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Sveicam skolu kolektīvus, kuri
pārstāvēs Ilūkstes novadu

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos!

1. Ilūkstes 1.vidusskolas 5.-9.klašu koris,
skolotāja Anita Meikšāne

2. Ilūkstes 1.vidusskolas 5.-6.kl deju kolektīvs „Ance”
skolotāja Anita Meikšāne

3. Ilūkstes 1.vidusskolas 7.-9.kl deju kolektīvs „Ance”
skolotāja Anita Meikšāne

4. Ilūkstes kultūras centra deju kolektīvs
skolotāja Anita Meikšāne

5. Ilūkstes 1.vidusskolas 1.-2.kl.deju kolektīvs „Ance”
skolotāja Dace Jurjevska

6. Ilūkstes 1.vidusskolas 3.-4.kl. deju kolektīvs „Ance”
skolotāja Dace Jurjevska

7. Eglaines pamatskolas 3.-6.kl. deju kolektīvs
skolotāja Iveta Kakeševa

8. Bebrenes vidusskolas 1.-4.kl. deju kolektīvs
skolotāja Sandra Voitkeviča

9. Bebrenes profesionālās vidusskolas teātra grupa
skolotāja Rita Žagata

10. Ilūkstes 1.vidusskolas audzēknes Lailas Ružas
zīmējums „Rotaļnieces” konkursā ”Ritmu spēles”

skolotāja Lonija Pupiņa
Kopā 168 dalībnieki! Visi dalībnieki saņems dāvanas no

O kartes novada svētku laikā!
Pateicamies skolotājiem par lielo ieguldījumu konkursu un

skašu rīkošanā!

Dziesmu un deju svētki mums, latviešiem, nenoliedzami ir nacionālās identitātes zīme. Labi un
pareizi ir tas, ka bērni un jaunieši ieaug šajā tradīcijā jau skolas gados. Daudz pūļu, spēka un gribas va-
jadzīgs, lai apgūtu dejas soļus, izdziedātu dziesmas. Taču pretī skolēni saņem vienreizējo kopības noskaņu
uz deju laukuma vai lielajā korī, piederības sajūtu savai tautai un lepnumu par to, ka esi latvietis un šai zemei
piederīgs.

Daudzi jo daudzi mūsu novada skolēni var lepni teikt – esmu Dziesmu un deju svētku dalībnieks!
Viņu ikdienas darbs mēģinājumos, vecāku atbalsts, skolotāju pašatdeve un prasīgums vainagojas ar skaistu
rezultātu – piedalīšanos tautas svētkos. Lai visiem ir gandarījuma, labi padarīta darba un pacilājoša svētku
sajūta!

Ilūkstes 1.vidusskolas direktore Velta Šterna

Ilūkstes 1.vidusskolas 7.-9.kl deju kolektīvs „Ance” (skolotāja Anita Meikšāne)

Ilūkstes 1.vidusskolas 5.-9.klašu koris (skolotāja Anita Meikšāne)

Ilūkstes 1.vidusskolas 1.-2.kl.deju kolektīvs „Ance” (skolotāja Dace Jurjevska) un Ilūkstes kultūras centra
deju kolektīvs (skolotāja Anita Meikšāne)

Laila Ruža
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Svētku programma
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Eglaines pamatskolas 3.-6.kl. deju kolektīvs (skolotāja Iveta Kakeševa)
Ilūkstes 1.vidusskolas 3.-4.kl. deju kolektīvs „Ance”

(skolotāja Dace Jurjevska)

Bebrenes vidusskolas 1.-4.kl. deju kolektīvs (skolotāja Sandra Voitkeviča)

Ilūkstes 1.vidusskolas 5.-6.kl deju kolektīvs „Ance” (skolotāja Anita Meikšāne)

Uzdāvini koncertu!
Jau nākamnedēļ – no 6. līdz 11. jūlijam – Rīgu pieskandinās X Latvijas skolu jau-

natnes dziesmu un deju svētki. Vēl ir pieejamas biļetes uz svētku koncertiem. Ja pats jau
esi nopircis biļeti, tad varbūt zini vēl kādu, kurš priecātos apmeklēt svētku pasākumus?
Mamma, tētis, vecvecāki, citi radinieki, draugi... Uzdāvini viņiem koncertu! Biļetes var
iegādāties Biļešu paradīzes kasēs lielākajās Latvijas pilsētās un internetā www.bilesu-
paradize.lv.

Aicinām apmeklēt koru koncertu „Mana zeme – zemīte skaistā!”, pēc kura paredzēta
arī sadziedāšanās. Mūsdienu deju koncertā būs gan hip-hops, gan breiks, gan im-
provizācijas – kopā 41 oriģināls priekšnesums. Bērnu simfonisko orķestru koncertā solās
būt augsts mākslinieciskais sniegums. Pūtēju orķestru koncertu „Priecīgs koncerts”
ieskandinās vairāk nekā 1000 muzikanti, uzstāsies pat Andris Freidenfelds no „Lab-
vēlīgā tipa”. Sirsnīgs un jautrs būs folkloras kopu koncerts „Es mācēju, es mācēju, ko
tie citi nemācēja”. Labu garastāvokli nodrošinās tautas mūzikas koncerts „Saule sēja
sidrabiņu”. Savukārt tiem, kas vēlās dzirdēt mūsdienu komponistu jaunākās kora dzies-
mas, noteikti jāapmeklē jaunrades kora dziesmu koncerts „Radītprieks”.

Plašāka Svētku programma un koncertu apraksti mājaslapā www.dziedundejo.lv.
Jau ziņots, ka biļetes uz Svētku koncertiem maksā no 3 līdz 20 latiem, bet uz ģen-

erālmēģinājumiem – no 1 līdz 3 latiem. Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja koncertos
ir bez maksas, bet viņiem netiek nodrošināta atsevišķa sēdvieta.

Dace Ezeriete
IZM Valsts izglītības satura centrs

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Komunikācijas darba grupa
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Nakts lietus spirdzinātā un
saules piesildītā jūnija otrajā ses-
tdienas rītā, Dvietes senlejas in-
formācijas centrā „Gulbji” satikās
dabas mīļotāji – 20 cilvēki un
profesionāla dabas pazinēja – bi-
oloģe no Teiču rezervāta – Vija
Kreile.

Ekskursijas sākumā
iepazīstināja ar vispārīgu infor-
māciju par palieņu pļavām, to
nozīmi un tajās augošajiem un
īpaši aizsargājamiem augiem. In-
teresants fakts šķiet tas, ka trešā
daļa augu no visas Latvijas augu
valsts ir pļavu augi, bet no tiem
puse ir Latvijas Sarkanajā grā-
matā un tieši cilvēka spēkos ir
ietekmēt pļavu pastāvēšanu un

augu saglabāšanu nākamajām
paaudzēm.

Trīs stundu garā pārgājienā pa
palieņu pļavām iepazināmies ar
gandrīz 200 augu sugām,
uzzinājām šķietami vienādo augu
atšķirības pazīmes un vecāka
gada gājuma cilvēki dalījās
zināšanās par šo augu izman-
tošanu tautas medicīnā. Sastapām
gan tik ļoti izplatīto spulgnagleni,
gan aizsargājamo eiropas,
stāvlapu un plankumaino
dzegužpirkstīti. Apskatījāmies
Dvietes palieni un Skuķu ezeru
no putnu novērošanas torņa.

Pie pusdienu galda baudījām
lauku labumus – ceptus kartu-
peļus ar sīpolloku mērci, biezpi-

enu ar dillēm, pašceptus gaļas
pīrādziņus un baudījām pipar-
mētru tēju. Maltītes laikā katrs
dalībnieks teica ko jaunu guva no
augu ekskursijas – kādam atk-
lājums bija trūkumzālīte, citam
pirmo reizi ieraudzīta Sibīrijas
skalbe vai dillei līdzīgā mānīgā
knīdija, kas ir īpaši aizsargājama.

Pēc augu ekskursijas, šķiet
katrs dalībnieks var teikt, cik
Latvija ir bagāta ar savu dabu un
pļavu ziedu paklāju ziedēšanas
laikā un ikviens ir aicināts uz
vērtīgā dabas pieminekļa
saglabāšanu.

Augu ekskursijas dalībniece
Maruta Ancāne

Vide

6.jūlijā notiks Latgales Lauku attīstības biroja rīkotais pieredzes ap-
maiņas brauciens uz Rēzeknes novadu, lai apskatītu un smeltos
zināšanas un apmainītos ar pieredzi ar citām saimniecībām, kā arī lai
iepazītos ar citām saimniekošanas metodēm.

Pieredzes apmaiņas braucienā ir iekļautas trīs dažāda rakstura
saimniecības: zemnieku saimniecība ‘Kalēji’, Ozolmuižas pagasts
Rēzeknes novads, nākamo apmeklēsim SIA ‘Forele’, Sakstagala pa-
gasts, Rēzeknes novads, kas nodarbojas ne tikai ar foreļu audzēšanu,
bet arī ar tūristu piesaisti un makšķerēšanu, atceļā uz mājām apmek-
lēsim zemnieku saimniecību ‘Dīķi’, Lūznavas pagasts, Rēzeknes no-
vads.

Pulcēšanās braucienam notiks Daugavpils Lauku centrā, Sēlijas ielā
25 plkst. 9.00. Lūgums iepriekš pieteikties pie Marijas Rēķes (mob.tel.
28750085) līdz 5.jūlijam. Dalības maksa 5Ls

Zināšanu un pieredzes apgūšana
zivsaimniecībā.

Jautājumi - atbildes
Tika saņemts jautājums no Ilūkstes Kastaņu ielas daudzdzīvokļu

māju iedzīvotājiem:
„Pēdējo 6 mēnešu laikā atkritumu konteineru skaits nav mainījies.

Atkritumus izved vienu reizi nedēļā - 1 reiss ceturtdienā. Kā var tikt
pamatots rēķins par atkritumu izvešanu, ja katru mēnesi summa
svārstās no 0.69 līdz 2.89 Ls no cilvēka?”

Atbildi sniedz SIA „Ornaments” galvenā grāmatvede B.Baltmane:
Ar 2010. gada janvāri Ilūkstes pilsētā samaksu par atkritumu

izvešanu aprēķina atsevišķi katram lietotājam (mājai vai māju grupai
atbilstīgi atkritumu konteineru izvietojumam) Rīkojums Nr.1.4./1-2.
no 2010.g. 4. janvāra.

Kastaņu ielā ir divas māju grupas:
I. Kastaņu iela 38.,40.: tarifs 0.54-1.10 Ls uz cilvēku;
II. Kastaņu iela 36.,42.,44.: tarifs 0.41-0.69 Ls uz cilvēku;
Ir arī atsevišķas mājas, kurās tarifs svārstījās no 0.17 līdz 0.69 Ls uz

cilvēku.
Atkritumu savākšanā apsaimniekotājs ir SIA "Eko Latgale", atbil-

stoši apsaimniekotāja iesniegtajam paskaidrojumam par atkritumu
daudzumu SIA "Ornaments" aprēķina samaksu par pakalpojumu.

Izvesto atkritumu daudzumu jākontrolē pašiem iedzīvotājiem (māju
vecākajiem) un neskaidrības jārisina ar SIA "Eko Latgale" (tālrunis
654-38392).

Vēstulē minētā summa Ls 2.69 nevar būt aprēķināta vienam cil-
vēkam, jo tāda tarifa periodā no 2010.g. janvāra līdz maijam nav bijis.

Ilūkstes pilsētas teritorijā regulāri tiek radītas
sadzīves atkritumu kaudzes. Tās ir pat kapu tuvumā
un apkārtējos mežos. Nevienam nav noslēpums, ka
šo neatļauto atkritumu kaudžu rašanos ir veicinājuši
paši Ilūkstes novada iedzīvotāji. Ir nepatīkami, ja
cilvēkiem sirdsapziņa ļauj ar vieglu roku savus
sadzīves atkritumus vienkārši izmest kur pagadās.

Atkritumus ražo ikviens iedzīvotājs, tikai savā-
cot tos, ne visi domā par likumīgu izvešanu. Mūsu
novadā par atkritumu savākšanu un nogādāšanu tam
paredzētajās vietās gādā SIA ”EKO Latgale”. Ka-
tram novada teritorijā esošajam namīpašniekam ir
jānoslēdz līgums ar šo uzņēmumu par sev izde-
vīgāko atkritumu savākšanas grafiku un veidu.

Pašlaik Ilūkstes novada labiekārtošanas darbu un
komunālās saimniecības nodaļa ir uzsākusi inten-
sīvu darbu, lai panāktu, ka ne Ilūkstes pilsētas, ne
citā novada teritorijā neveidotos sadzīves atkritumu
kaudzes. Sākotnēji šis darbs tiek vērsts uz Ilūkstes
pilsētas namīpašniekiem un namu ap-
saimniekotājiem, kuri savlaicīgi nav noslēguši līgu-
mus. Pārbaudot esošos datus uz 2010.gada 01.jūniju
tika konstatēts, ka kopumā 70% no visiem pilsētas
individuālo māju īpašniekiem vai to ap-
saimniekotājiem nav noslēguši līgumus ar SIA
„EKO Latgale” par atkritumu savākšanu un
aizvešanu. Brīdinājumā noteiktā termiņā līguma par
atkritumu savākšanu un izvešanu nenoslēgšanas
gadījumā, atbilstoši saistošo noteikumu Nr.3 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā”

11.punkta, 11.1 apakšpunktu Jums tiks piemērots
administratīvs sods, kurš paredz: - „Fiziskajām per-
sonām par atkritumu savākšanas un izvešanas
līguma nenoslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju
tiek piemērots naudas sods līdz 10 (desmit) latiem,
juridiskām personām - līdz 50 (piecdesmit )
latiem.

Negaidot brīdinājumu, ikvienam, kura īpašumā
vai tiesiskā valdījumā Ilūkstes novada teritorijā atro-
das namīpašums, jānoslēdz šis līgums. Tāds
pakalpojums ir bez maksas, un samaksa ir veicama
tikai pēc faktiski nodoto atkritumu daudzuma.

Otrs ļoti svarīgs uzdevums Ilūkstes pilsētas namī-
pašniekiem vai namu apsaimniekotājiem ir regulāri,
atbilstoši sezonai, uzturēt kārtībā savam īpašumam
vai lietošanā esošām ēkām piesaistīto teritoriju
(gājēju ietvi, grāvjus, caurteku, zālienu, pagalmu
u.c.). Ja tas netiks veikts, tad, pamatojoties uz sais-
tošo noteikumu Nr.15 „Sabiedriskās kārtības
noteikumi Ilūkstes novadā” 35.punktu, ikvienam
tiks piemērots administratīvs sods, kurš paredz: -
„Fiziskajām personām tiek piemērots naudas sods
līdz 50 (piecdesmit) latiem, juridiskām personām -
līdz 150 (viens simts piecdesmit) latiem.

Cienījamie Ilūkstes novada iedzīvotāji,
rūpēsimies paši par to, lai mēs un mūsu bērni
dzīvotu tīrā, sakoptā vidē.

Ilūkstes pilsētas labiekārtošanas darbu
un komunālās saimniecības pārzine

Indra Madarniece

Sadzīves atkritumi! Vai problēma?

Ilūkstes novadā sen izveido-
jusies tradīcija jūnijā svinēt
Melnā kalna svētkus. Šogad 4.06
šeit pulcējās Ilūkstes novada pen-
sionāri.

Vērojot koncertu, vēlreiz pār-
liecinājāmies par mūsu novada
senioru aktīvo dzīves veidu, iz-
turību, labestību un humoru.

Senioru balsis skanēja gan
Ilūkstes vokālajā ansamblī
"Kamene", gan Bebrenes
"Sarmā", gan Eglaines "At-
vasarā".

Ar interesantu, humora pilnu
deju klātesošos priecēja Dvietes
"Saulespuķes" dejotājas. Raits
solis bija arī pensionāru deju gru-
pai no Bebrenes. Nu arī Eglainē
ir senioru deju grupa "Eglīte".
Izrādās, ka vairāki pensionāri
spēlē arī mūsu pūtēju orķestrī
"Sēlija".

Kā vienmēr, arī šajā dienā, ar

interesi vērojām Dvietes seniorus
viņu iestudētā lugā.

Mūsu viesi - senioru kopa
"Dzīvīte" no Višķiem savā
sniegumā pamācīja, kā pārvarēt
dažādas situācijas šodienas dižķi-
beles apstākļos. Dažas humora
dzirkstis un arī nopietnus pado-
mus saņēmām no psihoterapeites
Irēnas Rimšas.

Pilskalnes pagasta ļaudis bija
sarūpējuši milzīgu katlu ar auksto
skābeņu zupu. Tā īpaši labi
garšoja "Sarkanā Krusta" dāvāta-
jās krāsainajās bļodiņās.

Pēc maltītes visus priecēja
"dzīvā mūzika" (retums šodienas
izklaidēs, jo visi prieki šoreiz bija
baudāmi bez maksas).

Senioru vārdā izsaku lielu
paldies Ilūkstes novada domei,
novada sociālā dienesta vadībai,
KC ļaudīm.

Īpaši pateicības vārdi no pen-

sionāriem, kuri piedalījās šajos
svētkos, lai izskan muzikantiem
Onai, Artūram un Andim, kuri
bija gatavi spēlēt līdz rīta gais-
mai. Diemžēl, šoreiz to nevarēja
realizēt, jo klāt bija autobusi, kas
seniorus aizvizināja mājās.

Tiekoties ar mūsu pilsētas, no-
vada pensionāriem, kuri
nepiedalījās svētkos, dzirdēju
nožēlu. Izrādās daudzus biedēja
odu bari. Jāsaka, ka šajā pēcpus-
dienā odi "svinēja svētkus" kaut
kur citur un nemaz netraucēja
svētku dalībniekus.

Svētku uzrunā izskanēja
solījums, ka arī nākošajos gados
tiks organizēti tādi novada pen-
sionāru saieti. Iespējams, citās
mūsu novada skaistajās vietās.
Gaidīsim tos un aktīvi
piedalīsimies.

M. Slavinska.

Kad skanēja"Melnais kalns" Pilskalnē...
Notikums

Augu ekskursija
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Zobiņu baltā diena
Veselība

Jau trīs gadus Ilūkstes PII “Zvaniņš”
sadarbojas ar Latgales mutes veselības
centru, kurš dibināts 2007. gadā. Centra
galvenie uzdevumi ir izglītot bērnus un
viņu vecākus par mutes veselību, profilak-
tiskais darbs, kā arī sniegt zobu higiēnista
konsultācijas un pakalpojumus.

Mutes veselība ir nesaraujami saistīta ar
vispārējo cilvēka pašsajūtu, tāpēc ļoti

svarīgi iemācīt bērnus jau no mazotnes
rūpēties par saviem zobiņiem, izvairīties
no slimībām, lai vēlāk nevajadzētu tos
ārstēt.

Šī mācību gada sākumā MVC koordi-

natore V. Bekjava tikās ar vecākiem kop-
sapulcē un iepazīstināja ar mutes higiēnu,
cik pareizi un ar kādu suku bērniem jātīra
zobi. Tikšanās reizē bērniem tika pār-
baudīti zobiņi. MVC higiēniste I. Pudnika
vēroja kā tie tiek tīrīti, tika sniegtas
rekomendācijas vecākiem, kā arī tika
rādīta izglītojoša multiplikācijas filma par
dakteri Trusi. Bērni ar skolotājām pār-

runāja redzēto un dzirdēto. Sarunās ar
bērniem tika pievērsta uzmanība
veselīgam uzturam, it īpaši uzkodām starp
ēdienreizēm. Mutes veselības centra
vadītāja M. Valaine dāvināja grāmatas par

zobu veselību un kalendārīšus zobu
tīrīšanai kopā ar tēti un māmiņu.

Mutes veselības centram ir laba sadar-
bība ar “Orbit”, kuri sagatavojuši speciālas
grāmatiņas par zobu kopšanu sešgadīga-
jiem bērniem. Tās saņēma visi mūsu
vecāko – sagatavošanas grupu bērni. Pēc
iepazīšanās ar grāmatiņa saturu, bērni
savas emocijas un iegūtās zināšanas at-
tēloja zīmējumos, tādējādi veidojot zobiņa
un viņa draugu tālākos piedzīvojumus.
Šajā aktivitātē piedalījās 55 mūsu iestādes
bērni. Kā atzina MVC darbinieki, visi
zīmējumi bija ļoti interesanti.

Aprīļa nogalē notika pasākums, ko
vadīja Baltais Ilknis (skolotāja L. Kuciņa)
un dakteris Trusis (skolotāja I. Kūliņa), Tā
laikā bērni uzklausīja padomus par zobu
tīrīšanu, noklausījās un dziedāja dziesmas,
gāja rotaļās. Pasākuma beigās tika godināti
zīmējumu konkursa “Zobiņa un Draugu
piedzīvojumi” uzvarētāji. Galveno
balvu – mugursomu saņēma Kaspars
Braslis no Dvietes filiāles pirmsskolas
grupas, ar īpašām balvām – mīkstajām
rotaļlietām tika apbalvoti F. Butkevičs,
A. Rugainis, I. Vaņins, M. Pimenovs,
bet zobu birstes saņēma A. Fjodorova,
J. Jemeļjanova, E. Rusecka, R. Miders,
L. Vizule, I. Kokins, D. Beļavska, V.
Ivanova, S. Stepans. Visiem pārējiem
bērniem, kas piedalījās konkursā, tika
kožļājamās gumijas un uzlīmes.

Turpinot 2007. gadā uzsākto tradī-
ciju, P. Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcas zobārstniecības un sejas
ķirurgijas centrs sadarbībā ar Latvijas
mutes veselības centriem jau trešo gadu
izdot bērnu zīmējumu kalendāru, kas
veltīts veselības saglabāšanai un
veselīgam smaidam. Šajā kalendārā
ievietoti 5-6 gadīgo Latvijas reģionu un
pilsētu pirmsskolas izglītības iestāžu au-
dzēkņu darbi par tēmu “Smaids”.
Kalendārā zīmējumi izraudzīti

konkursā, kurā ir piedalījušies vaitāk nekā
1000 bērni no visas Latvijas. “Smaida”
kalendārs (5000 eks.) izplatīts pirmsskolas
izglītības iestādēm, skolām, sociālās
aprūpes iestādēm. Arī mūsu iestādes gru-
pas “Lācēns” audzēknes Līgas Kalales
zīmējums rotā šo kalendāru. Līga un citi
uzvarētāji balvās saņēma dažādas
zīmēšanai noderīgas lietas no kalendāra at-
balstītājiem.

Paldies Latgales mutes veselības cen-
tra darbiniekiem par sadarbību, sniegtajām
zināšanām un ir cerības, ka turpmāk maza-
jiem būs veselāki zobi un viņi būs zinošāki
par mutes veselību.

Ilūkstes PII “Zvaniņš” metodiķe
Vita Vanagele

Šā gada 6. un 7. jūlijā Dau-
gavpilī, Grīvas poliklīnikā
viesosies ārsti Mārtiņš Malzurbis
un Santa Daukste, lai sniegtu
konsultācijas cilvēkiem ar dažāda
veida nedzīstošām brūcēm
(izgulējumi, osteomielīts,
apakšstilbu čūlas u.c.)

«Brūču klīnika» arī turpmāk
plāno reizi mēnesī viesoties Dau-
gavpilī. Ņemot vērā šī brīža
ekonomiskos apstākļus valstī,
esam izvēlējušies ļoti
demokrātisku cenu – 1 latu. Prin-
cipā tik daudz, lai nosegtu ārstiem
benzīna izmaksas.

Lai pierakstītos uz šo vizīti un
interesētos par nākošajām,
lūdzam zvanīt uz klīnikas reģis-
tratūru pa tel.: +371 67040369
vai +371 29240254

Vēlamies arī atgādināt, ka pa-
cienti vēl arvien var mums sūtīt
foto ar apakšstilbu čūlām. Šis
pakalpojums ir pilnīgi bez mak-
sas.

Pētījumu dati liecina: kāju
čūlas skar aptuveni 1% pieaugušo
cilvēku un 3.6% cilvēku, kas
vecāki par 65 gadiem. Vis-
biežākais apakšstilbu čūlu
rašanās iemesls ir traucēta asins

plūsma pa vēnām. Apakšstilbu
čūlas nav tikai estētiska lieta – tās
var izraisīt sāpes, nepārtrauktu
brūces sulošanos un pat smaku,
kā rezultātā cilvēkam tiek
traucēta pilnvērtīga dzīve.
Neārstēta čūla var radīt daudzas
citas veselības problēmas, tajā
skaitā arī vispārēju organisma
saindēšanos, un veicināt ļaund-
abīgu veidojumu rašanos. Reizēm
čūlas var izraisīt pat gangrēnu un
kājas amputāciju.

Lai ārsti varētu precīzāk
novērtēt čūlas stāvokli un sniegt
Jums rakstiskus padomus, ko
iesākt konkrētajā gadījumā:

*Jāuzņem vismaz 3- 5 fotoat-
tēli, kuros redzamas čūlas.
Bildēm jābūt vislabākajā kval-
itātē, kādu piedāvā fotokamera.

*Vismaz vienā fotoattēlā jābūt
redzamai visai problemātiskajai
zonai – kājai no ceļa līdz pa-
pēdim.

*Ja čūla skar apakšstilba
vairākas puses, tad kāja jānofo-
tografē no visām pusēm, kur šī
brūce ir redzama.

*Lūgums nefotografēt čūlu tik
tuvu, lai tā aizpildītu visu fotoat-
tēlu! Tādā gadījumā ārsts nevarēs

novērtēt čūlas izmēru un
atrašanās vietu.

*Aprakstā jānorāda pacienta
dzimums, vecums, tālruņa nu-
murs un e-pasta adrese, vārds un
uzvārds.

*Slimības aprakstā jābūt infor-
mācijai par to, cik ilgi jau brūce
pastāv, kā tā attīstījusies, vai no
tās ir kādi izdalījumi, kādas
ārstēšanas un pārsiešanas
metodes līdz šim ir pielietotas un
cik efektīvas tās bijušas. Vēlams
minēt arī slimības, ar kurām pa-
cients slimo.

Vēstules var sūtīt uz elektron-
isko pasta adresi: santa.dauk-
ste@gmail.com vai arī pa pastu:
„Nofotografē savu vecmāmiņu!”;
SIA Brūču klīnika, Linezera iela
6, Rīga, LV- 1006. Tālrunis
neskaidrību gadījumā: 20390557

www.woundclinic.lv

Brūču klīnikas sabiedrisko at-
tiecību vadītāja

Daiga Rauba
(tel. 28288534)

Vērtīgs speciālista padoms tikai par 1 LATU!

Aktualitātes Veselības centrā
„Ilūkste”

Lai pilnveidotu veselības aprūpes kvalitāti, efektivitāti un piee-
jamību iedzīvotājiem un veicinātu slimību profilaksi, joprojām
turpinās EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
finansētais Ilūkstes novada pašvaldības projekts „Veselības centra
„Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārst-
niecības un profilakses nodrošināšanai”. Viens no tā mērķiem ir ve-
icināt iedzīvotāju slimību profilaksi. Tāpēc projekta ietvaros tika
izstrādātas trīs veselības profilakses programmas:

• kardiovaskulāro slimību profilakses programma,
• slimību, kuru izcelsme saistīta ar nepareizu dzīvesveidu, pro-

filakses programma,
• ar reproduktīvo sistēmu saistīto slimību profilakses pro-

gramma.
2010.gada 4.jūnijā Pilskalnes pagasta atpūtas bāzē „Dubezers”

norisinājās viens no slimību, kuru izcelsme saistīta ar nepareizu
dzīvesveidu, profilakses programmas ieviešanas pasākumiem.
Pasākuma laikā varēja noklausīties ļoti interesantu, atraktīvu un aizrau-
jošu ārstes- psihoterapeites Irēnas Rimšas lekciju par cilvēka jūtu
pasauli. Savā stāstījumā viņa uzsvēra, ka jebkura emocija ir vēstījums
par to, ka kaut kas notiek. Psihoterapeite aicināja ieklausīties un
izvērtēt negatīvo emociju iemeslus un lai šajā jomā valdītu līdzsvars -
uz vienu negatīvu emociju jābūt četrām pozitīvām emocijām.

Ikvienam no klātesošajiem šī bija lieliska iespēja vairāk iepazīt savu
iekšējo pasauli un mēģināt izveidot iekšējo līdzsvaru.

Ingūna Svarāne

Līgas Kalales zīmējums rotā kalendāru
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Jubileja

11.jūnijā Šēderes pagasta
‘Tīrumnieku’ mājās valdīja liela
rosība, jo šo māju saimniecei
GENOVEFAI PUTNAI 100.dz-
imšanas diena. Meitu un dēla
aprūpēta, jubilāre jūtas mundra
un priecājas par nodzīvotiem
gadiem, jo tik daudziem cil-
vēkiem nav dota šī privilēģija,
nodzīvot veselu gadsimtu. Šajā
lielajā goda dienā sveikt jubilāri
vēlējās daudzi. Apsveicēju
pulkam pievienojās arī Ilūkstes
novada domes priekšsēdētājs
S.Rāzna, Šēderes un Eglaines

pārvalžu vadītājs R.Fedorovičs, Šēderes pagasta sociālā darbiniece
J.Krjaukle, Ilūkstes novada KC direktors A.Ķīsis, pasākumu vadītājs
A.Lapa un Šēderes KN vadītāja S.Spaļva.

Novēlējām viņai spēku, veselību, izturību vēl turpmākiem dzīves
gadiem.

Šēderes KN vadītāja
Silvija Spaļva

Kas zina, ziedu daudzveidīgās smaržas
buķetes vai pasaules plašuma apreibināti,
bet ar spožu mīlestības dzirksti acīs, ko
sauc par dzīvi, šogad Ilūkstes novada paš-
valdības vispārējās izglītības iestādes ab-
solvēja deviņdesmit deviņi 9.klašu un
simtu piecdesmit viens 12.klašu audzēkņi.
Drošu un pārliecības pilnu skatienu, saņē-
muši savus izglītības apliecinošos doku-
mentus, kā zīmi tam, ka skolas gados ir
iekrāta zināma ceļamaize un padoms, ab-
solventi ir gatavi būt, doties, darīt… Lai
turpinātu neapturamo zināšanu plūdumu
un ritējumu novada skolās, 1.septembrī, nu
jau kā 1.klašu audzēkņi, mācību gaitas
uzsāks, šogad pirmo dzīves izlaidumu sv-
inējušie, 46 pirmsskolas izglītības iestāžu
absolventi.

Ar īpašu mirdzumu acīs un dzīvesprieka
dzirksti smaidā uz nelielu sarunu piekrita
Ilūkstes 1.vidusskolas 9.klases absolvente
Veronika Baltmane, kas savā izlaidumā,
kopā ar milzīgu ziedu klēpi, draugu ap-
skāvieniem un izglītības apliecinošo doku-
mentu, saņēma neskaitāmus diplomus un

pateicības par radošu un aktīvu dar-
bošanos un augstu sasniegumu
gūšanu, gan mācību darbā, gan
radošajos konkursos, kā arī divas
skolas gada balvas nominācijās
„Gudrinieks 2010” par augstiem
mācību rezultātiem, beidzot mācību
gadu ar vidējo balli 9,73, un „Gada
pētnieks 2010” par iegūto 1.vietu
Latvijā Pētniecisko darbu konkursā
„Trešā atmoda Latvijā” .

Saki, vai tas bija sarežģīti –
būt izcilniecei?

Noteikti nē, un tas tikai pate-
icoties man dāvātajai Dieva dā-
vanai – labai atmiņai. Nespēju sevi
atminēties situācijā, ilgstoši
pavadot laiku pie mācību grā-
matām. Skolotāja stāstītais, stundā
uzzinātais, mazliet papētītais un pa-
pildus uzzinātais, pašai negaidot, ir
nesis šos sasniegumus. Vienmēr ir
aizrāvušas arī lietas ārpus mācībām
– basketbols, volejbols, vizuālā
māksla un tamlīdzīgi, tāpēc

mācības nekad nav ieņēmušas vienīgo
svarīgo vietu manā brīvajā laikā. Lielākās
grūtības, kas saistās ar maniem sasniegu-
miem mācībās ir pusaudžu vecumā
piedzīvotā klasesbiedru norobežošanās,
domājot, ka labās sekmes ir mans mērķis.
Tad kādā mirklī viss mainījās - attiecības
ar klasesbiedriem kļuva brīvas un draudzī-
gas, turējāmies kopā un bijām pretim
nākoši viens otram, kā īsta komanda.
Mums bija draudzīga un vienota klase.

Vai iemesls ievērojamajam sasniegu-
mam Vēstures konkursā ir īpašā in-
terese par vēsturi kā mācību
priekšmetu?

Jā, vēsture man šķiet aizraujoša un in-
teresants mācību priekšmets, kaut arī man
patīk visi mācību priekšmeti . Jau mācību
gada sākumā skolotājai izteicu savu vēlmi
piedalīties kādā vēstures konkursā un,
pašai par lielu pārsteigumu, izdevās sas-
niegt tik labus rezultātus.

Pastāsti kādas Tevi pārņēma sajūtas,
piedzīvojot savu pirmo lielo izlaidumu?

Jāatzīstas, aptvēru, ka man ir izlaidums
tikai izlaiduma mirklī, ieejot izgreznotajā,
cilvēku pārpildītajā skolas zālē. Tā kā
gatavošanās izlaidumam mijās ar
gatavošanos ceļojumam uz vēsturnieku
konferenci Vācijā, kas tika uzdāvināts
balvā par iegūto 1.vietu Latvijā vēstures
konkursā, tāpēc iepriekš nebiju ieslīgusi
pārdomās par izlaidumu. Ar lielāku
satraukumu gatavojos ceļojumam, kas bija
paredzēts nākamajā dienā pēc izlaiduma
… Mans pirmais lielais izlaidums… esmu
saviļņota, un tomēr, tā kā esmu nolēmusi
savas izglītības gaitas turpināt šeit pat –
Ilūkstes 1.vidusskolā, uztveru to, kā nelielu
apstāšanos pirms došanās tālāk. Apzinos
gan sasniegumu, pabeidzot 9.klasi, gan arī
to, ka dzīves plašumi un izšķirošākās
izvēles vēl ir priekšā.

Ko Tu vēlies sagaidīt no šīs pasaules?
Vēlētos, lai pasaule būtu iejūgtāka un

laipnāka. Lai cilvēki ietu viens otram pretī
ar patiesu smaidu un nenorobežotos no otra
tā atšķirīgo uzskatu, ādas krāsas, reliģiskās
pārliecības vai citu iemeslu dēļ. Lai ļaudis
būtu vienkāršāki un atvērtāki, lai pasaulē
būtu mazāk cietsirdības.

Kas ir tas ko Tu vēlies dot šai
pasaulei?

Laikam daudzi, to starp arī es, vēlētos
paveikt lielas un paliekošas lietas, ko vēl
ilgi cilvēki atcerētos. Tomēr apzinos, ka
reizēm ne padarītā lielums ir nozīmīgākais,
bet gan dvēseliskais ieguldījums. Tāpēc
noteikti centīšos paveikt lielas paliekošas
lietas, tomēr visu, ko darīšu, darīšu no
sirds, un tas būs mans devums pasaulei.

Vai Tu tici brīnumiem un tam, ka tie
var dzīvē īstenoties?

Noteikti ticu tam, ka pasaule ir viens
liels brīnums, kurš sastāv no daudziem
maziem brīnumiem, kas ikvienu pārsteidz
ikdienā. Un tikai no katra cilvēka ir
atkarīgs, vai viņš spēj saskatīt šos mazos
brīnumus. Tā piemēram, kāds ierodas
skolā nesagatavojies gaidāmajai ieskaitei,
bet veiksmīgi to nokārto, vai, ejot pa ielu
un nonākot līdz krustojumam, tieši tajā
mirklī luksoforā iedegas zaļā gaisma…

Tevī strāvo tāds neparasts dzīves-
prieka dzirksteļojums, vai atklāsi
noslēpumu kas ir tās lietas, kas Tev
sagādā vislielāko prieku?

Pirmkārt noteikti tā ir mana ģimene, ra-
dinieki, īpaši mana mazā māsiņa, kas ir kā
saules stariņš un ikdienai piešķir tādu
saulainu, īpašu nokrāsu. Protams, tie ir
mani draugi, kuri vienmēr ir līdzās, atbal-
sta un saprot mani. Vēl prieku allaž sagādā
paveikts darbs ar vērtīguma un
nozīmīguma pieskaņu, kā arī mazās ikdi-
enišķās lietas – saule, ziedošas pļavas, var-
avīksne, vai putna dziesma… Par dzīvi
nedrīkst nepriecāties, tā ir dāvana…

Kā Tu raksturotu šo dzīvi, kas mums
dāvāta? Kādās krāsās tu to redzi esam?

Es domāju, ka katrs cilvēks redz pasauli
un dzīvi tādās krāsās, kas atbilst katra
iekšējam noskaņojumam. Neskatoties uz
to, dzīve ir visu krāsu sajaukums. Tā ir
daudzveidīga un brīnišķīga. Tāpēc katram
cilvēkam ir jāspēj sevī atraisīt tās
priecīgākās un spilgtākās krāsu gammas
caur ko redzēt pasauli. Protams neiztikt arī
bez pelēkās un melnās krāsas, tomēr to
gaišo un spilgto krāsu noteikti ir jābūt
vairāk.

Un nobeigumā Tev noteikti ir kaut
kas, ko Tu vēlētos novēlēt cilvēkiem?

Gribu novēlēt trīs lietas:
- Veselību, jo tā ir visa pamats, kas

atraisa pārējās iespējas un vēlmes;
- Mīlestību, jo katram cilvēkam ir

svarīgi dzīvot ar apziņu, ka tevi kāds mīl
un, ka esi kādam vajadzīgs, kā arī, ka vari
kādu darīt laimīgu mīlot;

- Ticību. Ticību saviem spēkiem,
saviem mērķiem, nepadoties grūtībās,
tiecoties pēc iecerētā. Ticību tam, ka labā
pasaulē ir vairāk kā ļaunā, iet dzīvē ar
smaidu un palīdzēt vairot labo.

Sakot paldies par sirsnīgo interviju
Veronikai Baltmanei un vēlot viņai
iecerēto mērķu piepildījumu, izglītības,
kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona
Linarde.

Es Tev dāvinu sevi pasaulīt…..

Intervija

Pārkāpjot soli gadsimtam

Kuplais apsveicēju pulks (no kreisās 2.rindā: S.Spaļva, R.Fedorovičs, Genovefa Putna, S.Rāzna un J.Kr-
jaukle, no kreisās 1.rindā: A.Ķīsis un A.Lapa)



7

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 2010. GADA JŪNIJS

Notikums

Lašu baznīcas jubilejas gadā restaurētas ērģeles

Subates baznīcai 325 gadi
Svētki baznīcā vienmēr ir kas īpaši patīkams. Š.g. 30.

maijā Subates ev.lut. baznīcā tika svinēti ļoti skaisti svētki.
Arī diena bija Dieva svētīta – gaiša un saulaina. Draudzes
padome un visi draudzes aktīvākie locekļi bija ieguldījuši
lielu darbu savas baznīcas sagatavošanai svētkiem.

Subates baznīcas pastāvēšanas lielās jubilejas
parasti tiek svinētas Vasarsvētku dievkalpojumā, jo tieši
Vasarsvētku svētdienā 1685. gadā hercogs Jēkabs ar savu
zīmogu apstiprināja Subates luterāņu baznīcu.

Arī šogad svētkos Subates ev.lut. baznīca tika bagātīgi
rotāta ar meijām un ziediem, kā jau vienmēr Vasarsvētkos.

Baznīcas 325 gadu jubilejas ekumēnisko dievkalpo-
jumu vadīja LELB bīskaps Einārs Alpe, piedaloties pa-
treizējam mūsu draudzes mācītājam Andrejam Bāliņam,
mūsu bijušajam mācītājam Raivim Martinsonam un Sub-
ates Romas katoļu draudzes prāvestam Andrejam
Skadiņam.

Jubilejā draudzi sveica Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, Sub-
ates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja Sofija
Glūmāne, Veselības un sociālās aprūpes centra „Subate”
vadītāja Ināra Streiko, SAI „Miera nams” vadītāja N.Bau-
rovska, A. Zīberga, Subates katoļu draudzes un Subates

skolas pārstāvji un daudzi citi mīļi un
gaidīti ciemiņi. Starp viesiem bija arī
mācītājs no Vācijas Dirks Steffens.

Jau pagājuši 25 gadi kopš baznīca sv-
inēja savus 300 gadu pastāvēšanas
svētkus, kas notika 1985. gadā ar
arhibīskapa J. Matuļa piedalīšanos. Bet
pirms 15 gadiem – 1995. gada 19. maijā
Vasarsvētku dievkalpojumā baznīcas 315
gadu svinībās piedalījās arhibīskaps Jānis
Vanags.

Ir liels prieks, ka arī šogad svētku
dievkalpojums ir plaši apmeklēts - kuplā
skaitā sanāca pašreizējie un arī daudzi
tālāk aizklīdušie draudzes locekļi. Prieks
arī par kuplo viesu pulku.

Prieks un pateicība Ilūkstes novada
domei un tās vadībai un Subates pilsētas
pārvaldei par atbalstu un palīdzību
draudzei gan ikdienā, gan arī tās svētkos.

Draudzes locekle Aina Buka

29. maijs Lašu luterāņu draudzei ir īpaša diena.
Draudze svin Lašu baznīcas 205. dzimšanas dienu un at-
jaunoto ērģeļu iesvētīšanu.

Ekumēnisko svētku dievkalpojumu vada un ērģeles
iesvēta Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Kopā ar
bīskapu E.Alpi svētku dievkalpojumā kalpo tagadējais
draudzes mācītājs Andrejs Bāliņš, bijušais šīs draudzes
mācītājs Raivis Martinsons, diakons Dāgs Demendts no
Monreālas latviešu ev.lut. draudzes un Eglaines Romas
katoļu baznīcas prāvests Andrejs Skadiņš.

Dievkalpojumā piedalās daudzi viesi no Subates, Ilūk-
stes un Daugavpils luterāņu draudzēm, no Eglaines katoļu
draudzes, kā arī Bebrenes katoļu draudzes prāvests
Staņislavs Čužāns, mācītājs Dirks Steffens no Vācijas,
Ilūkstes novada pašvaldības domes deputāte Maija Žiga-
jeva un Eglaines pagasta pārvaldes vadītājs Romualds Fe-
dorovičs, Eglaines skolas skolotāji un daudzi citi viesi.

Restaurētajām ērģelēm skanēt liek Rīgas ērģel-
nieks Jānis Pelše. Pēc dievkalpojuma viņš sniedz
ērģeļmūzikas koncertu kopā ar ērģeļu pētnieka un restau-
ratora Viestura Ilsuma meitām Laumu un Līgu.

Lašu luterāņu dievnama ērģeles ir kultūras piem-
ineklis ar ļoti garu vēsturi. Tās ir 7 gadus vecākas par diev-
namu un atvestas no Lietuvas. 1924.gadā ērģeles tika
restaurētas. Pēc 80 gadiem aizsākās otrā ērģeļu restaurā-
cija. 2004.gada 3.aprīlī Lašu baznīcā ieradās ērģeļu restau-
rators Viesturs Ilsums pēc Daugavpils rajona Kultūras
pārvaldes Kultūrvēsturiskā mantojuma daļas vadītājas
Vandas Baulinas ielūguma. Tika sastādīta ērģeļu izpētes
tāme un restaurācijas darbu programma, kuru Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija finansēja ar
1350 latiem. Pateicoties Marijas un Jāņa Ķerubinu neat-
laidībai, Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursam

tika iesniegts projekts „Lašu luterāņu baznīcas ērģeļu
glābšana”. Fonds trīs kārtās piešķīra 9600 latus, lai ma-
jestātiskās ērģeles atkal atgūtu savu skanējumu. Viesturs
Ilsums kopā ar Māri Baronu ķērās pie darba, un nu ērģe-
les atkal skan tāpat kā 1924.gadā. Tikai tagad, pēc restau-
rācijas, tās darbina elektrība.

Pēc lieliskā koncerta Lašu draudzi
svētkos sveic Monreālas luterāņu draudzes di-
akons D.Demendts un mācītājs D.Steffens no
Vācijas. Sirsnīgus vārdus teica mūsu bijušais
mācītājs R.Martinsons. Daudz labu vēlējumu
svētkos teica Ilūkstes novada domes deputāte
M.Žigajeva, Eglaines pagasta pārvaldnieks
R.Fedorovičs. Ar dāvanām un ziediem draudzi
sveica Daugavpils Mārtiņa Lutera draudzes
priekšnieks Jānis Valters un draudzes padomes
locekle Ruta Silapētere, Ilūkstes un Subates
draudžu pārstāvji, kā arī Eglaines skola un
Eglaines katoļu draudze.

Lašu draudzes priekšnieks J.Ķerubins
pateicās visiem apsveicējiem un visiem, kas
palīdzēja ērģeļu restaurācijas darbā, savai
ģimenei, sievai Marijai, kura bija galvenā pro-
jekta rakstītāja, dēlam Andrim - fotogrāfam,
kurš iemūžina visus svarīgos baznīcas notiku-
mus, lielu paldies teica ērģeļu restauratoram
V.Ilsumam un viņa palīgam M.Baronam, kā arī
ērģelniekam J.Pelšem un Līgai un Laumai Il-
sumām.

Lašu draudzes locekle Dzintra Ozola
draudzes vārdā pateicās Ķerubinu ģimenei par
nesavtīgo kalpošanu draudzē.

Svētku dievkalpojums ir beidzies. Ejot

ārā no baznīcas, skatiens kavējas pie majestātiskajām
ērģelēm, kuras Lašu draudzes locekļus priecēs katru
dievkalpojumu, bet arī ikviens varēs atnākt un paklausīties
Lašu draudzes baznīcas dvēseli- instrumentu karali - ērģe-
les, kuras spēlēs draudzes ērģelnieks Dzintars Ķīsis.

Olga Resne.

Monreālas latviešu ev.lut.
draudzes dāvana.

Sadarbībā ar Daugavpils
diecēzes bīskapu Eināru Alpi
Monreālas latviešu ev.lut.
draudzes diakons Dāgs Demendts
tapa visai īpatns projekts ar
nosaukumu „Lai rit”. Šī projekta
rezultātā mūsu novada 3
draudzes, Ilūkstes, Lašu un Sub-
ates, saņēma lielisku dāvanu, -
katra saņēma 10 velosipēdus: 4
sieviešu, 4 vīriešu un 2 bērnu. 17.
jūnijā mūsu 3 draudzēs ieradās
Diakons Dāgs Demendts un
LELBA priekšniece prāveste
Lauma Zuševica ar četriem Jau-
niešiem no Kanādas un ASV
latviešu draudzēm, kuri paši bija

aktīvi piedalījušies ziedojumu
vākšanā velosipēdiem Latvijai,
braucot ar velosipēdiem pa
Amērikas ceļiem pie latviešu
draudzēm. Priecīgi un laimīgi bija
visi. Gan dāvinātāji gan apdāv-
inātie kopā skrūvēja velosipēdus,
kopā tos iemēģināja un pēc tam
kopā baudīja draudžu sagādāto
mielastu. Ar prieku un pateicību
atceramies dāvinātājus Dāgu De-
mendtu, Laumu Zuševicu un jau-
niešus Aleksi, Kristīni Ainu un
Amandu, un kopā pavadītos īsos,
skaistos brīžus.

māc. A.Bāliņš

Ērģeļu restaurators V.Ilsums
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Ko nolēma deputāti maija un jūnija domes sēdēs
• Izdarīja grozījumus pašvaldības 2010.gada budžetā. Piešķīra papildus līdzekļus samak-

sai par apkuri pirmskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” Ls 6038, Ilūkstes 2. vidusskolai Ls 2300,
Šēderes pagasta pārvaldei Ls 11320 (par brīvo dzīvokļu apkuri) ,Dvietes pagasta pārvaldei Ls
5552, Dvietes lauku ambulancei Ls 1352 un telpu remontam Subates pamatskolai Ls 200, kā arī
nolēma finansiāli atbalstīt biedrību “Subatieši – sanākam, domājam, darām” un novada pensionāru
biedrību pensionāru dalībai Latgales novada IX pensionāru dziesmu un deju svētkos

• Noteica pakalpojumu maksu par veļas mazgāšanu Sociālās palīdzības pakalpojumu
punktā Eglainē, Stendera ielā 6-21. No 1. jūnija par vienu veļas mazgāšanas reizi būs jāmaksā
Ls1,00.

• Ar 1.jūniju pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām note-
ica īres maksu 50% apmērā no pašvaldībā noteiktās īres maksas līdzvērtīgas (attiecīgas) kate-
gorijas pašvaldības dzīvokļiem.

• Pārskatīja pašvaldības SIA “Veselības centrs “Ilūkste”” un “Veselības un sociālās aprūpes
centrs “Subate”” valdes locekļu darba samaksu un noteica to atbilstoši MK noteiktai zemākai
mēneša darba algai ārstniecības personām.

• Maija domes sēdē nolēma uzsākt novada neklātienes vidusskolas un Ilūkstes 2.vidussko-
las reorganizācijas procesu,
reorganizējot šīs abas
izglītības iestādes par vienu
novada izglītības iestādi.
Šajā sakarā uzdeva neklā-
tienes vidusskolas direk-
torei Alitei Kudiņai un
2.vidusskolas direktores
pienākumu izpildītājai Lud-
milai Bogdanovičai
izstrādāt reorganizētās
izglītības iestādes nolikuma
projektu un iesniegt
izskatīšanai 22.jūnija
domes sēdē. Jūnija domes
sēdē nolēma ar 1. augustu
reorganizēt Ilūkstes novada
neklātienes vidusskolu un
Ilūkstes 2.vidusskolu, un uz
to bāzes izveidot Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolu,
kas darbosies kā reorga-
nizēto vidusskolu funkciju,

tiesību, saistību un mantas pārņēmēja. Apstiprināja izveidotās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas
nolikumu. Par Sadraudzības vidusskolas direktori iecēla Alitu Kudiņu.

• Nolēma lūgt Izglītības un zinātnes ministriju nodot novada pašvaldības īpašumā valsts
nekustamo īpašumu “Bebrenes tehnikums”, kas sastāv no 23 būvēm un 5 zemes gabaliem, kā arī
nodot Ilūkstes novada pašvaldībai Bebrenes profesionālās vidusskolas funkcijas, tiesības, saistības
un mantu.

• Pieņēma saistošos noteikumus par aizliegumu modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes
novada administratīvajā teritorijā uz 5 gadiem.

• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Jaun-Bērtuļi” Eglaines pa-
gastā, ”Stārķi” Šēderes pagastā, “Mazozoliņi” un ”Čiekuri” Dvietes pagastā, “Namdari” Pilskalnes
pagastā, “Alkšnīši” Bebrenes pagastā, Zemgales ielā (bez numura) un Ozolu ielā 23 Ilūkstes pil-

sētā.
• Izslēdza no pašvaldības bilances daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Teikas” Dvietes pa-

gastā.
• Pēc namīpašnieku un dzīvokļu īpašnieku lūguma piecām personām anulēja deklarētās

dzīvesvietas ziņas.
• Nolēma sniegt finansiālu palīdzību ārkārtas situācijā nonākušai Krasovsku ģimenei Ilūk-

stē, Pilskalnes ielā 44.

• Atļāva Viesītes novada Saukas pagasta zemnieku saimniecībai “Assi” izbraukuma
tirdzniecību Bebrenes pagastā. “Assi” autoveikals katru pirmdienu tirgosies Bebrenes pagasta
“Ziedoņos”, “Mazbleivēs”, “Sējās” un “Kalnārēs”.

• Atļāva SIA ”Ornaments” pārdot metāllūžņos vecos un nolietotos transporta līdzekļus.
• Nolēma piedzīt bezstrīdu kārtībā nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo

īpašumu Subates pilsētā, Ganību ielā 10.
• Piešķīra politiski represētās personas statusu Subates iedzīvotājam.
• Apstiprināja tehniski ekonomisko pamatojumu un saistības investīciju projektam“

Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā.”. Šajā sakarā nolēma:
Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Projekta finansēšanā nodrošināt Ilūkstes novada domes ieguldījuma daļu 76 106,87 LVL, kas

sastāda 16,78 % no projekta kopējām izmaksām.
Pašvaldības finansējumu 76 106,87 LVL, kā arī pievienotās vērtības nodokļa apmaksu 78

707,71 LVL nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, lai nodrošinātu Ilūkstes novada domes
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Subates pilsētā, 1.kārta” īstenošanu.

Akceptēt Ilūkstes novada domes sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Subates pil-
sētā, 1.kārta” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un finansējuma apjomu atbilstoši projekta ies-
niegumā iekļautajam finansēšanas plānam (projekta iesnieguma 2.papilddokuments) un projekta
budžeta kopsavilkumam (projekta iesnieguma 3.papilddokuments) Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējuma 298 691,70 LVL saņemšanai.

Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):
Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos

ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par PVN nodokli” normu par priekšn-

odokļa atskaitīšanu.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam „Ūdens-

saimniecības attīstība Subates pilsētā, 1.kārta” nepieciešamās informācijas sniegšanu un cil-
vēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma
saņēmējam.

• Apstiprināja pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu. No 1. jūlija pārskatu varēs lasīt
pašvaldības mājas lapā sadaļā “Publiskie dokumenti”, kā arī visās pašvaldības pārvaldēs un bib-
liotēkās.

• Apstiprināja pašvaldības pārvalžu reglamentus. Ar pārvalžu reglamentiem var iepazīties
pašvaldības mājas lapā sadaļā “Pilsētas” un “Pagasti”.

• Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā.
• Precizēja nekustamo īpašumu platības, robežas un adreses.
• Atļāva biedrībai “AJAGS Latvija” 10.jūlijā rīkot autorallija sacensības Ilūkstes novada

teritorijā .
Ar domes sēžu protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā

www.ilukste.lv sadaļā “Dome/domes sēdes/” un lasīt visās novada bibliotēkās.
Pašvaldības lietu pārvaldes nodaļas vadītāja

Irēna BogdanovaIlūkstes novada domes izbraukuma sēde Eglaines pagastā

Tika sumināta ieceltā jaunizveidotās Sadraudzības
vidusskolas direktore Alite Kudiņa
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APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes

29.04.2010. lēmumu Nr.132
(prot. Nr.7., 28.&)

Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.5/2010

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Ilūkstes

novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta 1.daļas 27.punktu,

“Ģeotelpiskās informācijas likuma”
6.pantu un 13.panta 6., 7. un 8. daļu

1.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ilūkstes novada ad-
ministratīvajā teritorijā notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās in-
formācijas (turpmāk – topogrāfiskā informācija) un informācijas par
aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi
attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiska-
jām daļām.

2.Novada administratīvajā teritorijā augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas pieņemšanu un pārbaudi, kā arī
mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Ilūk-
stes novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības
par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas ir noteikta ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem.

3.Ilūkstes novada pašvaldība, ievadīšanai novada vienotajā
digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu per-
sonu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpil-
duzmērījumus un izpildhēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas
veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 ko-
ordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildshēmās punktiem
jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem ko-
ordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra
kartē.

4.Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu
veikšanai par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona,
pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba
dienu laikā.

5.Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie
uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiska-
jai personai, kas to saskaņo divu darba dienu laikā gadījumā, ja ies-
niegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī noteiktajiem
standartiem. Ilūkstes novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būv-
valde atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā
saskaņotu topogrāfisko informāciju.

6.Ja veicot būvdarbus tiek atrastas topogrāfiskajos plānos
neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikāci-
jas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpild-
topogrāfijā vai izpildshēmā. No jauna izbūvētie inženiertīkli
jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

7.Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās
daļas ir nododamas pārbaudei par samaksu pašvaldības izvēlētajai
juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu at-
bilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu
novietnēm. Pašvaldība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai de-
tālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma
saņemšanas no pašvaldības izvēlētās juridiskajās personas.

8.Strīdus gadījumā tiek pieaicināta cita mērniecībā li-
cencēta vai sertificēta persona, lai veiktu pārbaudi. Kļūdas gadījumā
darbus apmaksā puse, kas kļūdu pieļāvusi.

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes

29.04.2010. lēmumu Nr.133
(prot. Nr.7., 29.&)

Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 29.aprīļa
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2010

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pakalpojumu
maksu Ilūkstes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
“Ģeotelpiskās informācijas likuma” 26.panta 3. daļu

1.Šie noteikumi nosaka pakalpojumu maksu par Ilūkstes novada administratīvās teritorijas
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanu,
pieņemšanu, pārbaudi, reģistrēšanu datu bāzē. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumiem un zemes
ierīcības projektiem.

2.Pakalpojumu izcenojumi pielietojami, slēdzot deleģējuma līgumu ar pašvaldības izvēlētu ju-
ridisku personu, saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta 7.daļu un piemērojami, apkalpo-
jot mērniecībā licencētus/sertificētus komersantus, arhitektus un teritorijas plānotājus.

N.
p.k. Pakalpojums Izceno-

jumi*
PVN**

21%
Izcenojumi

kopā ar PVN

1.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu
sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pār-
baudi, ievadīšanu datu planšetēs, ievadīšanu
datubāzē, reģistrēšanu un nosūtīšanu paš-
valdībai.

Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk
apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots
koeficients k=0,8.

objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens ob-
jekts; Ls 11,00 Ls 2,31 Ls 13,31

objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot),
viens objekts; Ls 13,00 Ls 2,73 Ls 15,73

objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot),
viens objekts; Ls 17,00 Ls 3,57 Ls 20,57

objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru
nākamo ha. Ls 4,00 Ls 0,84 Ls 4,84

2.

Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu)
pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu
planšetēs ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un
nosūtīšanu pašvaldībai:

inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens
objekts; Ls 4,00 Ls 0,84 Ls 4,84

trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts; Ls 7,00 Ls 1,47 Ls 8,47

trases garums virs 300 m, papildus par katriem
nākamajiem 100 m. Ls 2,00 Ls 0,42 Ls 2,42

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:

viens objekts. Ls 5,00 Ls 1,05 Ls 6,05

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes
ienešanu datu bāzē

viens objekts. Ls 8,00 Ls 1,68 Ls 9,68

5.
Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības

projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu
datubāzē un nosūtīšanu pašvaldībai:

viens objekts (plānojums vai projekts). Ls 8,50 Ls 1,79 Ls 10,29

6.

Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana
un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma iz-
mantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez
inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inže-
niertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu
izbūvei):

pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens
objekts; Ls 21,00 Ls 4,41 Ls 25,41

pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par
katru nākamo ha. Ls 4,50 Ls 0,95 Ls 5,45

7.

Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu,
ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robež-
plānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas
nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā
zemes vienībā:

viens objekts. Ls 2,00 Ls 0,42 Ls 2,42

* - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu
** - Pievienotās vērtības nodoklis.
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Četrcīņas "Draudzība"
finālsacensības

25.maijā Bauskā notika Latvijas republikas četrcīņas "Draudzība" fināl-
sacensības, kurās piedalījās Ilūkstes1.vidusskolas zēnu un meiteņu koman-
das. Meitenes izcīnīja 4.vietu ar rezultātu 952 punkti. Komandā startēja Anita
Smane, Daira Razminoviča, Juta Kukjāne, Linda Buldure, Endžija Pabērza
un Karina Arsentjeva. Individuālajā vērtējumā trešajā vietā ierindojās Anita
Smane – 289 punkti. Zēnu konkurencē Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni Toms
Dilāns, Aigars Zaics, Elgars Romanovskis, Ģirts Bērziņš, Vadims Pitkevičs
un Klāvs Bindemanis izcīnīja 1.vietu ar rezultātu 1080 punkti un saņēma
tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajās sacensībās Igaunijā. Komandas
sacensībām sagatavoja treneri Sandra Dilāne, Elita Rutkupa un Alens Vi-
nokurovs.

Sergejs Petrakovs
Ilūkstes novada Sporta skolas

direktora vietnieks izglītības jomā

Ilukstes 1.vidusskolas zēnu komanda Latvijas republikas četrciņas
"Draudzība" finalsacensību uzvaretāja ar kausu un diplomiem.

Ilūkstes novada sporta
skolas vieglatlēti ir uzsākuši
veiksmīgu vieglatlētikas se-
zonu.

Startējot sezonas atk-
lāšanas un atlases sacensībās
Ventspilī, tika izcīnītas 4
medaļas. Jauniešu grupā
1993. - 94.g.dz. Jekaterina
Krasovska 400m skrējienā ar
rezultātu 1min. 00,24sek.
ierindojās 2.vietā un 400m
barjerskrējienā ar rezultātu
1min 07,25sek. - 3.vietā,
Inese Puzāne 100m barjer-
skrējienā ar rezultātu 16,21
sek. ieguva 2.vietu. Junioru
grupā 1991. - 92.g.dz. Mak-
sims Petrakovs 400m
skrējienā izcīnīja 2.vietu (rez.
50,68sek.)

Maskavā notika Eiropas
atlases sacensības uz
Pasaules jaunatnes Olimp-
iskajam spēlēm, kur
piedalījās jaunie 1993. -
94.g.dz. vieglatlēti, kopumā
768 sportisti no 46 valstīm.
Latvijas jauniešu izlases
sastāvā piedalījās Jekaterina
Krasovska un izcīnīja
21.vietu 400m barjer-
skrējienā ar rezultātu 1min.
07,37sek.

Jēkabpils čempionātā par
čempioni tāllēkšanā kļuva
Laura Orlovska, uzstādot jaunu
personisko rekordu - 5m 43cm.
Starp 1995. - 96.g.dz. jaunietēm
divas uzvaras ieguva Asnāte El-
erte ar personiskiem rekordiem
400m skrējienā - 1min 02,65
sek. un 200m skrējienā - 28,06
sek.

Latvijas kausa 1.posma
izcīņas sacensībās Valmierā
Laura Orlovska izcīnīja 3.vietu,
kā arī ieguva bronzas godalgu

Rīgas čempionātā 200m
skrējienā -26,11sek. (pretvējš
finālskrējienā bija 4,3m/sek).
Rīgas tāllēkšanas sektorā Laura
ierindojās 6. vietā ar jaunu per-
sonisko rekordu - 5m 47cm.

Vislabāk Laurai Orlovskai
veicās Jēkabpils stadionā, kurā
norisinājās Latvijas čempionāts
vieglatlētikas daudzcīņā.
Sieviešu konkurencē vieglatlēte
pirmo reizi kļuva par Latvijas
čempioni ar jaunu personisko
un Ilūkstes novada rekordu sep-
tiņcīņā - 4136 punkti (100m/b -
16,65sek., augstlēkšana - 1m
58cm (personiskais rekords),

lodes grūšana - 9m 15cm, 200m
- 26,05sek. (personiskais reko-
rds), tāllēkšana - 5m 16cm,
šķēpa mešana - 23m 96cm un
800m skrējienā -
2min.41,69sek.).

Sportistus sacensībām
sagatavoja treneri Svetlana Pe-
trakova, Sandra Dilāne un
Sergejs Petrakovs.

Sergejs Petrakovs
Ilūkstes novada

Sporta sklas
direktora vietnieks

izglītības jomā

Ilūkstes novada sporta skolas vieglatlētu
veiksmīgie starti.

Laura Orlovska Latvijas čempione vieglatlētikas daudzcīņā

26.jūnijā Subates Ezermalas parkā notika VII Subates pludmales vole-
jbola turnīrs.

Pasākums ir kļuvis par ikgadēju tradīciju un tiek ļoti gaidīts. Dabas
apstākļi mūs žēlo un uz ikvienu turnīru līdz šim ir dāvāta saulīte.

Šogad turnīrā piedalījās 9 komandas no Daugavpils, Aknīstes un Ilūk-
stes novadiem. Prieks ir redzēt spēlētājus, kuri piedalās kopš turnīra dib-
ināšanas. Komandā "2B" no Aknīstes novada spēlēja tētis Gints un dēliņš,
kuram ir 10 gadi. Pie tam komanda startēja pieaugušo grupā.

Sporta skolotāja Vilņa Jaunušāna vadībā tika izstrādāta turnīra
stratēģija.

Līdzjutēji varēja priecāties uz batuta, uzspēlēt badmintonu, šautriņas
un garšot cukurvati.

Turnīra 1.vietas laurus plūca komanda "Aldaris", 2.vietā ierindojās
„Brazil 06”, 3.vietā -komanda "AS"

Visus pludmales volejbola mīļotājus gaidīsim atkal ciemos Subatē
nākamgad. Pateicamies visiem, kas sniedza atbalstu turnīra tapšanā.

Gunta Okmane
Subates KN vadītāja

VII Subates pludmales volejbola
turnīrs
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Labdien, mīļais lasītāj!

Ir prieks atkal tikties ar Tevi! Saulīte
mūs lutina ar saviem glāsmainiem stariem
un vasariņa ik rītu mums uzsmaida no
mākonīša maliņas. Katrs gadalaiks atnāk
ar savu ,,bagātību’’ somu, kurā iekšā ir
laika apstākļi, dabas brīnumainās
pārvērtības un, protams, svētki. Tomēr ka-
tram gadalaikam ir sava kārtība un likumi,
kuri ir jāievēro. Jā kāds pret tiem izturas
vieglprātīgi, tad ir jābēdājas un jālej
gaužas asaras. Lai tā nenotiktu, bitīte

Žužiņa steidzas Tev palīgā!

,,Viltīgā vasariņa’’
Bija atkal jauna diena un rūķēniem daudz jaunu darbu klāt. Tie

turpu šurpu pa māju skraidīja un savu bitīti pie sevi ciemos gaidīja.
Žužiņa ir klāt! Ik rītu tā apciemoja savus draugus rūķēnus Pinci un
Inci, lai novēlētu tiem labu rītu. Tomēr torīt tie bija tik aizrāvušies ar
saviem mājas darbiem, ka Žužiņu sākumā nemaz nepamanīja, tāpēc
bitīte nolēma apsēsties uz loga rūts, lai tos pavērotu.

Incis noraizējies skraidīja pa istabu un kliedza: ,,Kur tas palika?
Kas tos paņēma?’’ Toties Pince vienaldzīgi ložņāja pa lielu kasti un
svieda ārā visādas mantas. Pa gaisu lidoja kurpes, bantes, somas un
lelles. Izskatījās, ka vēl viens mirklis un māja pārvērtīsies par lielu
miskasti. Te vairs Žužiņa neizturēja un iespiedzās: ,,Labrīt mani
draugi, vai šajā mājā ir bijis viesulis?’’ Rūķēni dīvaini noskatījās uz
Žužiņu, it kā tā būtu no citas planētas, jo viņiem likās jocīgi, ka viņa
nesaprot, kas šeit notiek. ,,Kā Tu nezini ko mēs darām?’’, Incis
izbrīnījies vaicāja. Pince, redzot, ka bitīte tiešām neko nesaprot,
paskaidroja: ,,Mēs pošamies uz upi! Šodien ir jauks laiks, varēsi
peldēties un spēlēties ar tauriņiem un spārēm. Turpat netālu ir mežs,
kur, kādā pļaviņā, ir tik daudz meža zemeņu, ka pat saskaitīt nav iespē-
jams.’’ To visu izdzirdēja Mammucis, kura visu šo ainu vēroja no
malas. ,,Kur tad mani mīlulīši pošas? , viņa viltīgi pavaicāja. ,,Mēs do-
damies pie dabas’’, svinīgi paziņoja Incis. Viņš to pateica tā, ka pašam
bija liels prieks par savu drosmi. ,,Labi, labi, bet vai tad mammai par
to nav jāsaka!”, Mammucis sarāva uzacis un draudīgi ielika rokas
sānos. Tas jau ne par ko labu neliecināja, tāpēc rūķēni nedroši kopā
turpināja: ,,Mēs jau gribējām Tev tikko to pateikt.’’

,,Vai Jūs zināt, ka vasara nāk ar dažādiem vilinājumiem: peldēšanos,
dažādām spēlēm, braucieniem ar velosipēdiem un citām jaukām li-
etām, bet tās ir lamatas nezinīšiem, jo katrā lietā ir savi likumi un
dažādi piesardzības noteikumi. Rūķēni izbrīnījušies klausījās Mam-
mucī, jo viņiem tas nemaz nebija ienācis prātā. ,,Tā vasariņa gan ir
viltniece”, pārmetoši teica Incis, ,,It kā vilina un dod tik daudz prieka,
bet patiesībā visu laiku pārbauda, cik kurš ir prātīgs un zinošs.”

Ja gribi uzzināt ko Rūķēniem jaunu pavēstīja Mammucis, risini šos
uzdevumus. Iegūto informāciju paturi sev atmiņā un ievēro to!

1.uzdevums. Vasara lutina mūs ar siltu saulīti, bet pārāk ilgi atrodoties karstā saulē var dabūt saules
dūrienu un apdegumus. Incis ir pārkarsis saulē. Palīdzi rūķēnam, izvēlies vajadzīgās lietas un savieno tās
ar Inci!

2.uzdevums.Mežmalās un zālē ir mazi kukaiņi, kuru kodums ir
bīstams. Cilvēks pēc šī kukaiņa koduma var inficēties ar encefalītu.

1.jautājums Kā sauc šo kukaini?
Saliekot pareizi pēc kārtas burtus Tu iegūsi tā nosaukumu!

R C Ē E

2.jautājums Kādi ir drošības pasākumi cīņā pret ērcēm?

Savienojot zilbes un saliekot tās pareizā secībā Tu iegūsi atbildi
uz jautājumu!

•Uz mežu ieteicams doties slēgtā

ĢĒR AP BĀ

•Apģērbu apsmidzina ar ērces ............................. vielu.

AT DO BAI ŠU

•Pēc pastaigas jāapskata ne tikai apģērbs, bet arī

ME NISĶER

4.uzdevums Savieno tās lietas, kas noderēs Pincei dodoties uz upi!

3.uzdevums Savienojot ciparus pēc kārtas, Tu iegūsi to priekšmetu, ko Incis meklēja skapī.

Sagatavoja Inese Vuškāne



Apsveicam

Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča

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

Ilūkstes novada pašvaldības adrese: Ilūkste, Brīvības iela 7
tel. 65447859, e-pasts: dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.

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

tirāža - 1000 eksemplāri.

Rūpes tev visapkārt staigā,
Reizēm pats sev liecies sīks.
Bet, ja mājā bērni klaigā,
Tad tu esi nemirstīgs.
Kas to zin, cik paveikt spēsim
– Mūža gājums reizēm īss.
Bet, ja bērnus izauklēsim,
Mūsu tauta nezudīs.
/A.Auziņš/

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
- Ksenija Ušakova 30.05.2010. Ilūkste
- Olafs Olivers Zībergs 24.05.2010. Bebrene
- Viktorija Birkmane 31.05.2010. Bebrene
- Endijs Putenis 15.06.2010. Prode

Ilūkstes novada pašvaldība sveic laimīgos vecākus un vecvecākus sakarā ar
bērniņu piedzimšanu

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietika katru dienu
Visu mūža gājumiņu

Ilūkstes novada pašvaldība sirsnīgi sveic apaļajās jubilejās jūnijā dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenē: Raimonds Daģis, Aivars Jegorovs, Dzintra Ruļuka, Aina Stulpa, Marfa Birzniece,
Jānis Čamanis, Kārlis Svarāns, Viktorija Kaupāne, Pēteris Voitkevičs

Dvietē: Jurijs Sičs, Arvīds Kūliņš, Petrs Višņausks,
Vladislavs Salcevičs

Eglainē: Lilija Podgajecka, Alimpiada Hristosenko,
Donats Jakubāns, Klavdija Samuilova,
Tamāra Saratovkina, Marfa Vītola, Dina Žukovska

Ilūkstē: Nikita Ģubijevs, Pēteris Sējāns, Igors Šagovs, Ināra Ose, Jānis Špoģis,
Antoņina Narbute, Anna Krievāne

Pilskalnē: Vitālijs Kalniņš, Gaļina Kaminska, Ženeta Stašāne, Lidija Anaņjeva,
Pēteris Čunčulis, Janīna Kuļikovska

Prodē: Jānis Markevičs, Vilma Biltaure

Subatē: Aivars Ancāns, Valentīna Liniņa, Antanida Kolosova, Anastasija Sjanita

Šēderē: Aleksandrs Mažeika, Aleksandrs Sidorovičs, Pjotrs Zujevs, Irēna Kuzmina,
Veronika Raubiško, Viktorija Bulahova, Zenta Krūze, Ņina Mickeviča,
Nikolajs Nemirskis, Genovefa Putna

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Leonarda Rimoviča 20.12.1939. - 30.05.2010. Pilskalne
-Valentīna Ose 12.11.1936. – 01.06.2010. Subate
-Jānis Goloveckis 19.06.1948. – 05.06.2010. Šēdere
-Alberts Daģis 14.06.1927. – 12.06.2010. Bebrene
-Monika Vuškāne 03.10.1936. – 16.06.2010. Bebrene
-Viktors Konstantinovs22.03.1931. – 20.06.2010. Ilūkste
- Roberts Mierkalns 26.06.1928. – 27.06.2010. Subate
-Marija Pavlovska 14.01.1929. – 25.06.2010. Bebrene
- Arvīds Liepiņš 28.02.1926. - 27.06.2010. Eglaine
- Lidija Tormane 15.02.1914. – 27.06.2010 Šēdere
- Velta Salna 27.04.1946. – 29.06.2010. Ilūkste
- Jēkabs Riekstiņš 25.01.1931. – 30.06.2010. Ilūkste

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība

Līdzjūtība

Apsveikums
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Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet šai
saulē,
šai zemē, šai stundā, šai stundā, kam
cerības vārds...
/J.Peters/

Skaistākos ziedus un sveicienus sūtām
mūsu audzinātājai

Valērijai Puidai
4.jūlija lielajā jubilejā!

Paldies par Jūsu radošo garu, optimismu, pasaules redzējumu
un sirds mīlestību!

Veselību, izturību, dzīvesprieku vēlot-

Bebrenes vidusskolas 25.izlaiduma
absolventi no dažādiem Latvijas novadiem

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra rokdarbnieču klubiņš
"NAMIŅŠ" gatavojas prezentēt izstādi

"SĒĻU RAKSTI CIMDOS UN ZEĶĒS"
Ilūkstes novada svētkos 3.jūlijā. Izstāde piedalījās pasākumā

Krustpils pilī, kuru apmeklēja un apskatīja Valsts Prezidents ar
kundzi.

Rokdarbnieces izstādi velta Ilūkstes novadam, kur cimdos un
zeķēs tās ir ieadījušas novada skaistākās krāsas!

Pateicība

Šo balto dienu glabājiet sev sirdīs -
Tā šodien ir kā plaucis zieds.
Lai diena šī jums cauri mūžam staro,
Lai visa dzīve jums kā gaišs un saulains rīts.

Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

Rolandu Slišānu un Natāliju Vahteri
Dāvi Tukišu un Olgu Mitrohinu
Valentīnu Zaripovu un Efsani Mitrofanovu
Filipu Kalkovski un Aleksandru Kūliņu

Ilūkstes novada pensionāru biedrība pateicasIlūkstes novada pensionāru biedrība pateicas
novada zemniekam Romaldam Užulim par pennovada zemniekam Romaldam Užulim par pen--
sionāru biedrības lietošanā nodoto datoru.sionāru biedrības lietošanā nodoto datoru.

Afiša
10.jūlijā plkst. 12.00
Dvietes nacionālo partizānu piemiņas akmens atklāšana

30.jūlijā plkst. 22.00 Zaļumballe Subatē
Spēlē grupa “Galaktika”

Izstāde


