atveries un
izbaudi šo skaistumu!

Uzsmaidām viens otram,
pasakām labus vārdus, domājam
labas domas! Paceļam savas sirdis
un lūdzam Dievu!”

Lenvija Rāzna
„Esmu pateicīga tiem cil-

vēkiem, kuri mani novērtēja un par
manu necilo dzīvi un darbību
sniedza informāciju Latvijas avīzes
izsludinātajā konkursā. Tā nu es arī
esmu nominēta par vienu no 12
Latvijas sievietēm 2009.

Latvijas Avīzes rīkotais
pasākums Valgumā, kurā tika pul-
cinātas visas 12 Latvijas sievietes
2009., izvērtās par skaistu un
sirsnīgu labas gribas,labas domas
un labu darbu salidojumu. Es

priecājos, ka mūsu valstī ir tik
daudz izdarīgu sieviešu, kuras uz
saviem pleciem nes Latvijas
smagumu un dara to itin veiksmīgi.

Liepas smaržo, ūdens šļakatas
jūrā, ezeros, upēs, bērnu smiekli,
atvaļinājumu laiks, siena, dārzu,
ogu laiks... Vajadzētu priecāties
lieliem un maziem, bet prieks
slāpst problēmās, neticībā, šaubās
un neziņā. Latvijā izmisuma laiks.

Es esmu pārliecināta, ka arī
šajā smagajā laikā optimismu un
mīļumu sabiedrībā ienesīs tikai
sievietes, neprasot par to ne
mazāko atlīdzību. Tādas sievietes,
kuras nesavtīgi pilda savu misiju,
darbojas sabiedrības labā, ir ik uz
soļa un dzīvo mums līdzās.

Mēģināsim viņas saskatīt, ier-
audzīt un atbalstīt. No mazām
laimītēm sastāv mūsu dzīve.
Tikai sniedzot tās saviem
līdzcilvēkiem, saviem tuva-
jiem, gūstam gandarījumu un
prieku. Dzīvosim tā, lai mēs
varētu uzsmaidīt katram
pretīmnācējam, savam
kolēģim, lai varētu pateikt
pateicības vārdus ikvienam,
kurš dzīvo tev līdzās. Labais
vairo labo. Tikai tā izdzīvos
cilvēce un mūsu dzīvei būs
svars.”

Genovefa Barkovska
„Psihologi un fiziologi,

arī rakstnieki ir pierādījuši, ka
sieviete ir citādāk veidota nekā
vīrietis, gan fizioloģiski, gan
psiholoģiski. Viņa vieglāk uztver
un panes stresu, jo izraudas vai
izbaras. Sieviete var vienlaicīgi
darīt vairākus darbus: maisīt
biezputru, mazgāt autiņus, pieskatīt
bērnus. Vīrietis var darīt tikai vienu
darbu un to pabeidzot sākt jaunu.
Ja viņam jādara vairāki, viņš apjūk.
Tāpēc laikam tik ilgu laiku vīrieši
nelaida sievietes pie teikšanas.
Daudzās valstīs tas ir vēl šobalt-
dien. Sieviete ir izturīgāka
daudzējādā ziņā, jo tieši viņai
jārūpējas par ģimeni vistiešākajā
veidā, veicot dažādas funkcijas.
Sieviete ir arī emocionālāka,
apveltīta ar spēcīgu intuīciju.Un
tieši intuīcija ir tā, kas palīdz
sievietei gan pieņemt pareizu lē-
mumu, gan paredzēt turpmāko
notikumu gaitu, gan izprast
radušos situāciju. Sievietes ir labas

juristes, kirurģes, diplomātes,
biznesmenes un valsts galvas.

Tapēc domāju, ka laikā,
kad pasaule jūk kā irstošs dūrainis,
sievietes paņems irstošo pavedienu
un turpinās adīt līdz dūrainis būs
nēsājams. Citādi viņas nemaz
nevar. Ja arī aptrūksies diegu, viņas
ieliks kaut ko citu, bet adīs. Dar-
boties gan sevis, gan citu labā ir
sievietes sūtība. Esmu pārliecināta,
ka visām 12 konkursa "Sieviete
Latvijai 2009" nominantēm tas, ko
viņas dara ir ikdiena, bez kuras
viņas vienkārši nevar.”

Būsim ikviens savā vietā un
laikā kā spraiga liesma degošā
lāpā!

I.Linarde

„Sieviete Latvijai 2009”

Notikums

Mūsu nominantes (no kreisās): A.Ādmiņa,
G.Barkovska un L.Rāzna

Finālistes un visus klātesošos iepriecināja vienreizējs čellistu trio
„Melo – M” sniegtais koncerts.
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Puķes ir dabas skaistākie vārdi un hieroglifi, ar
kuriem tā dara zināmu, cik mēs tai esam mīļi.

/Johans Volfgangs fon Gēte/

Viskrāšņāk ziedi plaukst sētā, kurā rūpējas un gādā
par tiem. Viena no šādām sētām ir Ilūkstietes Jadvigas
Mideres lolotais puķu dārzs, kur visā savā krāšņumā, citu
savu vārda māsu ielenkumā, kā balva par lielajām rūpēm
ir uzziedējusi viena no lilijām. 3 cm biezo kātu rotā ap-
tuveni 100 ziedi, kas ikdienā ir visai reta parādība. Pēc
dārza saimnieces sniegtās informācijas šī liliju šķirne –
„Marlene”, kuras ziedu daudzums uz kāta parasti
nepārsniedz 12, Valmieras rajonā kādu vasaru veidoja
ziedkātu ar 120 ziediem, kuru apbrīnot bija ieradusies pat
tā laika prezidente Vaira Vīķe – Freiberga.

Kā atzīst pati zieda īpašniece, šis dārzā notikušais
brīnums ir kā dāvana no Dieva par daudzus gadus
pavadītajām rūpēm ziedu druvā. Visas dzīves laikā viņai
ir bijis svarīgi, lai visu laiku – gan ziemā, gan vasarā - ir
skaisti. Savulaik ir iegūta arī pirmā vieta Ilūkstē par
mājas teritorijas apzaļumošanu.

Lielajai mīlestībai pret ziediem un iedzimto ap-
kārtējās vides skaistuma izjūtu ir jāpateicas arī Jadvigas
vecākiem. Savos bērnos viņi ir ieaudzinājuši to mīlestību
pret Dievu, darbu un apkārtnes skaistumu, kas aizvien
palīdz iet cauri dzīvei un tās līkločiem ar prieku un
smaidu sejā.

Vairāk kā 20 nostrādātie gadi agronomijas darbos,
mijas ar pateicību Dievam, kas arī tagad tiek izdziedāts
baznīcas korī dziedātajās dziesmās, kuru nepagurstoši
Jadviga apmeklē ik svētdienas rītu. Arī mūziku savā
dzīvē viņa min kā Vusaugstā dāvanu, jo jau no pašas
bērnības ir ticis spēlēts uz akordeona, dziedāts dažādos
koros un ansambļos, ir vadītas neskaitāmas kāzas. Daudz
laika tiek pavadīts arī bērēs, kur Jadvigas un viņas pul-
ciņa dziedātajām dziesmām ir liela nozīme.

Lielā vērtē Jadvigas ģimenē ir maizes cepšana, kas
aizvien tiek darīts kā piedienas – uz kļavas lapām, īstajā
maizes krāsnī.

Visu ko saņēmusi no vecākiem, Jadviga nav slēpusi,
bet devusi pūrā līdzi arī saviem bērniem. Abām meitām
nav sveša nedz mūzika, nedz mīlestība pret darbu un visu
skaisto.

Arī šobrīd, izņemot lilijas, mājas apkārtnē ir daudz ko
ieraudzīt. Mājas priekšā atnācēju sagaida Pekānriekstu
koks jeb kārijas (pieder valriekstu dzimtai), kas arī dod
augļus, kuri maz atšķiras no veikalos atrodamajiem. Mājas
apkārtni izdaiļo arī Jasmīnu balti ziedošie zari un Etiķkoks,
kas reizēm tiek dēvēts par koku, kam ziedi deg. Saimnieku
prieks ir arī Baltegle un Sudrabegle. Kādreiz dārzu iz-
daiļoja arī persiks un mandeļkociņš.

Un ziedi. Dažādām ziedu šķirnēm ir atvēlēta sava īpaša
vieta, kas atnācējam rada to prieka un viegluma sajūtu, kas
ļauj uzelpot no ikdienas lielo darbu nastas.

„Vienmēr ir gribējies kaut ko iestādīt un rūpēties,”
atzīst Jadviga. Tāpēc gribētos novēlēt, lai ikdiena nes tikai
patīkamas rūpes, kuru rezultāts aizvien sniedz tik pat daudz
prieka un gandarījuma par padarīto, cik saņemts ir šajā
vasarā līdz ar kuplās lilijas uzziedēšanu.

Kuplo ziedu savām acīm skatīja un ar J.Mideri
sarunājās S.Bogdanoviča

Svarīgākais, lai ir skaisti.

Notikums

J.Midere ar savu ziedošo lolojumu

Jau kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas
simtiem Latvijas ticīgo un pēc ticības alkstošo
augustā mēro ceļu uz Aglonu – Māras zemes
sirdi. Ikvienam šis ceļš ir citādāks – kāds
izvēlas turp doties kājām, upurējot un
Dievmātes rokās saliekot savas ceļā sastaptās
grūtības, cits, upurējot ko savai sirdij sāpīgu vai
tam pretēji – dārgu, – ceļa mērķa sasniegšanai
izvēlas kādu transporta veidu... un tā mēs
ikviens nesam savās sirdīs daudzās un
sasāpējušās grūtības, skumjas, kā arī prieka
mirkļus, lai ar Dievmātes Marijas starpniecību
nodotu tos Jēzus rokās. Svētceļojums ir īpašs
atveldzes brīdis, kad atstājot rūpes mājās un
līdzi paņemot tikai nepieciešamo, mēs do-
damies ceļā arī uz savu sirdi. Kādam no mums,
pēc ikdienas lielā skrējiena, pēc skaļuma un uz-

traukumu apjoztās dzīves, tā ir vienreizēja
iespēja atkal atrast savu „es”, ieskatīties savā
sirdī un paanalizēt, cik tad esmu tālu ticis ceļā
uz garīgo pilnību.

Tāpat arī šogad nu ir pienācis laiks, kad
ikvienam ir iespēja pievienoties kādai
svētceļnieku grupai un kopā ar citiem
svētceļotājiem izjust šo prieku būt kopā – ar
Dievu, ar savu „es”, ar līdzcilvēkiem. Ikdienā
izdzīvot lūgšanu mirkļus, Sv. Misi, dalīšanos ar
dzīves liecībām, kopējās maltītes, grūtības un
priekus, lai sasniedzot galamērķi – Māras
zemes karalienes sirdi, varētu kopā uzgavilēt
par kopā piedzīvoto un pārdzīvoto, par skaisto
un sasniegto.

S.Bogdanoviča

Cilvēkam vajag cilvēkam būt....

Ir vasaras mēnesis, kad sevi
viskrāšņāk piesaka ziedi. Krāsu gamma –
koša un viena otru papildinoša liek ziedēt
līdzi arī mūsu sirdīm. Ir arī tādas, kas vīst
un stafeti nodod nākamajām, kas atkal un
atkal nebeidz priecēt ikvienu no cil-
vēkiem, kam ikdienā pietiek laika, lai ejot
mājās no darba pievērstu uzmanību tam
skaistumam, kas ir visapkārt. Daudzi
skeptiķi apgalvotu, ka krīzes laikā ir
muļķīgi pievērst uzmanību tādiem „sīku-
miem”, bet lai nu kā.... Ir maz ticams, ka
daudz ir tādu, kas nav pievērsuši uz-
manību mūsu pilsētas skaistajām, jau
gadu gaitā aprūpētajām un no jauna
ierīkotajām parka un citu pilsētas zaļās
zonas teritorijā esošajām ziedu variāci-
jām, vienīgi ir kāds bet... Kāda sāpe pavīd
šai visā skaistumā - kāda pēda vai gluži

svaigi iebraukts velosipēda riepas
nospiedums, nolauzti ziedi un lapu če-
muri... Tas viss šai dabas melodijai piešķir
skumju noti, jo daudzi no mums neprot
priecāties un sargāt to, kas ir apkārt.
Daudziem no mums nerūp tas, ka ir taču
kāds, ne viens vien cilvēks, kurš ik rītu
ceļas un dara, rūpējas, lai mūs, izejot no
mājas, sagaidītu šis krāšņais zieds un vai
maz mēs aizdomājamies, cik liela ir viņa
sāpe, ja vakardien izravētais un sakoptais
ziedu lauciņš ir līdzcilvēku zābaku
nospiedumu pilns un vēl jo vairāk, ja tam
blakus mētājas kāds svaigi nolauzts zieda
čemurs.... Cik reizes ir nācies ejot garām
kādam rūpīgi iekoptam krāšņumdārzam
ieraudzīt tieši tādu ainu. Žēl, ka cilvēks ne
vienmēr prot novērtēt otra cilvēka darbu.
Žēl, ka bieži tiek pamanīts tas, kas otrā
cilvēkā nepatīk, bet, nemanot, tiek palaists
garām tas, kur kļūdāmies paši.

Tāpēc gribētos aicināt, lai ikviens
cienītu līdzcilvēku darbu. Vietā, kur ir tro-
tuārs, tomēr neizvēlētos ceļu saīsināt par
nieka vienu metru, ejot pāri cilvēka rūpīgi
iekoptajam ziedu paklājam. Būsim tie, kas
gādā, lai mūsu pilsētā būtu skaisti nevis,
tāpēc, ka katru rītu ceļoties kāds sakopj un
atjauno to, kas ir nevīžīgi izjaukts, nevis
tāpēc, ka kādam citam ir pienākums
savākt mūsu pašu izmesto papīru, bet
tāpēc, ka mēs sargājam un cienām cita iz-
darīto un neliekam kādam katru rītu darīt
vienu un to pašu. Lieku reizi pacen-
tīsimies uzturēt to skaisto, kas ir apkārt,
nevis cerēsim un teiksim, ka kāds to atkal
un atkal sakops. Būsim cilvēki cilvēku
vidū!

Ekumēniskais svētceļojums
No 8.līdz 15.augustam
„Ilūkste – Aglona”

Pulcēšanās un iziešana 8.augustā no rīta.
Dalībnieku vecums no 12 gadiem.

Dalības maksa- 18 ls
Informatīvā sapulce 3. augustā 17:00

RKG (Rīgas katoļu ģimnāzijas)
aktu zālē

Tuvāka informācija un pieteikšanās:
Diāna (tālr.26394426)
vai Baiba (27118328)

Līdz 1. augustam var rakstīt arī e-pastus
dianameksa@inbox.lv

Augusts - svētceļojumu laiks...
Pārdomām Tavai dvēselei

Tiek rīkots svētceļojums
“Rubeņi - Aglona”

3.augustā plkst. 10.00 Sv.Mise,
(pēc kuras sekos došanās ceļā)

Kontaktpersona - grupas vadītājs
pr.Arnis Maziļevskis

Tālr.:29397048
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Mēs, Eglaines pamatskolas skolēni, kuri lasām grāmatas ne tikai sko-
las, bet arī pagasta bibliotēkā un piedalāmies „Bērnu žūrijā”, 16. jūnijā
braucām ekskursijā. Ar mums kopā devās Stendera muzeja vadītāja Ligita
Petuhova un pagasta bibliotekāre Ona Hohlova.

Ekskursijā mēs braucām pa Rēzeknes rajonu. Mēs iepazināmies ar
vienu no lielākajiem Latvijas ezeriem – Rāznas ezeru. Staigājām pa ezera
krastu, lasījām gliemežvākus un kāpām Mākoņkalnā. Tur mēs apskatījām
vecās Volkenbergas pilsdrupas. Skats no Mākoņkalna uz apkārtni bija
brīnišķīgs.

Mēs apmeklējām Lūznavas pamatskolu, kurā kādreiz bija pils. Gide
pastāstīja, ka šai skolai 2011. gadā būs jubileja – apritēs 100 gadu. Vēl
mēs apskatījām Zosnas katoļu koka baznīcu un Lūznavas pagasta bib-
liotēku.

Ekskursija patika visiem. Mēs ļoti daudz ko redzējām. Pat lietus
mums nesabojāja garastāvokli. Ekskursijas laikā tapušās bildes nu kalpo
kā patīkama atmiņa par piedzīvoto. Liels paldies skolotājai Ligitai
Petuhovai un bibliotekārei Onai Hohlovai par visas dienas labo noskaņo-
jumu! Mēs vēlētos, lai šāda veida ekskursijas būtu vēl!

Iespaidos dālijās Bērnu žūrijas dalībnieks un 6. klases skolnieks
Oskars Šarka.

Bibliotēkas nedēļas ietvaros,
kas Latvijā notiek aprīļa mēnesī,
Ilūkstes novada centrālajā
bibliotēkā no 20. aprīļa līdz 16.
maijam varēja apskatīt izstādi
„Pērlīšu spēles”, kur tika izstādīti
dažādi roku darinājumi no stikla un
plastmasas pērlītēm: krelles,
auskari, kuloni un iepatikušos dar-
biņus varēja iegūt savā īpašumā.

Šo brīnišķīgo darbiņu radītājas
dzīvo un strādā Jēkabpils rajona
Rubenes pagastā. 2007. gada jan-
vārī tika nodibināta biedrība
„Saime” un tās paspārnē darbojas
7 brīnišķīgas sievietes, vecumā ap
40 , kurām nav algota darba. Tas ir
šo sieviešu vaļasprieks. Sanākt
kopā un kaut ko iesākt, aicināja
biedrības priekšsēdētāja Inga
Kliģe. Materiālus šiem smalkajiem
un sarežģītajiem darbiņiem
iegādājās rakstot projektus, kurus
atbalstīja Jēkabpils rajona padome.

Izstādē varēja apskatīt Solvitas
Čūriškas, Daigas Spēkas, Ingas
Kliģes un Santas Geižānes unikā-
los un daudzkrāsainos darbiņus.

Lai čaklajām rokdarbniecēm

veicas un izdodas arī turpmāk radīt
tik skaistus darbus.

Ilūkstes novada centrālās
bibliotēkas vadītāja

Ināra Valpētere

Eglaines pagasta „Bērnu žūrijas”
ekskursija.

„Pērlīšu spēles” Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā

Kinobusiņš Ilūkstes bērnu un jauniešu centrā

5.jūlijs bija diena, kad
daudziem Ilūkstes un tās apkaimes
bērniem vienu stundu bija iespēja
pabūt multeņu pasaulē. Ki-
nobusiņš, kas piestāja Ilūkstes
bērnu un jauniešu centra teritorijā,

par nieka vienu santīmu, ieveda
mazos skatītājus interesantu un
amizantu multiplikāciju
notikumu virpulī.
Seansa programmā bija
iekļautas animācijas
studijas Dauka un Nila
Skapāna animācijas
filmiņas. Seansam bija
simboliska maksa – 1
santīms, kā mērķis bija
„parādīt bērniem, ka arī
maza naudiņa ir
naudiņa, kurai ir sava
vērtība un kuru kopā
liekot, sanāk jau kaut
kas lielāks.” Ir tik liels
prieks, ka šis, par san-
tīmu iegūtais gaišums,
kopā saliekoties ir izvei-
dojis nu jau paprāvu
naudas summu, kas pro-

jekta beigās tiks ziedoti lab-
darībai.

Kinobusiņš, kā vēsta tā ofi-
ciālā mājaslapa „ir ceļojoša
apvienība, kas dodas cauri
visai Latvijai, lai iepriecinātu
mazos un lielos skatītājus ar
sirsnīgām un jaukām latviešu
animācijas filmām. Tā mērķis
ir dot iespēju bērniem

piedzīvot savā pilsētā, savā pagastā
īstu kino brīnumu, kā arī popular-
izēt Latvijas animācijas filmas kā
vērtīgu, estētisku izklaidi un mud-
ināt vietējās pašvaldības un skolas
uzņemties iniciatīvu bērnu un

ģimeņu kinoseansu
organizēšanā.”

Šī projekta iet-
varos gada laikā ir
paredzēts apmeklēt
144 Latvijas pilsētas
un pagastus.

Uz kinobusiņa
vizīti bērni ieradās ar
savas fantāzijas
izlolotajiem augļiem –
zīmējumiem, kas tika
iesniegti Amigo un
Kinobusiņa rīkotajam
zīmējumu konkursam

„Mans Multeņu Varonis”. Kopumā
no visas Latvijas tika saņemti 108
darbiņi. Mēneša beigās apkopotie

rezultāti liecina, ka mūsu novad-
nieks, 8 gadus vecais Oskars Pučka
(Pilskalne) ar zīmējumu „Superza-
ķis” ir iekarojis vērtētāju simpāti-
jas un iekļuvis pirmajā trijniekā.
Savā īpašumā Oskars saņēma
„Amigo” dāvinātās balvas.

Šis gaišuma un prieka dzīpars
lai caurvij mūsu ikdienu!

S.Bogdanoviča

22.jūlijā Bebrene pārvērtās par nelielu mūzikas saliņu, kur vienkopus
bija sabraukuši ērģelnieki no dažādām Latvijas malām, lai svinētu nu jau
10. ērģelnieku kursu noslēguma koncertu. Sanākušos cilvēkus ar mūzikas
liegajām skaņām priecēja Ivans Kazaks (Liepāja), Santa Stivriņa (Līk-
sna), Elvijs Mukāns (Nīcgale), Kornēlija Averjanova (Subate), Liene
Leikuse (Subate), Ingrīda Zemļicka (Ozolaine), Renāte Stivriņa (Līksna),
Inese Spaļva (Eglaine), Selvija Robuško (Liepāja), Jūlija Jonāne (Rīga),
Justīne Voitkeviča (Bebrene) un Ilūkstes novada vokālais kvartets „The
Sharks”

Ikvienam bija prieks par talantīgajiem jauniešiem, kas ir pievērsušies
ērģeļmūzikai un garīgo dziesmu izpildei.

Īpašu pateicību cilvēki juta pret pr. Čužānu, kas savā cienījamajā ve-
cumā prot ieinteresēt un nenogurstoši nodod ērģeļmūzikas prasmi jauna-
jiem mūziķiem.

Šeit pavadītais
laiks sniedza atelpas
brīdi no ikdienas
pierastā laika plū-
duma un deva
iespēju ieskatīties
savos sirds dziļu-
mos.

Balstoties uz
klātesošo teiktā,

rakstu
sagatavoja

S.Bogdanoviča

Mūzika, kas uzrunā līdz sirds
dziļumiem.

Oskars Pučka (8 gadi) „Superzaķis”

Oskars Pučka

Mazie pasākuma dalībnieki ar “Amigo” dāvātajiem baloniem.
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Labdien, meitenes
un zēni !

Cik gan ilgi mēs neesam
tikušies? Veselu mūžību! Rūķi ar
Žužiņu jau lielas lietas sastrādājuši.
Sakrājuši dažādus piedzīvojumus un
sagatavojuši Jums āķīgus uzdevu-
mus. Tūlīt redzēsiet un dzirdēsiet!
Esiet uzmanīgi, jo stāstā būs arī kāds
uzdevums!

Dabas aptieka.
Ar katru dienu vasara pieņēmās

spēkā. Laiks kļuva siltāks, naktīs
pogoja lakstīgalas, sirsināja sienāži

un odi uzsāka savas nakts medības.
Dzīve kūsāja gan naktīs, gan dienās.
Protams, arī mūsu draugi - rūķi un
bitīte Žužiņa, baudīja vasaru ar tās
brīnumiem un pārsteigumiem.

Katru rītu, kad Rūķēni bija
izvēlušies no mājas, arī bišu bērns
bija klāt, lai kopīgi dotos pastaigā.
Šorīt rūķēnu Mammucis bija
sagatavojis īpašu uzdevumu - bija
jāsavāc ārstniecības augi.

,,Kas tie tādi?”, noteica Pince.
Mammucis paskaidroja, ka tie ir
augi, kurus var izmantot dažādu
slimību ārstēšanā. Rūķēniem un
Žužiņai kaut kas bija skaidrs, bet tajā
pašā laikā nebija skaidrs nekas.
Mammucis parādīja attēlus un
nosauca, kas ir jāsavāc: kumelītes,
piparmētras, ceļmallapas, meža
zemenes un vīgriezes, bet pie mājas
jāsalasa kliņģerītes un liepziedus.

Draugi devās ceļā.

2.uzdevums.
Atrodi un iekrāso pēc dotajiem attēliem zīmējumā redzamos ārstniecības augus!

1.uzdevums. Izlasi sajukušos burtiņus un ieraksti pareizi!
1) Kādus augus centās atrast Rūķēni un Žužiņa pie zirgiem un
kumeliņiem?
MEKUTESLĪ

2) Ceļa malā centās sameklēt……..? APASMALCEĻ

3) Kādu no dotajiem augiem meklēja piparu kārbā? MĒTRASPIPAR

4) Šo augu Rūķēni meklēja maizes kastē pie kliņģeriem.
ĢERKLINĪTE

3.uzdevums. Lai uzzinātu, ko ārstē katrs no šiem ārstniecības augiem, savelc no ārstniecības augu
nosaukumiem pie dotajām slimību pazīmēm!

4.uzdevums.
Tas arī ir ārstniecības

augs. Savelc cipariņus pēc
kārtas un tu uzzināsi, kas
tas ir par augu!

Sagatavoja - Inese Vuškāne

Policijas ziņas

Salīdzinot ar 2008. gada 1. pusgadu, kad Daugavpils pilsētas un rajona teritorijā tika iz-
darīts 1371 noziedzīgs nodarījums, no kuriem tika atklāti 688 (50,18%), 2009. gadā 1. pus-
gada laikā tika izdarīti 1442 noziedzīgi nodarījumi, no kuriem atklāti 761 (52,77%).

Sēlijas iecirknī (kurā ietilpst Ilūkstes novads) salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad tika iz-
darīti 214 noziedzīgi nodarījumi, no kuriem tika atklāti 110 (51.04%), 2009. gada 1. pusgada
laikā tika izdarīti 206 noziedzīgi nodarījumi un tika atklāti 108, kas kopumā veido 52.43%.

Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu Daugavpils pilsētas un rajona teritorijā
pagājušajā gada 2.pusgada laikā tika sastādīti 3011 protokoli. 2009. gada 1. pusgadā tika
reģistrēti 3018 administratīvie pārkāpumi, no kuriem 481 - Sēlijas iecirknī. No tiem par
huligānismu tika sastādīti 19 protokoli, par alkohola lietošanu sabiedriskas vietās 174 pro-
tokoli, par bezrūpīgu attieksmi pret bērniem tika sastādīts protokols 32 vecākiem (32 pro-
tokoli), par nelikumīgu alkoholisko dzērienu iegādi – 12 cilvēki, par uzglabāšanu 4 cilvēki,
par nelikumīgu alkohola tirdzniecību tika atklātas 8 nelikumīgas alkohola tirdzniecības vietas.

Kopš 2009. gada 1. marta Ilūkstes policijas iecirknis darbojas apvienotajā – Sēli-
jas iecirknī, kurā ietilpst arī Grīvas un Kalkūnes policijas iecirkņi. Kā rezultātā izvei-
dojās iecirknis, kas aptver visu Daugavpils rajona Daugavas kreiso krastu – sākot no
Jēkabpils rajona līdz pat Krāslavas rajonam. Līdz ar to Sēlijas iecirkņa aptveramā
platība ir 1604,9 km2, kurā datējas 29 000 iedzīvotāju, kam vasaras periodā pievieno-
jas arī 6000 mazdārziņu īpašnieku. Šajā teritorijā arī atrodas 23 mācību iestādes.

Kopējais policistu skaits uz šo teritoriju ir 39, t.sk. iecirkņa policisti un izmeklētāji.
No 19. jūnija Daugavpils policijas priekšnieks Imants Jānis Bekešs ir norīkots par

Latgales reģiona priekšnieku, kurā ietilps Rēzekne, Ludza, Krāslava un Daugavpils.

Policijas darbs 2009. gada 1.pusgadāApvienotais Sēlijas policijas iecirknis.
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Informācija

Līdz ar sagaidāmām izmaiņām pensiju izmaksas kārtībā, kas stāsies spēkā no 1.augusta, daudziem vecuma
un izdienas pensijas saņēmējiem ir kļuvis aktuāls jautājums par to, kādā veidā turpmāk saņemt savu pensiju. Ir
vairāki varianti – turpināt saņemt pensiju mājās, taču par maksu vai arī noformēt pensijas saņemšanu bankā bez
maksas un papildus saņemt arī citus pakalpojumus un bonusus, kas iespējams pat var atvieglot ikdienas
darīšanas un samazināt ikmēneša tēriņus.

Viens no šādiem jaunākajiem piedāvājumiem ir Latvijas Krājbankas „Dzintara komplekts”. Komplektā
ietilpst norēķinu konts bankā, pie šī konta piesaistītā norēķinu karte - VISA Dižkarte, Online banka (jeb inter-
netbanka) un tādi pakalpojumi kā Mobilā banka un Telefonbanka. Izmantojot Online banku, cilvēks var ne
vien 24h diennaktī pārbaudīt to, cik daudz naudas atlicis norēķinu kontā, bet arī, piemēram, apmaksāt atse-
višķus komunālos maksājumus bez komisijas maksas. Informāciju par naudas daudzumu kontā var vienmēr
noskaidrot, piezvanot uz banku vai bez maksas piesakoties pakalpojumam Mobilā banka, kas piedāvā saņemt
īsziņas, kas informē par izmaiņām kontā.

VISA Dižkarte piedāvā plašu atlaižu klāstu, kas īpaši pielāgots pensionāru vajadzībām. Norēķinoties ar
VISA Dižkarti tirdzniecības vietās visā Latvijā, kur atrodama uzlīme, kas ir precīza VISA Dižkartes kopija, var
saņemt atlaides un privilēģijas aptiekās, zobārstniecībās, grāmatnīcās, veikalos un kafejnīcās, piemēram,
Ģimenes aptieku tīkls piedāvā VISA Dižkartes lietotājiem 50% atlaidi eskpresdiagnostikas mērījumiem:
asinsspiediena, svara, cukura un holesterīna līmeņa noteikšanai.

Latvijas Krājbankas un Draudzīgo banku tīkla bankas automātos (SEB bankas, Parex bankas, GE Money
bank, DnB Nord, Swedbank, Latvijas Hipotēku un zemes bankas un Snoras bankas (Lietuvā) pensiju varēs
izņemt bez maksas, bet bankas klientu apkalpošanas centros un minibankās – par nelielu komisijas maksu.

Līdz septembra vidum “Dzintara komplekta” noformēšanu var veikt bez maksas jebkurā Latvijas Krājbankas
klientu apkalpošanas centrā. Lai iedzīvotājiem skaidrotu jauno pensijas saņemšanas kārtību, Latvijas Krājbanka
piedāvā saviem klientiem īpašās konsultāciju stundas, (Latgalē no pulksten 9:00 līdz pulksten 10:00), kurās
iespējams uzzināt par pensijas saņemšanas iespējām Latvijas Krājbankā un saņemt atbildes uz pārējiem jautāju-
miem vai var zvanīt uz informatīvo bankas tālruni 6 709 20 20. Pensionāru grupa var arī organizēt tikšanos ar
bankas pārstāvjiem tuvāk dzīvesvietai, piemēram, kultūras namā vai sociālo centru telpās, sazinoties ar tuvākā
klientu apkalpošanas centra darbiniekiem – par laiku un vietu varēs vienoties.

Latvijas Krājbanka

Kā turpmāk saņemt savu pensiju?

Sports

Daudziem no mums bērnība saistās ar kādu novakari
spēlējot futbolu vai arī basketbolu, bet tikai daļai cilvēku šī
aizraušanās kļūst par sirdslietu arī turpmākajā dzīvē. No
bērnības aizraušanās tā kļūst par profesiju, kura pieprasa
nepārtrauktus treniņus, sevis audzināšanu un prasmi pielā-
goties mainīgajām dzīves situācijām. Viens no tādiem ir arī
mūsu novadnieks Andris Vaņins - daudzgadējais Latvijas
izlases un FK „Ventspils” vārtsargs, kurš trīs gadus pēc kār-
tas (2006, 2007 un 2008) tika atzīts par stiprāko savā am-
pluā Latvijas čempionātā, kurā Vaņins, kā futbola komandas
„Ventspils” vārtsargs ir nospēlējis 179 mačus, no kuriem 99
uz „nulli”. Šajā sastāvā vārtsargs 3 reizes ir vinnējis Latvi-
jas čempionātā un 2 reizes ir kļuvis par nacionālā Kausa
ieguvēju. 2008. gadā Vaņins tika atzīts par labāko Latvijas
futbolistu.

Pagājušā gada Latvijas labākais spēlētājs nu ir pārcēlies
uz Šveici, kur turpinās karjeru klubā „Sion”. (Eiropā pazīs-
tams klubs no Sionas (Šveice), kas šajā sezonā spēlēsUEFA
Eiropas līgā kā Šveices kausa ieguvējs.) Lūdzām Andri
Vaņinu sniegt nelielu interviju, kas ļautu mums nedaudz
ieskatīties viņa dzīvē un karjerā.

Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par sevi.
Esmu dzimis Ilūkstē un līdz 18 gadiem tur arī mācījos

un dzīvoju.

Kad aizsākās Jūsu interese par sportu?
Interese sākās jau agrā bērnībā. Kādu reizi biju atbraucis

ar tēti paskatīties, kā trenējas vecākais brālis. Iepatikās un
jau nākošreiz devos uz treniņu kopā ar viņu.

Kas ir tas, kas Jūs piesaista sportā?
Īsti nezinu, kas ir tas, kas mani piesaista, bet bērnībā

mana mīļākā rotaļlieta bija futbola bumba. Tā arī pašlaik šī
tik tuvā spēļlieta ir pāraugusi sirdslietā un profesijā.

Pastāstiet, lūdzu, par to, kas pašreiz notiek jūsu pro-
fesionālajā darbībā?

Pašlaik es esmu Šveices Superlīgas FC Sion futbolists,
29. jūnijā parakstīju 3 gadu līgumu.

Ko Jūs uzskatāt par savām stiprajām pusēm sportā
(šajā disciplīnā) un kas ir vājie punkti, ko nepieciešams
uzlabot?

Ir grūti spriest par sevi, par savām stiprajām un vājajām
vietām. Protams, tās ir, bet negribētos par to daudz runāt, jo
treniņos cenšos visu uzlabot.

Kādas īpašības, jūsuprāt, cilvēkam ir jāizkopj sevī,
lai sportā gūtu lielus panākumus.

Lai gūtu panākumus, cilvēkam, pirmkārt, ir jābūt
mērķtiecīgam. Ir jātic sev un saviem spēkiem. Ir jābūt ticībai,
ka viss ir iespējams, ka labvēlīgs rezultāts ir paša rokās. Un,
protams, jābūt arī darbu mīlošam. Nav jābaidās, ja kas ne-
sanāk, bet jācenšas to darīt, un arī agri vai vēlu būs rezultāts.

Bieži vien ir dzirdēts, ka sportistiem ir savs talismans,
vai Jums tāds ir? Kas ir Jūsu veiksmes cēlonis?

Īsti neesmu domājis par to, bet laikam mans veiksmes
cēlonis ir mana ģimene, sieva un dēls. Ir daudz vieglāk pār-
varēt grūtības, kad ģimene ir klāt.

Vai sportistu vidū ir kāds, kas Jums kalpo kā au-
toritāte.

Protams, tie ir tādi cilvēki, kuri sportā ir guvuši lielus
panākumus, kuri ir izgājuši caur dažādām dzīves situācijām.

Kā Jūs kopumā vērtējat visu pagājušā gada sezonu?
Pagājušā gada sezonu vērtēju kā veiksmīgu un ļoti labu

gan priekš manis, gan priekš manas bijušās komandas FK
“Ventspils”. Man ir laimējies 3. reizi kļūt par Latvijas čem-
pionu un labāko vārtsargu, par labāko čempionāta spēlētāju

un labāko 2008. gada futbolistu.

Kādi ir Jūsu šī gada plāni un mērķi?
Ceru pēc iespējas labāk nostartēt atlikušajās Latvijas

izlases spēlēs, jo mums vēl ir iespēja izkļūt ārā no grupas un
spēlēt 2010. gada Pasaules čempionātā. Protams mērķis arī
ir palīdzēt manam tagadējam klubam kļūt pie medaļām un
labi nostartēt Eurokausos.

Vai nekad nerodas tāda sajūta, ka esat noguris no
sporta?

Nē, tādas domas nerodas, jo esmu vel diezgan jauns un
spēkpilns.

Jums ir dēls. Vai arī viņš seko tēva pēdās?
Nezinu vai sekos, bet bumbu gan mīl padzenāt pa istabu

un vienmēr cenšas arī mani iesaistīt, liek mani vārtos arī
mājās!

Jūs pats esat Ilūkstietis. Vai promesot izjūtat
piederību šai pusei?

Protams, tā ir mana dzimtene. Vienmēr cenšos pēc se-
zonas atbraukt uz Ilūksti, paciemoties pie vecākiem, pie
brāļa, satikties ar draugiem.

Kādas ir Jūsu izjūtas atrodoties svešā pusē?
Esmu profesionālis un man bieži nākas atrasties ārpus

Latvijas, tāpēc pie tā jau esmu pieradis.

Varbūt ir kaut kas, ko jūs gribētu pateikt vai novēlēt
Jūsu tautiešiem, arī amata brāļiem tepat Latvijā, Ilūk-
stē.

Gribētos novēlēt būt pacietīgiem! Kaut kad taču tai krīzei
ir jābeidzas. Domāju, ka viss būs labi, tikai kādu laiciņu jā-
paciešas un jāiztur. Un, protams, mūsu "dārgajai" valdībai
vajadzētu padomāt ne tikai par sevi, bet arī par parastiem
ļaudīm. Tā taču nevar, ka visu nogriež, algas nogriež, pensi-
jas nogriež, bet cenas aug, tas ir nenormāli. Priekš kam tad
mēs laižam pie varas šos cilvēkus?

Visiem veiksmi!

Paldies par interviju! Lai Jums veiksmīga šī sezona!

S.Bogdanoviča

Kad bērnības mīļākā rotaļlieta pāraug profesijā...

Pēc Ilūkstes novada teritorijas
paplašināšanās viens no primāra-
jiem darbiem ir darbs pie jaunā,
visu novadā ietilpstošo, pagastu un
pilsētu teritorijas plānojuma. Ir
svarīgi, lai novada iedzīvotāji, kā
arī nekustamo īpašumu īpašnieki,
kuru īpašumi atrodas Ilūkstes no-
vadā, aktīvi iesaistītos teritorijas
plānojuma sabiedriskajā aps-
priešanā.

Jaunā teritorijas plānojuma
izstrādes procesā tiks ņemtas vērā
iedzīvotāju vēlmes par plānotajām
aktivitātēm, gadījumā, ja līdz šim
tās ir bijušas pretrunā ar esošo ter-
itorijas plānojumu. Ikviens intere-
sents jautājumos par teritoriālo
plānojumu tiks gaidīts Ilūkstes no-
vada domes Attīstības plānošanas
nodaļā (15. kab.), kā arī Subates
pilsētas pārvaldē un citās novada
pagastu pārvaldēs.

Nebūsim kūtri, padomāsim,
varbūt tas, kas mums šobrīd
nešķiet īpaši svarīgs, nākotnē var
kļūt par šķērsli kādas būvniecības

vai ražošanas ieceres īstenošanā,
tādēļ atlicināsim laiku, lai ierastos
un apspriestu visus šai sakarā
radušos jautājumus un rastu ris-
inājumu ieceru īstenošanai.

Vecāki, padomājiet par saviem
gudrajiem, pārmaiņu, visa jaunā un
netradicionālā alkstošajiem
bērniem, kas, nepaies ilgs laiks, at-
griezīsies vecāku mājā zināšanu un
plašās pasaules pieredzi guvuši.
Viņi būs tie, kas turpinās paaudžu
paaudzēs iesākto darbu pie tā, lai
būtu iespējams šeit - Ilūkstes no-
vadā ar savu prātu, gribu un darbu
rūpēties par ģimeni, lai viņu
bērniem nebūtu pret pašu gribu jā-
dodas iztikas peļņā plašajā pasaulē.

Domāsim par to jau tagad, jo
nav nekā svarīgāka par ģimenes,
par savas dzimtās puses labklājību.

Ilūkstes novada domes At-
tīstības plānošanas nodaļas

vadītāja v.i.
I.Madarniece

Ilūkstes novada teritoriālā reforma
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VI Subates Pludmales
volejbola turnīrs

04.07. notika tradicionālais, nu jau sestais Pludmales
volejbola turnīrs. Subates dabas bagātība ir ezeri un tāpēc
šāds spēles veids šeit ir iecienīts. Tas pulcē gan pašmāju, gan
viesu komandas. Jau divus gadus piedalās arī jauniešu ko-
mandas.

Šogad spēlēs piedalījās 9 pieaugušo (viesi no Zasas,
jauktas komandas-rīdzinieki, daugavpilieši) un divas jau-
niešu komandas. Sacensības notika divos laukumos.

Turnīra norises laikā ir iespējas piedalīties arī dažādās
sacensībās - šautriņu mešana, lecieni ar lecamauklu, stafetes,
izklaide uz batuta.

Šogad uzvaru pieaugušo grupā guva komanda „2x2”, 2.
vietā ierindojās „Zasa”, 3. vietu ieguva komanda „Vien-
alga”. Jauniešu grupā 1. vietā ierindojās komanda „Adidas”,
2. vietā - „Honda”.

Vakarā visi varēja izdejoties diskotēkā.
Daba dāvāja skaistu, saulainu laiku un apkārt ziedošas

smaržīgas liepas.
Turnīra organizētāji – Subates pilsētas dome un biedrība

„Subatieši” pateicas visiem dalībniekiem un aktīvistiem, un
gaida atkal uz spēli nākamajos gados jūlija pirmajā sestdi-
enā.

G.Semjonova

Ilūkstes novada vieglatlētikas veterāni veiksmīgi nostartēja Latvijas sporta veterānu savienības 46. sporta spēļu fināl-
sacensībās Aizkrauklē 27. – 28. jūnijā un izcīnīja 21 medaļu, t. sk. 11 zelta, 6 sudraba un 4 bronzas medaļas. Par
skriešanas karali tika kronēts starptautiskais sporta meistars Voldemārs Pinka, kurš izcīnīja 3 zelta medaļas 400m, 1500m,
5km skrējienos. Jurijs Koposovs izcīnīja sudraba medaļu - vesera mešanā un 400m skrējienā, Velta Kronkole - zelta
medaļu 3km soļošanā un sudraba - šķēpa mešanā, Varvara Jefimova – zelta medaļu augstlēkšanā un tāllēkšanā un bronzu
100m skrējienā, Gaļina Meteļska - augstlēkšanā bronzas medaļu, Valerija Puida - šķēpmešanā un diska mešanā – zelta
medaļu, lodes grūšanā – sudraba, Silvija Razminoviča ieguva zelta medaļu – tāllēkšanā, sudraba - 100m skrējienā. Aina
Stikane – zelta medaļu 3km soļošanā, Marija Šaršūne - sudraba medaļu šķēpa mešanā, bronzu - tāllēkšanā.

Č. Vanaģelis

Latvijas sporta veterānu savienības 46. sporta spēles

Ilūkstes novada domes basketbolistes veterānes - Latvijas
čempioni

Daugavpilī notika Latvijas sporta veterānu savienības 46. sporta spēļu finālsacensības basketbolā sievietēm vet-
erānēm. Grupā virs 50 gadiem par Latvijas čempioniem kļuva Ilūkstes novada domes komanda un saņēma zelta medaļas.

Komandā spēlēja:Vija Plinte (Pilskalnes pārvalde), Guna Linarde (Pilskalnes pārvalde), Silvija Rozminoviča (Pil-
skalnes pārvalde), Jeļena Romanovska (Šēderes pārvalde), Marija Šaršūne (sporta klubs Vārpa – D, Ilūkste), Aina Stikane
(sporta klubs Vārpa – D, Ilūkste), Varvara Jefimova (sporta klubs Vārpa – D, Ilūkste), Galina Meteļska (sporta klubs
Vārpa – D, Ilūkste).

Č. Vanaģelis

Veiksmīgi nostartēja Daugavpils rajona BJSS vieglatlēti
Latvijas jauniešu un junioru čempionātos Valmierā un Jēk-
abpilī, izcīnot 6 medaļas.

Junioru grupā 1990. - 1991.g.dz. otrā vieta Emīlam Kuci-
nam augstlēkšanā ar personisko rekordu 2m 01cm, ka arī
otrā vieta Emīlam Kucinam, Maksimam Klementjevam,
Žanim Smilginam un Maksimam Semjonovam 4x100m
stafetes skrējienā ar rezultātu 45,40sek.

Juniores Kintija Cirse, Inese Melne, Olga Čerņavska un
Laura Orlovska 4x100m stafetes skrējienā izcīnīja trešo
vietu, finišējot pēc 54,32sek.

Jauniešu grupā 1992.-93.g.dz. otrā vieta Jekaterinai
Krasovskai 400m skrējienā ar personisko rekordu 59,95 sek.

4x100m stafetē trešā vieta Annijai Trubiņai, Agnei El-
ertei, Inesei Puzānei un Jekaterinai Krasovskai ar rezultātu
53,86sek.

1994.-1995.g.dz. meitenēm bronzas medaļu lodes
grūšanā, ar personisko rekordu 11m 25cm, ieguva Ilona
Ruža.

Vieglatlētus sacensībam gatavoja treneri Svetlana Pe-
trakova, Sergejs Petrakovs, Gunārs Kucins un Dmitrijs
Hadakovs.

Ar cieņu, Sergejs Petrakovs
Daugavpils rajona BJSS treneris

Jauniešiem 6 medaļas

25.jūlijā Ilūkstes
pilsētas stadionā, uz
teicami sagatavota-
jiem 4 strītbola spēļu
laukumiem un
mūzikas pavadījumā,
notika Daugavpils no-
vada 1. atklātais čem-
pionāts un Ilūkstes
novada kausa izcīņa
strītbolā.

Atklāšanas parādē
108 dalībniekus no 27
komandām sveica
Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs Stefans
Rāzna, kurš atzīmēja,
ka strītbola tradīcijas
sākās Bebrenē pirms
divpadsmit gadiem ar
Bebrenes k/s
„Tehniskais centrs„
kausa izcīņas sacensībām, kuras pir-
majos gados pulcināja vietējos bas-
ketbolistus. Šo sacensību popularitāte
auga un Bebrene kļuva par rajona
strītbola sacensību centru, kas katru
gadu pulcināja rajona labākos strītbola
spēles cienītājus uz Daugavpils rajona
čempionātiem.

Daudzo skatītāju atbalstīti,
kuriem pat grūti bija izsekot visām 58
spēlēm, strītbola svētki turpinājās visu
dienu un sīvākā cīņa notika vīriešu
konkurencē, kur par balvām cīnījās 13
vīriešu komandas. Uzvarot visus pre-
tiniekus priekšsacīkstēs un finālā 1.
vietu izcīnīja Visķu pagasta komanda,
kuras sastāvā spēlēja rajona izlases
komandas dalībnieki Jānis Umbraško,
Māris Umbraško, Pāvils Mozulis un
Valdis Locs.

2. vietu izcīnīja daudzkārtējie ra-
jona čempionātu uzvarētāji Naujenes
pagasta pārvaldes komanda
„Bruņinieks” un 3. vietu Bebrenes
vīru komanda „Dateles”.

Jauniešiem 8 komandu
konkurencē 1. vietu izcīnīja Višķu pa-
gasta pārvaldes „Jāņu „ komanda,
kuras sastāvā spēlēja 3 Jāņi: Jānis
Sprinģis, Jānis Prusaks un Jānis Vil-
cāns, kuri finālā ar 13:10 uzvarēja
Ilūkstes komandu „Kantoris pēc 07

„.3. vietu izcīnīja Višķu komanda
„East Side”.

Šogad arī zēnu konkurencē 1.
vietu izcīnīja Visķu komanda „Spald-
ing”

Valentīns Gurjančiks, Ainārs
Zarāns un Reinis Jurgelāns, kuri
izšķirošajā spēlē pārspēja Ilūkstes pil-
sētas komandu „Apinītis”ar 16:14, 3.
vietu izcīnīja Ilūkstes novada ko-
manda ”Gazmasočka”.

Rajona padomes apvienības
„Sports” priekšsēdētājs Eduards Li-
hoveckis uzvarētājiem visās grupās
pasniedza Daugavpils novada 1. atk-
lātā čempionāta piemiņas kausus,
medaļas, balvas un diplomus.

Un sacensību noslēgumā
Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja
vietnieks, Maigurs Krievāns, „Ilūkste
2009” kausa izcīņas uzvarētājiem -
meistarīgākajai Višķu pagasta vīriešu
komandai, pasniedza sacensību gal-
veno balvu - Ilūkstes novada kristāla
vāzi.

Ilūkstes novada komandu
vērtējumā vīriešiem 1. vietā ierindo-
jās Bebrenes komanda „Dateles” -
Valdis Vizulis, Edvīns Vizulis un
Gusts Kviļūns, 2. vietā komanda „Pil-
skalne” - Kaspars Briedis ,Igors
Voitķevičs, Anatolijs Panteļeiko un

Jānis Kaniņš un 3.
vietā - Ilūkstes ko-
manda „Brālēni un
CO„.

J a u n i e š i e m
1.vietā ierindojās
Ilūkstes komanda
„Kantoris pēc 07„ -
A l d i s
T i m š ā n s , A l v i s
Šedis un Agris
Plinte , 2.vietā Ilūk-
stes „Orange
viruss” -

Elvis Millers,
J a n i s
Vaitkuns,Vadims
Kantāns un Gints
Bērziņs, 3.vietā

ISG „Team” no
Ilūkstes - Viesturs Pi-
menovs ,Agris Tvin-

tiķis un Raitis Pizāns.
Zēnu vecuma grupā 1.vietā

ierindojās Ilūkstes 1. vidusskolas ko-
manda „Apinītis” - Andrejs Polovink-
ins, Valdis Plots, Toms Timšāns un
Oskars Bigats, 2. vietā - Ilūkstes ko-
manda „Gazmasočka” Deivis Pilacs,
Edgars Kucens un Elvis Studāns.

Liela atsaucība bija novērojama
arī soda metienu konkursā, kur
sieviešu grupā visveiksmīgāk nos-
tartēja Guna Linarde, bet starp
vīriešiem veiksmīgākais izrādījās
Māris Umbraško, par ko arī saņēma
speciālbalvas.

Tika izteiktas arī vēlmes, lai nāka-
majā gadā šī pasākuma ietvaros tiktu
rīkotas arī sieviešu sacensības.

Arī pēc rajona reorganizāci-
jas sporta tradīcijas Daugavpils un
Ilūkstes novados turpinās. Pamainījās
sacensību nosaukumi, bet dalībnieku
skaits palika vēl lielāks. Arī šogad jau
12. reizi pēc kārtas sacensības vadīja
nemainīgais galvenais tiesnesis
Imants Rubļevskis - Ilūkstes novada
domes jaunā sasaukuma deputāts.

Rajona padomes apvienības
„Sports” priekšsēdētājs

E.Lihoveckis

Strītbola svētki Ilūkstē

1. vietas ieguvēji Visķu komanda „Spalding”



2009. GADA JŪLIJS

Novada domē

2009. GADA JŪLIJSILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

8

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2009
2009.gada 28.maijā Nr. 8., 2.&
Ilūkstē Lēmums Nr.210

Par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada pašvaldības
teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un
43.panta pirmās daļas 3.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības atļaujas saņemšanas un preču
tirdzniecības kārtību publiskās vietās.

1.2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
a) Brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;
b) Ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;
c) Sezonas tirdzniecība – tirdzniecība, kas tiek veikta atbilstoši gadalaikam

pavasara/vasaras sezonā (no 1.maija līdz 30.septembrim) vai rudens/ziemas sezonā (no
1.oktobra līdz nākamā gada 30.aprīlim), ir iekārtota publiskā vietā un nav attiecināma uz
gadatirgus, ielu tirdzniecības vai izbraukuma tirdzniecības definētajiem nosacījumiem;

d) Pašvaldības tirdzniecības atļauja – Ilūkstes novada domes (turpmāk – Dome)
izsniegta speciāla rakstveida atļauja, kas apliecina, ka juridiska vai fiziska persona ir
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku
un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu, un, pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas,
pilnā apmērā samaksājusi pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā vai ir at-
brīvota no pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā maksāšanas.

1.3. Saistošie noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Ilūkstes no-
vada administratīvajā teritorijā.

1.4. Ielu tirdzniecību, izbraukuma un sezonas tirdzniecību var veikt vietās, kas
noteiktas 1.pielikumā.

1.5. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu
tirdzniecības atļauju.

2. Atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

2.1. Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Domes
izpilddirektors izsniedz šādas atļaujas tirdzniecībai publiskās vietās:

2.1.1. atļauju tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā (2.pielikums);
2.1.2. izbraukuma tirdzniecības atļauju (3.pielikums);

2.1.3. sezonas tirdzniecības atļauju (4.pielikums).
2.2. Lai saņemtu saistošo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minēto atļauju,

tirdzniecības veicējam jāiesniedz Domē pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam
Nr.5.

2.3. Lai saņemtu 2.1.2. apakšpunktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāies-
niedz Domē pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.6.

2.4. Lai saņemtu 2.1.3. apakšpunktā minēto atļauju, tirdzniecības veicējam jāies-
niedz Domē pieteikums un dokumenti atbilstoši pielikumam Nr.7.

2.5. Lai saņemtu 2.1. apakšpunktā minētās atļaujas, tirdzniecības vietas pieteicējs
iesniedz Domē pieteikuma pielikumā minētos dokumentus vismaz 5 (piecas) darba di-
enas pirms tirdzniecības uzsākšanas.

2.6. Dome ir tiesīga nepieņemt pieteikumu, vai atteikt izsniegt atļauju, ja pieteikums
nav noformēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2.7. Ja tirdzniecība plānota pasākumā, kas organizēts personām, kuras jaunākas par
18 gadiem, netiek izsniegtas 2.1.2. punktā minētās atļaujas alkoholisko dzērienu un
tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

2.8. Dome neizsniedz 2.1. apakšpunktā minētās atļaujas, ja:
2.8.1. atbilstoši saistošo noteikumu prasībām nav iesniegti visi nepieciešamie

dokumenti;
2.8.2. nav samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās;
2.8.3. Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir noteikti ierobežojumi konkrēta-

jam tirdzniecības veidam.
2.8.4. pieprasītā tirdzniecības vieta norādītajā laikā ir aizņemta.

3. Atļauju izskatīšanas un izsniegšanas kārtība

3.1. Dome reģistrē iesniegtos pieteikumus un izvērtē pievienoto dokumentu atbilstību
šo noteikumu prasībām.

3.2. Tirdzniecības atļauju izsniedz:
3.2.1. izbraukuma tirdzniecībai (3. pielikums) uz pasākuma laika periodu, bet

ne ilgāk kā uz 7 dienām pēc kārtas, izņemot Ziemassvētku tirdzniecību vai gadatirgu or-
ganizēšanu;

3.2.2. ielu tirdzniecībai (2. pielikums) uz iesniedzēja pieprasīto laiku, bet ne
ilgāk kā uz 1 gadu;

3.2.3. sezonas tirdzniecībai (4.pielikums ) uz laiku līdz pieciem mēnešiem
kalendārajā gadā.

3.3. Atļaujas izbraukuma tirdzniecībai, ielu tirdzniecībai un sezonas tirdzniecībai tiek
izsniegtas, ja atļaujas pieprasītājs ir samaksājis pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās.

3.4. Atļauju izbraukuma tirdzniecībai publiskās vietās, ielu tirdzniecībai vai sezonas

tirdzniecībai paraksta izpilddirektors un apstiprina to ar domes zīmogu. Atļauju var saņemt
domē pie sekretāres.

4. Prasības tirdzniecības veicējam
4.1. Speciālajām iekārtām un objektiem, kurus izmanto tirdzniecībā, jāatbilst Latvijas

Republikā spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.
4.2. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem.

Objekti un iekārtas, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, jānovāc.
4.3. Katrā tirdzniecības vietā jābūt:

4.3.1. tirdzniecības atļaujai;
4.3.2. informatīvai izkārtnei par tirgotāju. Informatīvā izkārtne nav nepieciešama

ielu tirdzniecības tirgotājiem.
4.4. Personai, kas nodarbojas ar tirdzniecību, pēc kontrolējošo iestāžu amatpersonu

pieprasījuma jāuzrāda:
4.4.1. personu apliecinošs dokuments, bet pārtikas preču pārdevējam arī sanitārā

grāmatiņa;
4.4.2. tirdzniecības atļauja;
4.4.3. tirdzniecības preču izcelsmes dokumenti.

4.5. Veicot tirdzniecību, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
prasības.

4.6. Veicot tirdzniecību, aizliegts:
4.6.1. veikt to ārpus noteiktās tirdzniecības vietas teritorijas;
4.6.2. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;
4.6.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu un

bērnudārzu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;
4.6.4. pārdot alu, citus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus stikla iepako-

jumā izbraukuma tirdzniecības laikā publisko pasākumu (koncerti, svētki, zaļumballes, ga-
datirgi u.c.) norises vietās.

4.7. Tirdzniecības vietas nedrīkst aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus,
pasliktinot to redzamību un uztveršanu.

4.8. Tirdzniecības vietas, kuru konstrukciju pamatnē ir grīda:
4.8.1. aizliegts izvietot uz ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām (hidrantiem);
4.8.2. jāveido ar pandusa/slīpnes palīdzību, lai grīdas savienojums ar ietvi un

ietves savienojums ar brauktuvi ir vienā līmenī, nodrošinot netraucētu gājēju un invalīdu
ratiņu pārvietošanos.

4.9. Tirdzniecības veicējam tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas
jāsakārto 3 (trīs) m rādiusā ne vēlāk kā 6 (sešu) stundu laikā pēc tirdzniecības beigām.

4.10. Tirdzniecība ārpus apstiprinātajām tirdzniecības vietām un bez saistošo noteikumu
2.1. apakšpunktā uzskaitītajām atļaujām ir uzskatāma par tirdzniecību neatļautā vietā.

4.11. Tirdniecības atļauju aizliegts nodot izmantošanai citām juridiskām vai fiziskām
personām.

5. Tirdzniecības atļaujas anulēšana

5.1. Tirdzniecības atļaujas izsniedzējs – domes izpilddirektors, izdod mutvārdu admin-
istratīvo aktu un uz pašvaldības tirdzniecības atļaujas uzspiež uzrakstu „ANULĒTS”,
(norādot datumu, pilnvarotās personas amatu, vārdu, uzvārdu un paraksts), ja:

5.1.1. tirdzniecības atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
5.1.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;
5.1.3. bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;
5.1.4. netiek pildītas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;
5.1.5. ja tirdzniecības atļauja nodota citai personai, lai veiktu tirdzniecību.

5.2. Personai, kurai anulēta tirdzniecības atļauja, ir tiesības viena mēneša laikā no
mutvārdu administratīvā akta izdošanas pieprasīt, lai administratīvā akta izdevējs noformē
to rakstveidā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67.panta prasībām.

5.3. Anulējot tirdzniecības atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. Per-
sonai kurai anulēta tirdzniecības atļauja, tirdzniecības vieta nekavējoties jāatbrīvo un
jāsakārto 3 m rādiusā.

6. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un
saistošo noteikumu izpildes kontrole

6.1. Atbildība par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem iestājas saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

6.2. Administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu neievērošanu sastāda
policijas amatpersonas.

6.3. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos minētajiem
pārkāpumiem izskata un lēmumu pieņem Ilūkstes novada domes Administratīvā komisija.

6.4. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem Latvijas Repub-
likas normatīvajiem aktiem šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē policija, Domes izpilddi-
rektors.

7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu privātpersona Administratīvā

procesa likuma noteiktā kārtībā var apstrīdēt Ilūkstes novada domes Administratīvajā
komisijā, kuras pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Admin-
istratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. .Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ilūkstes novada vēstis” un izlikšanas domes un novada pagastu pārvalžu telpās.
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1.pielikums
Ilūkstes novada domes

28.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2009

Ilūkstes novada teritorijā noteiktajās vietās
realizējamo preču sortiments

N.p.k. Tirdzniecības vieta Realizējamo preču sortiments *

ielu tirdzniecībā izbraukuma
tirdzniecībā

1.-13.

sezonas
tirdzniecībā

Ilūkstes pilsēta
1. „Celmji-karjers” ______ 1.-13. _______ Dome
2. Stadiona iela 1.-5., 8. ______ _______ Dome

3. Pilsētas stadiona teritorija ______ 1.-13. _______ Dome

4. Vienības laukums 1., 2., 7., 8. ______ _______ Dome

5. Laukums pie Kultūras centra ______ 1.-13. _______ Dome

Bebrenes pagasts

6. Laukums pie veikala ‘’Ilta
D’’ Bebrenē ______ 1.-13. 1.-13. Bebrenes pagasta

pārvalde

7. Laukums pie Bebrenes pa-
gasta pārvaldes un KN ēkas ______ 1.-13. ______ Bebrenes pagasta

pārvalde

8. Sporta laukums pie Be-
brenes vidusskolas ______ 1.-13. 1.,3.,4.,9. Bebrenes pagasta

pārvalde

9. Bebrenes Profesionālās
vidusskolas stadions ______ 1.-13. ______ Bebrenes pagasta

pārvalde

10. Laukums pie k/s
‘’Tehniskais centrs’’ Bebrenē ______ 1.-13. 1.-13. Bebrenes pagasta

pārvalde

11.
Dvietes senlejas informāci-

jas centrs
“Gulbji’’

______ 1.-13. 1.,3.,4.,9. Bebrenes pagasta
pārvalde

12. Ilze ______ 1.-13. ______ Bebrenes pagasta
pārvalde

13. Ilzmuiža ______ 1.-13. ______ Bebrenes pagasta
pārvalde

14. Murovanka ______ 1.-13. ______ Bebrenes pagasta
pārvalde

15. Dinģeļkalns ______ 1.-13. ______ Bebrenes pagasta
pārvalde

Šēderes pagasts

16. Pašuliene ______ 1.-13. ______ Šēderes pagasta
pārvalde

17. Šēdere ______ 1.-13. ______ Šēderes pagasta
pārvalde

18. Rauda ______ 1.-13. ______ Šēderes pagasta
pārvalde

19. Gorbunovka ______ 1.-13. ______ Šēderes pagasta
pārvalde

20. Sīļi ______ 1.-13. ______ Šēderes pagasta
pārvalde

21. Šarlote ______ 1.-13. ______ Šēderes pagasta
pārvalde

22. Grendze ______ 1.-13. ______ Šēderes pagasta
pārvalde

23. Blonti ______ 1.-13. ______ Šēderes pagasta
pārvalde

Pilskalnes pagasts

24. Laukums pie atpūtas bāzes
“Dubezers” ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta

pārvalde

25. Laukums pie Pilskalnes pa-
gasta pārvaldes ______ 1.-11. ______ Pilskalnes pagasta

pārvalde

26. Ludvigova ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

27. Aizpurvi ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

28. pie Rūķīšiem ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

29. Zeltkalni ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

30. Vilcāni ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

31. Kazimirišķi ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

32. Skaidrītes ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

33. Skaistkalni ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

34. Baltiņi ______ 1.-13. ______ Pilskalnes pagasta
pārvalde

*realizējamo preču sortiments:
1. pašu izgatavotie mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas un daiļam

atniecības izstrādājumi;
2. ziedi;
3. pašu izaudzētie augļi, dārzeņi, ogas, stādi, uzrādot izziņu par

zemes
lietošanas tiesībām;

4. savvaļas augi, ogas, sēnes un rieksti saskaņā ar likumu
“par meža apsaimniekošanu un izmantošanu”

5. kvass un alus no cisternām (mucām), bezalkoholiskie dzērieni;
6. karstās uzkodas no speciālām iekārtām, ja tās atbilsts

sanitārajām un higiēnas normām;
7. saldējums;
8. preses izdevumi un grāmatas;
9. zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un

individuālajos uzņēmumos vai fizisko personu saražotā
produkcija, ja tirgotājs ir pats ražotājs;

10. importētās pārtikas vai nepārtikas preces;
11. Latvijā rūpnieciski saražotas pārtikas un nepārtikas preces;
12. bezalkoholiskie dzērieni, alkoholiskos dzērienus, kuros

absolūtais
spirta daudzums nepārsniedz sešus tilpumprocentus un/vai alu
ar dažādām(t.sk. siltām) uzkodām kompleksā;

13. alkoholiskie dzērieni, ja tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence;

1.-13.pasākuma organizators nosaka tirdzniecības sortimentu
atbilstoši pasākuma koncepcijai’;
“_______” tirdzniecība publiskās vietās Ilūkstes novada
teritorijā nav atļauta.

2.pielikums
Ilūkstes novada domes

28.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2009

ATĻAUJA
TIRDZNIECĪBAI IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀ

Ilūkstē
___.___._______. Nr. ____________

Ilūkstes novada dome atļauj veikt tirdzniecību:
Tirdzniecības veicēja nosaukums (vārds, uzvārds), adrese:
Tirdzniecības veicēja reģistrācijas Nr. (personas kods):
Tirdzniecības veids un sortiments:
Tirdzniecības vieta:
Darbalaiks:
Atļauja derīga:
Atļauja izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumu Nr.388

„Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās
un izbraukumos” 69.3.punktu un Ilūkstes novada domes 28.05.2009. saistošo
noteikumu Nr. 10/2009 „Par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada pašvaldības
teritorijā” 2.1.1.punktu.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu
ievērošanu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģis-
tra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Ilūkstes novada domes izpilddirektore / V.Uzvārds/
Z.v.

3.pielikums
Ilūkstes novada domes

28.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2009

IZBRAUKUMA
TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA

Ilūkstē
___.___.______. Nr. _____________

Ilūkstes novada dome atļauj veikt tirdzniecību:
Tirdzniecības veicēja nosaukums (vārds, uzvārds), adrese:
Tirdzniecības veicēja reģistrācijas Nr. (personas kods):
Tirdzniecības vieta, pasākuma nosaukums:
Tirdzniecības sortiments:

Atļauja derīga:
Atļauja izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumu Nr.388

„Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās
un izbraukumos” 72.4.punktu un Ilūkstes novada domes 28.05.2009. saistošo
noteikumu Nr.10/2009 “Par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada pašvaldības
teritorijā” 2.1.2.punktu.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu
ievērošanu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģis-
tra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Ilūkstes novada domes izpilddirektore / V.Uzvārds/
Z.v.
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4.pielikums
Ilūkstes novada domes

28.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2009

SEZONAS TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA

Ilūkstē
___.___.______. Nr._____________

Ilūkstes novada dome atļauj veikt tirdzniecību:
Komersanta nosaukums un adrese:
Komersanta reģistrācijas Nr.:
Tirdzniecības veids:
Tirdzniecības vieta:
Tirdzniecības sortiments:
Darbalaiks:
Atļauja derīga:

Atļauja izsniegta saskaņā ar Ilūkstes novada domes saistošo
noteikumu Nr.10/2009 „Par tirdzniecības kārtību Ilūkstes novada paš-
valdības teritorijā” 2.1.3.punktu.

Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu
ievērošanu.

Atļauja derīga, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņē-
mumu reģistra izsniegtu reģistrācijas apliecību.

Ilūkstes novada domes izpilddirektore / V.Uzvārds/
Z.v.

5.pielikums
Ilūkstes novada domes

28.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2009

Ilūkstes novada domei
Reģ. nr. 90000078782

Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
____________________________________________

juridiskas personas nosaukums,
fiziskas personas vārds, uzvārds

_____________________________________________________
juridiskas personas reģ. Nr, fiziskas personas kods,

saimnieciskās darbības veicēja apliecības vai
patenta reģistrācijas apliecības dati (izsniedzēja nos.,dat.,nr.,darbības

veids)
______________________________________________________

adrese
_________________________________________________

kontakttālrunis

PIETEIKUMS
IELU TIRDZNIECĪBAI ILŪKSTES NOVADA TERITORIJĀ

Lūdzu Ilūkstes novada domi izskatīt iespēju piešķirt
tirdzniecības vietu _____ kv.m. platībā, ___________________ vai
______________________ vai ___________________, tirdzniecībai ar
______________________________________________________,
laika posmā no _______.gada “___.”______________ plkst. _______
līdz ______.gada “___.”_____________ plkst. ____. ____

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Ilūkstes no-
vada domes Saistošajiem noteikumiem un citiem LR spēkā esošo nor-
matīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecības kārtību publiskās vietās.
Atbildīgā persona par normatīvo aktu noteikumu ievērošanu
________________________________, amats
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________, kontakttālrunis _________________.

Pielikumā:
1. Juridiskās personās reģistrācijas apliecības saimnieciskās darbības veicēja

reģistrācijas apliecības vai patenta kopija- ___ lapa.
2. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības

laikā, personu apliecinoša dokumenta kopija- ___ lapas.
3. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamo speciālo atļauju

(licenču) kopijas - ___ lapas.
4. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai

izziņa par zemes lietošanas tiesībām, lai noteiktu pārdodamās produkcijas
izcelsmi, kopija- ___ lapa.

5. Saskaņojums ar Pārtikas un veterināro dienestu (jāiesniedz, ja tiek veikta
tirdzniecība ar karstām uzkodām no speciālām iekārtām) ___ lapa.

6. Vienošanās ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par sadzīves atkritumu
savākšanu- kopija- ___ lapas.

7. Ēkas īpašnieka vai nomnieka atteikšanās no ielu tirdzniecības ēkas pieguļošajā
teritorijā tirdzniecības vietas pieprasītāja pieprasījumā norādītajā laikā- ___ lapa.

_________.gada “___.”_________________
_____________

z.v.
paraksts

6.pielikums
Ilūkstes novada domes

28.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2009

Ilūkstes novada domei
Reģ. nr. 90000078782

Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
____________________________________________

juridiskas personas nosaukums,
fiziskas personas vārds, uzvārds

_____________________________________________________
juridiskas personas reģ. Nr, fiziskas personas kods,

saimnieciskās darbības veicēja apliecības vai
patenta reģistrācijas apliecības dati (izsniedzēja nos.,dat.,nr.,darbības veids)

______________________________________________________
adrese

_____________________________________________________
kontakttālrunis

PIETEIKUMS
IZBRAUKUMA TIRDZNIECĪBAI ILŪKSTES NOVADA TERITORIJĀ

Lūdzu Ilūkstes novada domi izskatīt iespēju piešķirt tirdzniecības vietu _____ kv.m. platībā, _____
vai________vai_____,tirdzniecībaiar_______, laika posmā no ___ .gada “___.”________ plkst. _______ līdz
______.gada “___.”____ plkst. ___ .

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Ilūkstes novada domes Saistošajiem noteikumiem
un citiem LR spēkā esošo normatīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecības kārtību publiskās vietās. Atbildīgā
persona par normatīvo aktu noteikumu ievērošanu_________, amats ____________, kontakttālrunis ______.

Pielikumā:
1. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru;
2. Saskaņojums ar pasākuma norises vietas īpašnieku, pārvaldnieku vai apsaimniekotāju, izņemot gadījumus, kad

šādu saskaņojumu ir jau iesniedzis izbraukuma tirdzniecības organizētājs 10.3.punktā minētās atļaujas saņemšanai.
3. Juridiskās personās reģistrācijas apliecības vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības vai patenta

kopija- ___ lapa.
4. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša doku-

menta kopija- ___ lapas.
5. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) kopijas - ___ lapas. (ja tiek

tirgoti alkoholiskie dzērieni vai tabakas izstrādājumi);
6. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām,

lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi, kopija- ___ lapa.
7. Pārtikas un veterinārā dienesta saskaņojums (ja tiek tirgotas pārtikas preces) kopija- ___ lapas.
8. Tirdzniecības veicēju (nosaukums, reģistrācijas numurs, preču grupu nosaukumi), kas piedalās izbraukuma

tirdzniecībā, saraksts nepieciešams tikai 2.1.2.punktā minētās atļaujas saņemšanai, ja tirdzniecības veicēji ir vairāk nekā 5.

___________.gada “___.”_________________ _____________
z.v. paraksts

7.pielikums
Ilūkstes novada domes

28.05.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.10/2009

Ilūkstes novada domei
Reģ. nr. 90000078782

Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
____________________________________________

juridiskas personas nosaukums,
fiziskas personas vārds, uzvārds

_____________________________________________________
juridiskas personas reģ. Nr, fiziskas personas kods,

saimnieciskās darbības veicēja apliecības vai
patenta reģistrācijas apliecības dati (izsniedzēja nos.,dat.,nr.,darbības veids)

____________________________________________________
adrese

_____________________________________________________
kontakttālrunis

PIETEIKUMS
SEZONAS TIRDZNIECĪBAI ILŪKSTES NOVADA TERITORIJĀ

Lūdzu Ilūkstes novada domi izskatīt iespēju piešķirt tirdzniecības vietu _____ kv.m. platībā, ______ vai
_________ vai __________, tirdzniecībai ar _________, laika posmā no _______ .gada “___.”_________ plkst. _______
līdz ______.gada “___.”________ plkst. ________.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Ilūkstes novada domes Saistošajiem noteikumiem un citiem LR spēkā
esošo normatīvajiem aktiem, kas nosaka tirdzniecības kārtību publiskās vietās. Atbildīgā persona par normatīvo aktu
noteikumu ievērošanu __________, amats___________, kontakttālrunis ____________.

Pielikumā:
1. Juridiskās personās reģistrācijas apliecības vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības vai patenta

kopija- ___ lapa.
2. Fiziskās personas, kura atbildīga par normatīvo aktu ievērošanu tirdzniecības laikā, personu apliecinoša doku-

menta kopija- ___ lapas.
3. Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamo speciālo atļauju (licenču) kopijas - ___ lapas.
4. Limitēto dabas resursu (zivju, medījumu, ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām,

lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi, kopija- ___ lapa.
5. Pārtikas un veterinārā dienesta atzinums (ja tiek tirgotas pārtikas preces) kopija___ lapas
6. Vienošanās ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par sadzīves atkritumu savākšanu- kopija- ___ lapas.
7. Ēkas īpašnieka, pārvaldnieka vai apsaimniekotāja atteikšanās no ielu tirdzniecības ēkas pieguļošajā teritorijā

tirdzniecības vietas pieprasītāja pieprasījumā norādītajā laikā- ___ lapa.

___________.gada “___.”_________________ _____________
z.v. paraksts
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11/2009
2009.gada 28.maijā Nr. 8., 3.&
Ilūkstē Lēmums Nr.211

Par Ilūkstes novada pašvaldības nodevu
tirdzniecībai publiskās vietās

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un likuma
"Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības nodevas objektus, likmes un nodevas
maksāšanas kārtību.

2. Pašvaldības nodevas maksātāji un objekti
2.1. Nodevas objekts ir tirdzniecība publiskās vietās Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā.
2.2. Pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.
3. Nodevas likme par tirdzniecību publiskās vietās

Nodevas objekts Likme Ls
par vienu tirdzniecības vietu

3.1. Pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās Dienā vai mēnesī

3.1.1. Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem,
lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem Ls 1.50 dienā vai Ls 8 mēnesī

3.1.2. Tirdzniecība ar ziediem Ls 2.00 dienā vai Ls 10 mēnesī

3.1.3. Tirdzniecība ar pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām,
stādiem, dēstiem Ls 1.00 dienā vai Ls 5 mēnesī

3.1.4. Tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem Ls 1.50 dienā
vai Ls 8.00 mēnesī

3.1.5
Tirdzniecība ar kvasu no cisternām (mucām), saldējumu,
bezalkoholiskiem dzērieniem un karstām uzkodām no speciālām
iekārtām

Ls 5.00 dienā

3.1.6 Tirdzniecība ar preses izdevumiem Ls 1.00 dienā

3.2. Pašvaldības nodeva par izbraukuma tirdzniecību publiskās
vietās: Uz pasākumu norises laiku

3.2.1. Tirdzniecība ar pārtikas un nepārtikas precēm Ls 8.00 dienā

3.2.2. Tirdzniecība ar zvejniecības produkciju un medījumiem Ls 3.00 dienā

3.2.3. Tirdzniecība ar mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas,
amatniecības un daiļamatniecības izstrādājumiem Ls 3.00 dienā

3.2.4. Tirdzniecība ar ziediem Ls 3.00 dienā

3.2.5.
Tirdzniecība ar kvasu no cisternām (mucām), saldējumu,
bezalkoholiskiem dzērieniem un karstām uzkodām no speciālām
iekārtām

Ls 5.00 dienā

3.2.6. Tirdzniecība ar alu no cisternām (mucām) Ls 15.00 dienā

3.2.7. Tirdzniecība ar grāmatām Ls 3.00 dienā

3.2.8. Tirdzniecība ar preses izdevumiem Ls 1.00 dienā

3.2.9. Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem Ilūkstes novada
pašvaldības teritorijā Ls 25.00 dienā

3.2.10 Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem Ilūkstes novada
pašvaldības teritorijā lauku teritorijā Ls 15.00 dienā

3.2.11 Tirdzniecība ar tabakas izstrādājumiem Ls 15.00 dienā

3.2.12.
Tirdzniecība ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem,
lietišķās mākslas, amatniecības un daiļamatniecības
izstrādājumiem

Ls 3.00 dienā

3.2.13. Tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem Ls 1.50 dienā

3.2.14 Tirdzniecība ar pašu izaudzētiem ziediem Ls 2.00 dienā

3.2.15. Tirdzniecība ar pašu audzētiem augļiem, dārzeņiem, ogām,
stādiem, dēstiem Ls 1.00 dienā

3.3. Pašvaldības nodeva par sezonas tirdzniecību publiskās vietās
tirdzniecībai ar pārtikas un nepārtikas precēm Ls15.00 mēnesī

4. Nodevas maksāšana un nodevas maksāšanas atvieglojumi
4.1. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās tiek atbrīvoti:
4.1.1. Ilūkstes novada deklarētie pensionāri un invalīdi, kuri veic šo noteikumu 3.1.1., 3.1.4., 3.2.5., 3.2.7.,

3.2.12., 3.2.13., 3.2.14.un 3.2.15. punktos minēto tirdzniecību.
4.1.2. Pašvaldības teritorijā deklarētās trūcīgas ģimenes, pamatojoties uz domes sociālā dienesta atzinuma,

kuri veic šo noteikumu 3.1.1., 3.1.4., 3.2.5., 3.2.7., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14.un 3.2.15. punktos minēto
tirdzniecību.

4.2. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās iekasē Ilūkstes novada dome izsniedzot darījumu
apliecinošu kvīti. Līdzekļi par nodevas samaksu attiecīgi tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžetā.

4.3. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic Ilūkstes novada domes Finanšu nodaļa.
5. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” vai „Ilūkstes novada vēstis”, tie stājas

spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ilūkstes novada vēstis” un ir izvietojami domes un no-
vada pagastu pārvalžu telpās.

Ilūkstes novada dome ir saņēmusi EEZ un Norvēģijas valdības div-
pusējā finanšu instrumenta atbalstu projektam „Veselības centra „Ilūkste”
tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un
profilakses nodrošināšanai” (Sadarbības līgums Nr. LV0079).

Minētā projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši – no 2009.gada 1.jūlija
līdz 2010.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 567 695,00, no kuriem
EUR 397 387,00 (70%) sedz finanšu instruments un EUR 170 308,00
(30%) Ilūkstes novada dome.

Galvenās projektā plānotās aktivitātes:
1) Veselības centra „ Ilūkste” telpu renovācija (elektroinstalāciju,

ūdens un kanalizācijas sistēmas, apkures sistēmas, sanitāro mezglu sakār-
tošana, logu nomaiņa, lifta ierīkošana, kosmētiskais remonts).

2) Medicīniskā aprīkojuma iegāde. Iegādāti tiks:
• rentgenaparāts ar mammogrāfu,
• ultrasonogrāfs,
• kardiogrāfs ar spirogrāfu.
3) E-veselības sistēmas izveidošana, ieskaitot nepieciešamā infor-

māciju tehnoloģiju aprīkojuma iegādi.
4) Veselības profilakses programmu izstrāde un ieviešana:
• kardiovaskulāro slimību profilakses programma,
• slimību, kuru izcelsme saistīta ar nepareizu dzīvesveidu, profi-

lakses programma,
• ar reproduktīvo sistēmu saistīto slimību profilakses programma.
5) Medicīniska personāla, kuri strādās ar iegādāto medicīnas

aprīkojumu, apmācības.
Projekta mērķis ir pilnveidot veselības aprūpes kvalitāti, efektivitāti

un pieejamību iedzīvotājiem un veicināt slimību profilaksi.

Aktualitātes Veselības centrā „
Ilūkste”

Ilūkstes novada domē turpinās projekta „Sociālās dzīvojamās mājas
Brīvības ielā 17 Ilūkstē siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (identi-
fikācijas Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/016) realizācija.

Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007 – 2013. gadam) In-
frastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un
ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4. pasākumā „Mājokļa ener-
goefektivitāte” 3.4.4.2. aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumno-
turības uzlabošanas pasākumi”.

Projekta mērķis – veikt Ilūkstes sociālās dzīvojamās mājas Brīvības
ielā 17 siltumnoturības uzlabošanas, renovācijas pasākumus, tādējādi
palielinot ēkas energoefektivitāti, uzlabojot ēkas kvalitāti un labiekārto-
jumu ilgtermiņā, pielāgojot ēkas telpas personu ar kustību traucējumiem
vajadzībām.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 83340,11 Ls, no tām:

§ ERAF finansējums – 70,45 %
§ valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 11,74 %
§ pašvaldības budžeta finansējums – 17,81 %.

Projekta īstenošanas laiks 6 mēneši – no 2009.gada maija līdz
2009.gada oktobrim.

Projekta darba grupa
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Apsveicam

Līdzjūtība

Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča

e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

Ilūkstes novada domes adrese: Ilūkste, Brīvības iela 7
tel. 5447859, e-pasts: dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.

Maketēšana: Sarmīte Bogdanoviča
Iespiešana: SIA “Latgales druka”,

tirāža - 750 eksemplāri.

2009. GADA JŪLIJS

Lai aug mazais puisēniņš,
Tā kā stalts ozoliņš;
Paaugsies, tad būs viņš,
Meitām siržu lauzējiņš.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

☺ ilūkstieši: VITĀLIJS RADZEVIČS 19.06.2009.
KRISTIĀNS ĶĪSIS 25.06.2009.

Ilūkstes novada dome sveic laimīgos vecākus un vecvecākus
sakarā ar bērniņa piedzimšanu

Ne vienmēr dzīvē varēsi tu smaidīt,
Jo straujas upes jāpāriet ir tev,
Bet vajag stipri ticēt, ļoti gaidīt,
Par katru soli prasīt atbildību sev.

Ir dažreiz prieki, citreiz bēdas,
Bet nedrīksti tu pagurt, viss ir jāpārvar,
Jo dzīves lielceļā tev vajag atstāt pēdas,
Kur daudzus gadus citus sildīt var !

Ilūkstes novada dome sveic apaļās jubilejās jūlijā dzimušos novada iedzīvotājus

50
 Ilūkstē: Herberts Smikersts, Olga Šaršūne
 Bebrenē: Regīna Kantāne, Dongutja Krievāne, Ārija Viliška
 Eglainē: Andrejs Kovaļkovs, Benita Žukovska
 Pilskalnē: Vladimir Karachun
 Subatē: Leonīda Bordjajeva, Pēteris Loķis, Vladislavs Možeika, Aleksandrs Zarubins
 Šēdere: Pjotrs Aksjuta, Vasilijs Naļivaiko, Aldis Nemirskis
60
 Ilūkstē: Jānis Čamāns, Nadežda Kļimova, Sergejs Kostjukevičs
 Bebrenē: Andrejs Krasovskis
 Pilskalnē: Gunārs Kravčenko
 Šēderē: Gidmunds Baleišis, Leonīda Kurica, Olga Pēterāne.
70
 Ilūkstē: Viktors Ančevskis, Ivans Budkevičs, Ainis Dzenuška, Gunārs Golvers,

Vitolds Kokins, Anna Kotova, Helēna Krasovska
 Bebrenē: Rita Kļaviņa, Ārija Zakarauska
 Dvietē: Raisa Laitāne
 Šēdere: Leontīna Soma
80
 Dvietē: Jānis Griezāns
 Pilskalnē: Zofija Loča
 Šēdere: Lukija Kačanova
90
 Ilūkstē: Viktorija Možeiko
 Eglainē: Zelma Ecētāja

Un tomēr kaut kas paliks
Pēc cilvēka dzīves pļavā –
Vai zieds, vai smilga pelēkā,
Vai bites dziesma kļavā.
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie:
- Sofija Mičune 08.01.1927. – 24.05.2009. ( Šēdere )
- Marjans Jarinovskis 20.05.1939. – 22.05.2009. ( Ilūkste )
- Artemijs Prusakovs 31.03.1933. – 27.05.2009. ( Ilūkste )
- Oļģerts Bogdāns 04.03.1933. – 09.06.2009. ( Šēdere )
- Eleonora Kokaine 01.03.1936. – 08.06.2009. ( Ilūkste )
- Genovefa Grustāne 22.09.1927. – 10.06.2009. ( Pilskalne )
- Marfa Purvinska 09.07.1932. – 11.06.2009. ( Šēdere )
- Anna Strode 01.01.1920. – 11.06.2009. ( Bebrene )
- Genovefa Antoņeviča 02.04.1931. – 11.06.2009. ( Ilūkste )
- Roberts Kviļūns 01.04.1953. – 16.04.2009. ( Pilskalne )
- Vasilijs Dilmanis 03.12.1941. – 18.06.2009. ( Šēdere )
- Jānis Lapa 24.06.1931. – 25.06.2009. ( Ilūkste )
- Nadežda Kazakova 08.04.1958. – 24.06.2009. ( Šēdere )
- Aļona Vasiļjeva-Briška 05.04.1978. – 18.06.2009. ( Šēdere )
- Gunārs Zemlickis 02.01.1945. – 24.06.2009. ( Bebrene )
- Matrjona Daģe 23.03.1934. - 04.07.2009 (Dviete)
- Sava Šeršņovs 24.03.1936 - 06.07.2009 (Šēdere)
- Valdis Rutkups 01.05.1963 - 08.07.2009 (Dviete)

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada dome

Kapusvētki
Dvietes katoļu draudze
Jadvigovas kapi 1. augusts plkst. 15.00

Medumu katoļu draudze
Smeļinas kapi 2. augusts plkst.13.00

Eglaines un Subates katoļu draudzes
Aknīstes kapi 1. augusts plkst. 14.00
Pakāpienes kapi 8. augusts plkst. 14.00
Aizlūgums Gārsenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
9. augusts plkst. 14.00
Jaunie katoļu kapi 9. augusts plkst. 16.00

Ilūkstes novada luterāņu kapi
Grīnvaldes kapi 1. augusts plkst. 13.00
Raudas kapi 1. augusts plkst. 15.00
Gulbenes kapi 2.augusts plkst.11.00
Baltmuižas kapi 2.augusts plkst. 14.00
Bebrenes kapi 8.augusts plkst. 11.00
Ilzes kapi 8. augusts plkst. 13.00

Apsveicam

Ilga Vasjūtjonoka, Zoja Keiša un JanīnaIlga Vasjūtjonoka, Zoja Keiša un Janīna
Safonova pateicas veterinārārstam Jānim Osim parSafonova pateicas veterinārārstam Jānim Osim par
iejūtību un uzmanīgu attieksmi pret viņamiejūtību un uzmanīgu attieksmi pret viņam
uzticētajiem mājdzīvniekiem.uzticētajiem mājdzīvniekiem.

Būs kalngali, straumes un kraujas,
Būs ezeri, meži kur tumst,
Bet sauli, ja turēsiet saujās
Būs silti gan citiem, gan jums.
Ilūkstes novada dome sveic sakarā
ar stāšanos laulībā

Sergeju Hruļovu un Ilzi Baltmani (laulība noslēgta 04.07.2009)

Cienījamie ilūkstieši un Ilūkstes novada iedzīvotāji, kuriem piederīgie
atdusas Ilūkstes pilsētas kapsētās! Jūs noteikti esat saskārušies ar ūdens
nepietiekamības problēmu akā Ilūkstes pilsētas kapsētā. Pēc mēģināju-
miem iztīrīt aku, konstatēts nopietns bojājums akas pirmajā (apakšējā)
grodā, kas izraisa nepārtrauktu ūdens un grunts pieplūdi, līdz ar to akā
ūdens ir ļoti maz. Šī bojājuma novēršana ir nelietderīga, jo tā izmaksas ir
augstākas par jaunas akas izbūvi.

Šobrīd valstī finansiāli sarežģīto apstākļu dēļ novada domei bez jūsu
– iedzīvotāju finansiālā atbalsta ir sarežģīti īstenot jaunas akas izbūvi.
Tomēr, ja Jūs atsauktos un ziedotu kādu naudas summu (iespēju robežās)
šī iecere būtu īstenojama.

Šī aka patiešām ir ļoti ne-
pieciešama, tā noteikti domājat arī
Jūs! Apvienosim savus līdzekļus
un paveiksim vēl vienu labu darbu
kopā!

Ja vēlaties ziedot, to varat iz-
darīt līdz 30.novembrim bankā
pārskaitot naudu uz Ilūkstes no-
vada domes ziedojumu kontu:
LV96UNLA 0005 0011 4273 1(ar
norādi “Akas izbūvei Ilūkstes pil-
sētas kapsētā), vai savas draudzes
dievnamā speciāli tam paredzētā
urnā.

Sirsnīgs paldies par atsaucību
jau iepriekš! Mums noteikti tas iz-
dosies!

Ilūkstes novada dome.

Uzcelsim aku Ilūkstes pilsētas kap-
sētās kopā!!!!

Informācija


