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11.septembrī Ilukstes novada
dzejnieki un Ilūkstes novadpēt-
niecības muzeja darbinieki tika
aicināti uz dzejas dienām Tade-
navā. Raiņa muzejā notika
pasākums, kurā prezentējām grā-
matu "Šī zeme nav lēta”, kā arī
dzejnieki lasīja savu dzeju. Jaukā
Raiņa mājas saulītes gaisotnē
notika pasākums, ekskursija pa
muzeju un tikšanās ar dzejas
mīļotājiem.

Paldies pasākuma orga-
nizētājiem, Tadenavas Raiņa
muzeja darbiniekiem par ielūgumu
uz šo jauko dzejas dienu, saka Ilūk-
stes novada dzejnieces: Jana
Vagulāne, Laima Buķe, Marija
Baltmane, Maija Rešņa, Tamāra
Levašova, Vanda Krastiņa, kā arī
muzeja darbinieces Vanda Rimša
un Valija Pētersone. Skaistus vār-
dus par Raini pasākumā teica
Raiņa muzeja vadītāja Māra Val-
tere (aktiera Ēvalda Valtera meita)!

Mājup braucot dzejnieces ap-
meklēja sēļu sētu "Gulbji", kurā ir
apskatāma seno darbarīku kolek-
cija, kā arī ziedu un augu kolekcija

dārzā. Patiesi jauks ir šis sēļu
stūrītis meža vidiņā.

V. Rimša

Mīlestību pret grāmatu,
priekšstatus par to, izpratni
par daiļdarbu ideju un žan-
riem ir jāsāk audzināt kopš
pirmsskolas vecuma, kas arī
tiek darīts mūsu iestādē.

Mums jau daudzu gadu
garumā ir izveidojusies
cieša sadarbība ar Ilūkstes
bērnu bibliotēku, kur
labprāt tiek uzņemti bērni,
tiek iepazīstināti ar jaunāko
un interesantāko literatūru.

Pirmsskolas izglītības
iestādē ir pieņemts, nedēļu,
kurā ir Jāņa Raiņa dz-
imšanas diena, veltīt grā-
matai. Šajā nedēļā bērni tiek
iepazīstināti ar dažādiem
daiļdarbiem, to žanriem, ap-
meklē bibliotēku un stāsta
par savu mīļāko grāmatu.

Grāmatu nedēļas
noslēgumā 11.septembrī, dienā, kad
nozīmīgajam latviešu tautas dze-
jniekam ir dzimšanas diena, vecāko
grupu bērni un skolotājas devās pie
Jāņa Raiņa pieminekļa. Skolotāja
Vita pastāstīja bērniem par J. Raiņa
daiļradi, kā arī viņa atstāto manto-

jumu bērniem. Pirmsskolas audzēkņi
nodeklamēja iemācītos Jāņa Raiņa
dzejoļus un, kā pateicību dzejniekam
par viņa sniegumu, nolika pie piem-
inekļa pirmās, par rudeni vēstošās
asteres.

Pirmsskolas skolotāja:
O.Atroška

“Ilūkstes pirmsskolas izglītības
iestāde “Zvaniņš”

Kad dzeja ieskauj sirdi...
Septembris ir rudens mēnesis, kad sirds,

aizvien vēl vasaras ziedošo pļavu varā
atrodoties, sāk pa drusciņai atbrīvot vietu
rudens lapu čaboņai un krāšņajiem krāsaino
lapu pušķiem... Šis ir arī dzejas laiks, kad mūsu
sirds nošu burtnīcā gribot negribot tiek ierak-
stītas notis, kas kopā veido smeldzīgu un liegu
melodiju... Jau nedaudz iejutušies jaunajos sko-
las solos, mazie un lielie skolēni ir gatavi mesties
zinību viļņos.

Ir skaisti, ka šis mēnesis ikvienam liek
izbrīvēt vietu arī kam radošam, vieglam un
latviešu tautai tik raksturīgam – dzejai, kas arī
šogad kopā veda un vienoja dažādu paaudžu
dzejniekus un dzejas mīļotājus. Šī tikšanās
noritēja pie Ilūkstes 1.vidusskolas uzstādītā,
latviešu tautai tik tuvajam dzejniekam Jānim
Rainim veltītā, pieminekļa.

Arī Ilūkstes novads var lepoties ar
daudziem dzejniekiem, kam sirds - nemiera,
rūpju un prieka pildīta, tiecas izteikt to, ko laika
gaitā ir izlolojusi. Un šis sirds lolojums ir tas,
kas latviešu tautai liek uz brīdi aizmirst par ne-
dienām un ļauj atcerēties par to cilvēka esības
pusi, kas ikdienā kalpo kā dvēseles maize.

Ielūkosimies nedaudz šajā dienā un visā
labajā, ko tā ir sniegusi....

Ir atkal rudens! Tas atnāk ne tikai ar jaunu mācību gadu, bet ar Dze-
jas dienām visā Latvijā. Tas ir laiks, kad cilvēki vairāk pievēršas liter-
atūrai, sevišķi dzejai. Dzejas dienās skolā valda literatūras radošais gars,
kas mijas kopā ar asteru smaržu, ābolu aromātu, modinot jaunu iedvesmu
kādam jaunam dzejolim.

No 7. līdz 15. septembrim Ilūkstes 2. vidusskolā notika Dzejas
dienas, kuru laikā skolēni, skolotāji un vecāki varēja apskatīt kompozī-
cijas izstādē "Dzeja akmenī", izlasīt mūsu skolēnu un skolotāju radošos
darbus. Bija iespēja aizbraukt ekskursijā uz J. Raiņa muzeju "Berķenele".
Pateicības par jaunradi, kas bija veltīta Dzejas dienām saņēma skolotājas
Z. Ķedere, I. Vuškāne, I. Malāne, kā arī 10. klases skolnieces S. Iftodija
un J. Raubiško, un 9. klases skolnieks E. Salna.

R. Ošmjanska

Ilūkstes 2. vidusskola
Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu labākās spēles
Un mīļākā saruna
/J.Rainis/

Ar šiem Tautas dzejnieka Jāņa Raiņa vārdiem Ilūk-
stes pilsētas bērnu bibliotēkā sākās pasākumi, kas bija
veltīti Dzejas dienām. Šoreiz tos apmeklēja Ilūkstes
pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” bērni, paši
mazākie bibliotēkas lasītāji Dažiem šī bija pirmā
tikšanās ar bibliotēku.

Bērni no grupiņām „Lācēni” ar skolotāju Ilonu,
„Ābolīši” ar skolotāju Ingrīdu un „Saulītes” ar
skolotāju Ritu tuvāk iepazina latviešu bērnu dzejnieku
darbus, paši skaitīja Jāņa Raiņa dzejoļus, minēja mīk-
las un spēja atbildēt uz dažādiem āķīgiem jautājumiem.

R. Šīmane

Ilūkstes Bērnu bibliotēka

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

11.septembrī jau tradicionāli notika
Dzejas dienām veltīts pasākums, kurā
piedalījās arī Ilūkstes 1.vidusskolas 1. – 12.
klašu audzēkņi un pedagogi. Dzejas stundu
vadīja latviešu valodas un literatūras
skolotāja Linda Tihonova. Jaunāko klašu
audzēkņu Raivo Užuļa (3.kl.) un Arnitas
Gaudzejas (3.kl.) deklamētās dzejas rindas,
vēja pavadītas, izskanēja kā sveiciens
latviešu tautas dzejnieka Jāņa Raiņa
piemiņai. Savu artavu kopējam sveicienam
pievienoja arī 1.vidusskolas 4.klašu deju
kolektīvs „Ance” (sk.D.Jurjevska). Māra
Paukšte izpildīja vijoles kompozīciju, un
Kristīne Zvirbule pievienojās ar flautas
spēli, kas pasākumam lika ieskanēties sirdi
saviļņojošā melodijā...

Dzejas stundā piedalījās dzejniece Jana
Vagulāne. Savus dzejoļus par rudeni lasīja
arī Ilūkstes novada dzejniece Laima Buķe.

Pasākuma noslēgumā daudzi klātesošie
pie Raiņa pieminekļa nolika ziedus, kas,
kopā veidojot košu rudens paklāju, vēl ilgi
priecēja apkārtējo sirdis.

L. Tihonova

Ilūkstes
1.vidusskola

Fragments no Ilūkstes 2.vidusskolas izstādes “Dzeja akmenī”
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Novada skolās

Ir pagājuši 82 gadi, kopš Bebrenē tika atvērta profesionālā skola. 75
gadus tā ir bijusi valsts pakļautībā. Skolas nosaukumi ir mainījušies 9
reizes: lauksaimniecības vidusskola, veterinārais tehnikums,
sovhoztehnikums, lauksaimniecības tehnikums, profesionālā vidusskola
u.c. Arī apmācības ilgums un piedāvātās profesijas ir dažādojušās: no
mājturības un laukkopības speciālistiem pagājušā gadsimta 20.-30. gados
līdz veterinārfeldšeriem, veterinārārsta asistentiem, lauku mājamat-
niekiem, galdniekiem, grāmatvežiem, mājturības un ēdināšanas pakalpo-
jumu speciālistiem mūsdienās.

Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī, mainās arī audzēkņu skaits
un apmācāmo profesiju piedāvājums. Nemainīga paliek vienīgi mūsu
skolas piedāvātā izglītības programma “Veterinārmedicīna”, kvalifikā-
cija - veterinārārsta asistents. Šogad mēs piedāvājam jaunu profesiju -
viesmīlības pakalpojumu speciālists. 4 gadu laikā jaunieši apgūs prasmes
un iemaņas ēdināšanā, viesu uzņemšanā, apkalpošanā un izmitināšanā,
kā arī viesu uzņēmuma vadīšanā. Joprojām turpinām grāmatvežu un
ēdināšanas pakalpojumu speciālistu apmācību. Pēc skolas beigšanas
mūsu skolas absolventi var turpināt izglītību augstskolā, jo centralizēto
eksāmenu rezultāti dod iespēju to sekmīgi veikt. Maksas grupās joprojām
turpinām apmācīt galdniekus un lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās
apsēklošanas tehniķus.

Mācoties mūsu skolā, jaunieši var darboties audzēkņu pašpārvaldē,
biedrībā “Jauniešu brīvdienu centrs”, dziedāt, dejot vai darboties teātra,
floristikas, informātikas u.c. pulciņos, iesaistīties dažādās sporta sekci-
jās, t.sk. jāšanas sporta sekcijā, izmantot dienesta viesnīcas, ēdnīcas, bib-
liotēkas un interneta pakalpojumus. Audzēkņi aktīvi iesaistās dažādu
ārpusklases pasākumu organizēšanā, kā piemēram, pirmkursnieku
iesvētības, veiklie starti, pašdarbnieku-amatnieku svētki, dažādi konkursi,
tematiskas pēcpusdienas, draudzības vakari utt.

Bebrenes Profesionālajā vidusskolā ir iedibinātas daudzas kultūras
dzīves tradīcijas, kas atdzīvina kolektīva darbu un dod enerģiju turpmākai
darbībai: profesiju nedēļas, radošas tikšanās, ekskusijas, absolventu,
skolotāju un darbinieku salidojumi, Ziemassvētku balles, skolas
darbinieku jubileju svinības utt.

Mūsu skolas kolektīvs ir radošs un darbīgs un ar cerību raugās
nākotnē – redzot noteiktu vietu Ilūkstes novada izglītības sistēmā, lai
varētu radīt jaunas un novada prasībām atbilstošas izglītības programmas
gan jauniešu, gan pieaugušo apmācībai, gan profesionālai pilnveidei. Sko-
las kolektīvam ir liela pieredze finansiālo līdzekļu izlietošanā pēc finan-
sēšanas modeļa ”nauda seko skolēnam”, jo valsts profesionālās izglītības
iestādēs šis modelis darbojas jau vairāk kā 10 gadus.

L.Kaminska,
Bebrenes PV direktore

Bebrenes Profesionālā vidusskola

Ir pienācis jaunais mācību gads. Mūsu skola ir vērusi vaļā savas durvis
gan jau zināmajiem, gan jauniem un vēl neiepazītiem mūsu skolas
skolēniem. Skolotāji ar jaunu sparu vēlas dalīties savās zināšanās un
pieredzē, smaidā un atbalstā.

Skolā notikušas lielas pārmaiņas. Projekta ietvaros „Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” tiek
veikta renovācija dabaszinātņu kabinetos. Skaisti logi, jaunas mēbeles,
mūsdienīgs, mācību programmai atbilstošs aprīkojums – tas viss sagaida
mūsu skolēnus. Mēs ceram, ka šīs pārmaiņas un jaunās iespējas palīdzēs
sasniegt labākus rezultātus.

Skolēniem ir iespēja paplašināt savu redzesloku, ir laba bibliotēka,
bezmaksas grāmatas.

Mēs lepojamies ar to, ka visi pagājušā gada absolventi sekmīgi nokār-
tojuši valsts pārbaudes darbus un turpina savas mācību gaitas augstskolās
un arodskolās.

Ir prieks, ka mēs esam vienoti arī pasākumos. Ir godalgotas vietas
sportā, vizuālajā mākslā, lietišķā mākslā, vides izglītībā, starptautiskajos
konkursos vēsturē. Katru gadu mūsu skolēnu komanda piedalās biedrības
“Sarkanais Krusts” rīkotajās sacensībās, iegūstot godalgotas vietas.
Vidusskolas skolēni piedalās Donoru kustībā. Gan skolotāji, gan skolēni
un viņu vecāki rūpējas par apkārtējo vidi Ilūkstē, kā arī piedalījās orga-
nizētajā Latvijas sakopšanas talkā.

Skolai ir laba sadarbība ar skolēnu vecākiem. Viens no labākajiem
pasākumiem bija Sporta diena. Ģimeņu komandas saņēma diplomus un
saldās balvas. Skolotāji ir pateicīgi par skolēnu vecāku atbalstu.

Jaunajā mācību gadā mēs turpināsim skolas tradīcijas, un iespējams,
iesāksim arī jaunas. Ir zināms, ka tradīcijas vieno cilvēkus, uzlabo
skolēnu, skolēnu vecāku un skolotāju savstarpējās attiecības.

Vēlam visiem Ilūkstes novada skolotājiem un skolniekiem veiksmīgu
un panākumiem bagātu jauno mācību gadu!

Ilūkstes 2.vidusskolas
direktores vietnieces izglītības jomā

L.Bogdanoviča, I. Malāne

Ilūkstes 2. vidusskola

Sēlijas mazpilsēta Subate, ezera
ieskauta, atrodas pašā Latvijas - Lietu-
vas pierobežā. Ezeru var vērot no skatu
laukuma vai doties pastaigā pa dabas
taku, kas sākas Ezermalas parka plud-
malē un turpinās pa ezera krastu - gar
katoļu un luterāņu baznīcu mūriem. Šo
mācību un atpūtas taku 1999.gadā
izveidoja Subates pamatskolas skolēni,
kas kopā ar skolotājiem un vecākiem
ar pašvaldības atbalstu šeit strādāja
visu vasaru. Te ir brīnišķīga iespēja
vērot kalnaino ezera krastu, kā arī
skatīties uz kaimiņvalsts Lietuvas
mežiem.

Skola šajā gleznainajā leišmales
stūrītī atrodas jau vairāk nekā 325
gadus. Te savu izglītību ieguvušas gan
vēsturiskas personības (J.G.Stenders),
gan Latvijas sabiedrībā un kultūras
dzīvē labi pazīstami cilvēki: aktieris
J.Reinis, dzejniece J.Vagulāne,
Kurzemes Diecēzes bīskaps V.Lapelis,
kā arī daudzi gudri uzņēmēji, talantīgi
ārsti un skolotāji par savu pirmo skolu
sauc Subates pamatskolu.

Šogad Subates pamatskolā skolas
gaitas turpinās 85 skolēni. Skolā strādā
12 pedagogi. Skola realizē divas
izglītības programmas: pamatizglītības
programmu un speciālās izglītības pro-
grammu. Ārpus mācību procesa
skolēni varēs pilnveidot savas prasmes
un darboties dažādās interešu izglītības
programmās: dejas, žurnālistika,
sports, ansamblis, koris u.c. Skolēnu
žurnālistu grupa regulāri izdod skolas
avīzi „Atspulgs”, kurā atspoguļo skolā
notiekošo un pilsētas kultūras dzīves
aktualitātes.

Pamatskolas skolēni aktīvi
piedalās rajona un republikas mācību
olimpiādēs un konkursos, kur uzrāda
labus rezultātus. Augstus saniegumus
sporta jomā uzrāda arī skolas futbola,
basketbola un volejbola komandas, kas
piedalās rajona skolu sacensībās.

Skolas un pilsētas vēsturi var
iepazīt skolas muzejā, kur atrodami
gan vēstures dokumenti par skolas un
pilsētas pirmsākumiem, gan praktiskas
liecības par subatiešu darba tikuma iza-
ugsmi vēstures līkločos. Te apkopota
arī plaša skolēnu savākta informācija
par skolotājiem, kas savulaik strādājuši
skolā. Muzeja stendi katru gadu tiek
pilnveidoti un vieta tiek atrasta katram
notikumam, kas pamazām jāatstāj vēs-
turei. Vēsturē paliks arī fakts, ka šogad
skolas gaitas nesāks neviens 1.klases
skolēns…bēdīgi, taču demogrāfiskā

situācija pilsētā ir tāda, ka pirmo klasi
skolā šogad nevarēs atvērt. Tomēr
nākotnē raugāmies gaiši un ceram, ka
katram mākonim ir sudraba maliņa un
pēc neveiksmes noteikti uzsmaidīs
veiksme.

Jau divus gadus Subates pa-
matskolas sākumskolai ir veiksmīga
starptautiska mēroga sadarbība ar
Lietuvas Republikas Ābeļu sākum-
skolu. Šīs sadarbības ietvaros notiek
pieredzes apmaiņas braucieni mācību
gada laikā. Līdz šim mūsu skolēni ir
piedalījušies Lietuvas Republikas
neatkarības proklamēšanas svētkos,
kur savu sveicienu kaimiņvalstij
dzimšanas dienā aiznesa latviešu tau-
tas dejas veidā. Skolēni piedalījās arī
klusā Adventa laika ieskaņas koncertā,
kas notika pērnā gada decembrī. Pērn
bijām arī dambretes turnīrā, kur iegu-
vām gan pieredzi starptautiskās sadar-
bības jomā, gan jaunus ārzemju
draugus. Priecīgs notikums bija
2009.gada 23.janvārī, kad Subates pa-
matskolas sportiskākie sākumskolēni
devās ārzemju braucienā uz Lietuvas
Republikas Ābeļu sākumskolu, kur
piedalījās minifutbola sacensībās,
kuras atbalstīja un tiesāja tiesneši no
Viļņas Futbola Asociācijas. Viņi bija
tie, kas atzina, ka subatieši ir vislabākie
un izsniedza mūsējiem prasmes aplie-
cinošus sertifikātus. Lietuvieši pie
mums ir viesojušies rudens svētkos
Miķeļdienā, dažādos sporta pasāku-
mos, kā arī bija atbraukuši ekskursijā,
kad apskatīja Subates skaistākās vietas
un iepazinās ar skolu. Šajā gadā ir
ieplānoti vairāki pasākumi, kas atkal
solās būs pieredzes un piedzīvojumiem
bagāti gan mūsu skolēniem, gan Lietu-
vas draugiem.

Subates skolai ir sava aura, tā allaž
sauc atskatīties un, lai cik tālu vēlāk
aizvītos izglītības ceļš, savus absol-
ventus mēs bieži redzam pirmajā skolā,
kur nevienam neatteiks padomu vai uz-
mundrinājumu grūtā brīdī. Par to
liecina arī kupli apmeklētais skolas
salidojums pirms dažiem gadiem, kad
absolventi straumēm plūda savas pir-
mās skolas virzienā. Te, ar
atkalredzēšanās prieka asarām acīs,
viņi meklēja savus klasesbiedrus un
skolotājus, lai visi kopā gremdētos at-
miņās un dalītos iespaidos par dzīves
gaitā gūto pieredzi.

Subates pamatskolas direktors
J. Mačuks

Subates pamatskola

Rudens atnāk ar asteru, dāliju un gladiolu varavīksni piemājas dārzos, ar burtnīcām un grāmatām, kārtīgi sa-
liktām skolēnu somās, kas liecina, ka klāt ir skolas laiks-1.septembris. Eglaines pamatskolā 1.septembris bija svētku
diena, kad skolas himnai skanot, savā saimē uzņēmām 11 pirmklasniekus un 12 piecgadniekus. Esam priecīgi, ka
mums ir bērni, tātad ir nākotne. Mūsu skolā šogad mācīsies 107 skolēni un 26 pirmskolas vecuma bērni. Skolā strādās
20 skolotāji. Skolas telpās lieli remontdarbi netika veikti, jo pateicoties mūsu skolēniem viss tika kārtīgi saglabāts.
No sirds priecājos, ka skolai tiek likts jauns jumts, tiek plānots skolas zāles remonts, veikts skolas telpu estētiskais
noformējums un ir papildināti skolas bibliotēkas fondi.

Tāpat kā iepriekšējā gadā skolēniem dienasgrāmatas - ar skolas attēlu, tika pasūtītas centralizēti un jau ir
sagaidījušas savus saimniekus.

Prieku sagādā arī tas, ka Commenius projekta ietvaros ir plānoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Turciju, Poliju,
Lietuvu, kā arī 5 dalībvalstu pārstāvjus uzņemsim mūsu skolā oktobra sākumā. Vislielākā bagātība ir mūsu skolotāji,
kas, neskatoties uz algas jūtamu samazinājumu, ir radošu darba ideju pilni.

Pateicos visam skolas kolektīvam par ieguldīto darbu skolas sagatavošanā jaunajam mācību gadam!
Direktore E. Skrimble.

Zināt nozīmē iet... iet uz priekšu, iet kalnā, no kurienes ir pārredzami lieli plašumi. Mācītam cil-
vēkam ir dzīves gudrības atslēga rokā, bet bieži gadās tā, ka vajag ne tikai zināt, bet arī prast.

Skola. Cik daudznozīmīgas un tuvas vairākumam no mums ir šīs atmiņas par skolā pavadītajiem
gadiem. Tā ir vieta, kur ir pagājusi lielākā ikdienas daļa un reizēm ir norīts ne viens vien rūgtens
kamols, lai sasniegtu to līmeni, kas esam šodien.

Mūsu novads ir bagāts ar izglītības iestādēm, kas līdz izlaidumam, izvedot skolēnu pa zināšanu līk-
ločiem, dzīvē palaiž ar lielu zināšanu bagāžu, kura papildināšana un pilnveidošana nu ir skolēna paša
ziņā. Šoreiz piedāvājam ielūkoties mūsu novada bagātīgajā izglītības pūra lādē, kur katra šīs tik ne-
pieciešamās zināšanu atslēgas sniedzēja atšķiras ar savu vienīgo „es”. Ikviens sasniegums, ikviens cerī-
gais skats nākotnē bagātina mūsu novada seju, tāpēc ielūkosimies acīs, kuras, neskatoties uz šī laika
grūtībām, iet uz priekšu un prot priecāties par daudz ko.

Eglaines pamatskola

Моим учителям
посвящается.

Есть праздник сердца у
меня -

Он грустью полон.
Когда под сенью сентября
Стою у школы.
И знаю, верно, никогда
Мне с ним не слиться.
Давно ушедшие года
мне стали сниться.
Вихри нечёсанных волос
И запах мела,
Волнующая тяжесть кос...
Куда всё делось?
Но по привычке в этот

день
Душа смеётся,
С лица сбегает грусти

тень,
Туманом вьётся.
Опять мои ученики
Ко мне с цветами...
Ах, как же мыслей

мотыльки
Спешат за нами!
Не разорвать сансары

круг -
Таков мой праздник.
Поздравь меня мой

старый друг,
Сентябрь - проказник!

Н.Левашова
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Novada skolās

Sportam Ilūkstē ir senas tradī-
cijas. Šovasar sakarā ar reģionālo
reformu Ilūkstes novads kļuva
bagātāks vēl par vienu mācību
iestādi. Tagad novadā ir sava sporta
skola, kura īsteno profesionālās
ievirzes izglītību sportā šādās pro-
grammās: futbolā, vieglatlētikā un
brīvajā cīņā, kā arī māca ne tikai
sava novada bērnus, bet sniedz
pakalpojumus arī kaimiņu novada
sportistiem.

Sporta skolā nodarboties var
sākt jau no 5 gadu vecuma.

Darbu visās izglītības program-
mās veic sertificēti sporta veidu
treneri.

Sporta skolas audzēkņi
piedalās valsts mēroga un starp-
tautiskajās sacensībās, gūstot tajās
augstas un ievērības cienīgas
vietas.

Visos sporta veidos skolas au-
dzēkņi ir pārstāvēti dažāda vecuma
valsts izlasēs.

Trīs sporta skolas audzēkņi –
Andris Vaņins, Jurijs Žigajevs, Ri-
tuss Krjauklis ir Latvijas na-

cionālās izlases dalībnieki futbolā.
Sakarā ar grūto finansiālo stā-

voklī valstī 2009./2010. mācību
gadā tiek būtiski samazināts sporta
skolas audzēkņu skaits. Neska-
toties uz to, saņemot pašvaldības
atbalstu, skola savu darbu turpinās,
lai sagatavotu audzēkņus augstu
sportisko sasniegumu gūšanai un
iesaistītu maksimāli lielāku bērnu
un jauniešu skaitu regulārās sporta
nodarbībās un lietderīga laika
pavadīšanā.

I.Rubļevskis

Ilūkstes novada Sporta skola

Laukos nobriedusi labība,
ābelēm lūzt zari no bagātās ražas,
krāšņi zied asteres, dālijas un gladio-
las. Pļavās jau pulcējas stārķi, lai
dotos prom. Rīta dzestrumā zirnekļu
tīklos rotājas migla. Klāt rudens.

Skolu gaiteņus atkal ir pieskand-
inājušas bērnu čalas un savu ritējumu
ir uzsācis jaunais mācību gads. Visu
vasaru gaisā virmoja satraukums.
Kādas būs reformas? Kāda būs skolu
nākotne un finansējums?

Septembrī jauno mācību gadu
Bebrenes vidusskolā uzsāks 171
izglītojamais, strādās 23 pedagogi un
15 tehniskie darbinieki. Skola īstenos
4 izglītības programmas.

Izglītojamajiem tiks piedāvāta
iespēja attīstīt savus talantus un spē-
jas interešu izglītības pulciņos. Skolā
darbosies divi ansambļi, trīs tautas
deju kolektīvi, leļļu teātris,
Mazpulki, koris, floristikas un
vizuālās mākslas pulciņi. Šogad
skola iesaistīsies Latvijas Ekoskolu
projektā.

Skolā visu vasaru ritēja aktīvs
darbs dabaszinību priekšmetu kabi-
netu labiekārtošanā. Tās būs jaunas
iespējas gan skolēniem, gan
skolotājiem.

Jaunais mācību gads noteikti
nebūs no vieglajiem, bet jebkurā
krīzes situācijā nedrīkst šaubīties un

vilcināties, tā ir iespēja aktīvi rīkoties
un uzdrīkstēties. Bebrenes vidussko-
las kolektīvs ir gatavs jauniem
izaicinājumiem un pārmaiņām.
Mūsu galvenā prioritāte ir skolēni.

Dzīve ir brīnumu, pārsteigumu
un iespēju, krāsu un formu, sapņu un
asaru, ilgu un cerību, tikšanos
pilna– tāda ir dzīve!

Krāsainu, interesantu un radošu
visiem jauno mācību gadu!

Direktores vietniece
audzināšanas jomā

A. Valpētere

Bebrenes vidusskola

Raudā dzīvo, mācās un apgūst praktiskas iemaņas mājturībā, galdniecībā un
lauksaimniecībā 63 bērni. Šeit mācās bērni no visas Latvijas. Lielākā daļa skolēnu
ir bāreņi, brīvlaikus pavada bērnu namos. Skolā strādā 34 pedagogi un 22
tehniskie darbinieki. Visiem pedagogiem ir atbilstoša izglītība un tiesības strādāt
ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības.

Raudas skolā bērniem ir iespēja apmeklēt ārstnieciskās vingrošanas nodar-
bības. Skolā arī šajā mācību gadā strādās logopēds un psihologs. Kaut arī fakul-
tatīvo nodarbību skaits ir samazinājies, bērniem būs iespēja tās apmeklēt.

Skolēni atrodas valsts apgādībā, nodrošināti ar apģērbu, mācību grāmatām
un mācību līdzekļiem, ēdināšanu.

Starp speciālajām izglītības iestādēm gan valsts, gan reģionālajā mērogā tiek
organizēti sporta pasākumi, konkursi, festivāli. Raudas audzēkņi tajos piedalās
Ar labiem panākumiem. Tiek organizēti braucieni uz koncertiem, teātra izrādēm,
sporta sacensībām. Skolas administrācija uzskata, ka skolēniem, kuri mācās in-
ternātskolā pēc iespējas vairāk jāceļo, jāiepazīst apkārtējā pasaule. Par tradīciju
ir kļuvuši pasākumi, kurus raudas skola organizē pati – sporta stafetes C līmeņa
audzēkņiem un teātra festivāls „Neparastā skatuve” .

Skolai ir daudz draugu, kuri to atbalsta gan garīgi, gan materiāli.
Nenovērtējama ir sadarbība ar Katoļu baznīcu, regulāri tiek apmeklēti dievkalpo-
jumi, priesteris skolā ir biežs un ļoti gaidīts viesis. Regulāru palīdzību sniedz viesi
no Austrijas un Zviedrijas, Latvijas bērnu bāreņu fonds. Lielākie materiālie at-
balstītāji-VAS „Latvijas dzelzceļš „.

Lielas cerības skola saista ar iespējām apgūt Eiropas fondu līdzekļus. Ilūk-
stes novada pašvaldība, sadarbībā ar skolu, iesniegusi projektu Raudas skolas
jumta remontam un klašu, guļamtelpu sakārtošanai.

Raudas skolai ir izveidojušās labas tradīcijas un iestrādes, netrūkst jaunu
ideju. Jaunajā mācību gadā atliek saglabāt to labo, kas ir un realizēt jauno, lai
izpildītos skolas kolektīva galvenais mērķis – skolēni mācītos un viņiem skolā
būtu labi un mājīgi.

Dierektors I. Melderis

Raudas speciālā internātpa-
matskola bērniem bāreņiem.

Un atkal mēs stāvam uz jaunā mācību gada sliekšņa. Lielajā mācīties gribētāju
pulkā pavīd gan pirmklasnieku baltās matu lentes, gan ikviena rokās esošais
krāšņo asteru pušķis un galvenais – vēlme pēc zināšanām.

Šogad Ilūkstes 1.vidusskolā zināšanas iegūs 458 skolēni, kuriem tās dāvās
36 skolotāji.

Arī šogad Ilūkstes 1.vidusskolas prioritātes ir saglabāt noturīgu, augstu
izglītības kvalitātes līmeni un veicināt skolēnu radošo un pētniecisko darbību
mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās. Kā prioritāte šogad tiek izvirzīta arī
gatavošanās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Tiek realizēti projekti „Dabaszinātnes un matemātika”, kas skolotājiem dos
iespēju strādāt ar jauno mācību saturu dabaszinātnēs un matemātikā, skolotāji
paaugstinās profesionālo kompetenci un kvalifikāciju un saņems atbalsta mater-
iālus. Skolēnu komandai ir iespēja piedalīties pasākumos intereses veicināšanai
par dabaszinātņu un tehnoloģiju priekšmetiem.

Liela vērtība ir arī projektam „e-klase”, kas atvieglo saziņas procesu starp
skolu un ģimeni. Vecāki ar īsziņu palīdzību var iegūt informāciju par sava bērna
mācību sasniegumiem un stundu kavējumiem.

Ilūkstes 1.vidusskola lepojas ar augstiem mācību sasniegumiem, ko pierādīja
arī iepriekšējā mācību gada gala pārbaudījumu rezultāti.

Gandarījumu, prieku un lepnumu skolai sagādājuši 12.klases absolventi. 89
% no visiem centralizētajos eksāmenos iegūtajiem līmeņiem ir A,B,C līmenis.
Tikai A,B,C līmeņi iegūti bioloģijā (skolotāja L.Ķīse), vēsturē (skolotāja V.Ans-
poka), fizikā (skolotājs P.Kalvāns), krievu valodā (skolotājas A.Šaršūne un
B.Skrindževska).

Ilūkstes 1.vidusskolā lielākā daļa vidusskolēnu apgūst matemātikas, dabasz-
inību un tehnikas virziena programmu, skolotāji 3 gadus piedalījās dabaszinātņu
un matemātikas projektā, tāpēc tikai likumsakarīgi, ka 12.klašu skolēni labi nokār-
tojuši obligāto centralizēto eksāmenu matemātikā: A,B,C līmenis 97 % skolēnu
(skolotājas B.Gičevska, I.Vanaģele).

Tradicionāli labi rezultāti ir latviešu valodas un literatūras centralizētajā ek-
sāmenā.

Lielu paldies ir pelnījuši mācību priekšmetu skolotāji, bet vislielākā pateicība
pienākas klašu audzinātājām Valentīnai Pabērzai un Silvijai Romaņenkovai, un,
protams, mūsu skolas gudrajiem, labajiem bērniem.

Īpašs paldies Evijai Vaikinai, kuras saņemtajā sertifikātā ir tikai A līmeņi
(angļu valodā, matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, vēsturē).

Skola lepojas arī ar saviem pašdarbniekiem, kuru pulkam varēs pievienoties
arī šajā mācību gadā. Skolā darbojas 2 kori: 1. – 4.klašu un 5. – 9.klašu koris
(skolotāja A.Meikšāne). 2008./2009.gadā Daugavpils rajona koru skatēs abi kori
ieguva 1.vietas. Deju kolektīvam „Ance” ir 5 grupas (skolotājas A.Meikšāne,
D.Jurjevska). Skolēniem ir iespēja dejot tautiskās dejas jau no 1.klases. Ik gadu
visi deju kolektīvi rajona tautas deju kolektīvu skatēs gūst 1.vietas un piedalās ka-
tros Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Folkloras kopai „Sēlis” ir
nosvinēta 10 gadu jubileja un augsti sasniegumi Daugavpils rajonā un Latgales
zonā (skolotāja D.Paukšte).

Skolēnu sasniegumi sportā ir augsti katru gadu. 2008./2009.mācību gadā pa-
matskolu grupā mūsu sportistiem kopvērtējumā ir 1.vieta Daugavpils rajonā, bet
vidusskolu grupā – 2.vieta. Skolēniem jau vairākus gadus pēc kārtas ir augsti sas-
niegumi futbolā (V.Mackevičs) un vieglatlētikā (E.Rutkupa un S.Dilāne).

Šobrīd, kad visā valstī ir tik svārstīgs un nenoteikts laiks, ir liels prieks par to,
ko jau esam sasnieguši, par to, kas mūsu sirdij tuvs un dārgs - mūsu skolēni un
darbs.

A.Pabērza

Ilūkstes 1.vidusskola
2009./2010.mācību gadā

Neklātienes vidusskolā īstenojas
daudzu cilvēku dzīves sapņi un ieceres
par izglītību.

Izglītība ir viena no cilvēka pamat-
tiesībām. Tā ir ilgtspējīgas attīstības, kā
arī miera un stabilitātes atslēga gan
katrā valstī, gan starp valstīm un tāde-
jādi neaizstājams līdzeklis aktīvai līdz-
dalībai sabiedrībā un tautsaimniecībā.

Ņemot vērā, ka pieaug izglītības
prestižs sakarā ar iedzīvotāju izpratni
par to, ka izglītība dod iespēju
veiksmīgāk integrēties sabiedrībā un
darba tirgū, kā arī to, ka liela daļa
pieaugušo iedzīvotāju vispārējo
izglītību nav ieguvuši, turpina
palielināties pieprasījums pēc Vakara
(maiņu) un neklātienes vidusskolu
sniegtās vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības.

Kas nāk mācīties uz neklātienes
vidusskolām?

Pārsvarā tie ir:
jaunieši un pieaugušie, kas tikuši

atskaitīti no dienas skolām, kurās ir bi-
juši konflikti ar skolotājiem, skolas
valdību, bieži vien šajās skolās tikuši
apsmieti un pazemoti par savām
neveiksmēm;

profesionālo izglītības iestāžu au-
dzēkņi un absolventi;

personas, kam nav vispārējās pa-
matizglītības, personas, kas beigušas
pamatskolu ar vājām sekmēm;

bez vidējās un profesionālās
izglītības palikušie iedzīvotāji, bez-
darbnieki, sievietes, kuras no jauna ie-
saistās darba tirgū u.c.

Izglītošanās procesā nākas ņemt
vērā izglītojamo kontingenta speci-
fiskās īpatnības:

•ikdienā daudzi izglītojamie ir
aizņemti darbā, tādēļ mācībām atliek
tikai no darba brīvais laiks;

•daudziem jau izveidotas savas
ģimenes, ir bērni;

•liela daļa izglītojamo atsāk
mācības pēc vairāku gadu pār-
traukuma, kad iepriekš iegūtās
zināšanas ir piemirsušās un ir ne-
pieciešams tās atkārtot, paralēli apgūs-

tot arī jauno mācību vielu;
•ļoti dažāda izglītojamo sociālā

struktūra, kā arī ievērojami atšķirīgs ie-
priekš iegūtās izglītības līmenis un
apjoms;

•ierobežots mācību laiks: mazāks
stundu skaits, salīdzinot ar dienas
skolām, taču tādas pašas mācību
priekšmetu programmu un standartu
prasības;

•savlaicīgi un vecumam atbilstoši
neiegūtās izglītības dēļ daudzos gadīju-
mos ir depresīvi, jūtas nospiesti,
mazvērtīgi un noslēgti sevī, līdz ar to
ir apgrūtinātas viņu komunicēšanās
spējas;

•trūkst mācīšanās iemaņu un pras-
mju;

•bieži vien trūkst arī mācīšanās
motivācijas.

Iepriekš minētās īpatnības liek
meklēt jaunas, no tradicionālajām,
dienas skolās izmantojamām, atšķirī-
gas mācību darba metodes, lai panāktu
katra izglītojamā pietiekamus pozitīvus
personības izaugsmes un mācību
rezultātus.

Savas skolas 11 darbības gados
esam uzkrājuši bagātīgu un vērtīgu
pieredzi jauniešu un pieaugušo izglī-
tošanā. Kā ļoti veiksmīgu uzskatām
darbošanos Latvijas-Dānijas projektā
,,Otrās iespējas izglītība jauniešiem un
pieaugušajiem Latvijā.’’ Šī projekta iet-
varos apguvām metodes, kā strādāt ar
cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgs zināšanu
līmenis vienā mācību priekšmetā,
metodes darbam ar pieaugušajiem.
Labu pieredzi pieaugušo izglītošanā
gūstam sadarbojoties arī ar citām
Latvijas vakara (maiņu) un neklātienes
vidusskolām.

Skolā strādā zinoši, kompetenti un
radoši skolotāji, kuriem ļoti labi
jāpārzina ne vien savs mācāmais
priekšmets, bet jābūt arī labam psi-
hologam, lai cilvēkiem, kas atsākuši
mācības pēc vairāku gadu pār-
traukuma, palīdzētu pārvarēt psi-
holoģisko barjeru, atgūt pašapziņu,
iedrošinātu un atbalstītu.

Neklātienes vidusskolas izglīto-
jamie pārstāv 26 Latvijas pašvaldības:
Ilūkstes novadu, Krāslavas rajonu, Jēk-
abpils rajonu..... 50% Daugavpils pil-
sētu u.t.t.

Kāpēc izvēlas mūsu skolu?
Kā izsakās paši audzēkņi:
•skolā ir ļoti labvēlīga psiholoģiskā

mikrovide;
•var apvienot darbu, ģimeni un

mācības, lai iegūtu vidējo izglītību, jo
mācības notiek brīvdienās;

•labvēlīgi, zinoši, saprotoši
skolotāji un skolas administrācija;

•jauni paziņas un draugi;
•jaunas iespējas tālākai dzīvei u.t.t.
Kā raksta 12.klases audzēknis

Ainis savā radošajā darbā: ,,Reizēm
gadās neskaitāmas rūpes un raizes, kas
ietonē pasauli pelēkā krāsā. Ir liels
prieks gaišas domas domāt, bet vēl
lielāks prieks, kad dzīvē tiek īstenota
kāda gaiša cerību dzirkstelīte.
Brīnišķīgi, ka iestājos tieši neklātienes
skolā, ka te realizējas mani sapņi un
ieceres par izglītību, ka sastopu tik
daudz interesantu un smaidīgu cilvēku.
Mums pietiek ieraudzīt smaidu,
sadzirdēt labu vārdu, un dvēseles pa-
galmos atkal iespīd saule.’’

Esam patiesi gandarīti, ka tik
daudziem cilvēkiem spējam dot otro
iespēju iegūt vidējo izglītību, kas ir
ļoti nozīmīga turpmākajās dzīves un
darba gaitās.

Nedomājam arī apstāties pie sas-
niegtā. Lai novērstu nevēlamos fak-
torus un nodrošinātu pēc iespējas
labākus izglītošanās rezultātus ikka-
tram cilvēkam, kurš vēlas iegūt pamata
vai vidējo izglītību jebkurā vecumā un
vietā, veidojam mācību līdzekļus,
izstrādājam jaunas izglītības program-
mas, apgūstam jaunākās darba
metodes, tādejādi sekmējot jauniešu un
pieaugušo nepilna laika vispārējās
izglītības pieejamību, efektivitāti un
kvalitātes uzlabošanos.

Skolas direktore:
A.Kudiņa

Neklātienes vsk.
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1.septembrī Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs vēra vaļā durvis jauniem in-
terešu pulciņu dalībniekiem.

Berni no 10 gadu vecuma var apmeklēt Daugavpils „Saules skolas” filiāles
mākslas skoliņas pirmo klasi. Pirmskolas vecuma bērni tiek gaidīti deju kolek-
tīvā, ritmikas deju grupā un popgrupā ”Zirņi”. Skolēnus un jauniešus gaidīsim
hip- hop deju „STOPTIME Dance Studio”, jauniešu vokālajā ansamblī
„Ieklausies”, saksofona spēlē, skolēnu teātrī, šūšanas un piegriešanas pulciņos.
Visi, kuri vēlas papildināt zināšanas angļu valodā var pieteikties angļu valodas
nodarbībām.

Katru mēnesi bērnu un jauniešu centra novadpētniecības muzejā tiks rīkota
„Muzejstunda ” bērniem, kurā varēs iepazīties ar muzeju, tiks runāts par mūsu
novada vēsturi, tradīcijām, cilvēkiem.

Interesantas nodarbības notiek ziedu un kompozīciju veidošanā pieredzējušu
floristu vadībā. Zēnus gaidīsim kokapstrādes pulciņā. Izgatavo pats”. Savās
rindās jaunus dalībniekus gaida arī Ilūkstes mazpulcēni.

Vecāki kopā ar bērniem tiek aicināti ienākt Ilūkstes bērnu un jauniešu cen-
trā /Raiņa ielā 33a/, lai iepazītos ar nodarbību sarakstu, piedāvājumu un pierak-
stītu savu bērnu pulciņā. Lai bērns tiktu uzņemts kādā no BJC pulciņiem,
vecākiem jāuzraksta iesniegums, mākslas skolā jāpievieno arī dzimšanas
apliecības kopija.

Brīvajā laikā, vai gaidot autobusu, bērni var nākt uz BJC spēlēt galda spēles,
pildīt mājas darbus vai vienkārši atpūsties. Gaidīsim visus!

Ilūkstes bērnu un jauniešu centra direktore
V.Rimša

Ekumēnisks dievkalpojums Subatē, 5.septembrī, sest-
dien, 2009.g. Dievkalpojumu vadīja Subates Romas katoļu
baznīcas prāvests Andrejs Skadiņš, piedalījās Latvijas
evaņģēliski-luteriskas baznīcas mācītājs Andrejs Bāliņš.

Divpadsmit kilometrus no Subates uz Ilūkstes pusi, ceļa
labajā malā atrodas Červonkas kapi. Šeit Latvijas un Lietu-
vas nacionālo partizānu piemiņai ir uzstādīts un 5.septembrī
tika iesvētīts Baltais krusts un piemiņas plāksne. Subates
Romas katoļu baznīcā notika ekumēnisks dievkalpojums.
Klātesošos uzrunāja prāvests Andrejs Skadiņš un mācītājs
Andrejs Bāliņš. Šodien publicējam prāvesta A.Skadiņa
dievkalpojumā teikto ievada uzrunu un mācītāja A.Bāliņa
sprediķi. Teksti doti saīsināti.

Prāvesta Andreja Skadiņa uzruna.
Šodien, Dievmātes godam veltītajā dienā, esam aicināti

aizlūgt par tiem, kas ir bezbailīgi cīnījušies šajā pusē un
okupācijas apstākļos atdevuši savas dzīvības par Latvijas
brīvību.

Vai nav pārsteidzoši, ka par mūsu neseno vēsturi un mūsu
nacionālajiem partizāniem joprojām tiek pausti pilnīgi pretēji
uzskati? Īsumā ieklausīsimies, kā tad no vēsturiskā viedokļa
patiesībā risinājās šie mūsu tautai tik traģiskie notikumi, -
ko par to raksta pasaulē atzītais, ievērojamais vēsturnieks,
vēstures zinātņu profesors, bijušais Ilūkstes vidusskolas vēs-
tures skolotājs Heinrihs Strods savā grāmatā „Latvijas na-
cionālo partizānu karš no 1944. gada līdz 1956. gadam”.
Padomju Savienība ar tās milzīgo armiju Latviju, Lietuvu un
Igauniju „atbrīvoja” trīs reizes: 1919., 1940. un 1944./45.
gadā. Katrai „atbrīvošanai” sekoja visu mūsu triju valstu pa-
mattautu pretošanās šiem „atbrīvotājiem” gan ar, gan bez
ieročiem.

Trešās lielinieku okupācijas priekšvakarā bija skaidrs, ka
arī šī okupācija izsauks plašu tautas pretestību. Šīs kustības
pamatā bija, pirmkārt, latviešu tautas nesalaužama na-
cionālās neatkarības griba un pārliecība, ka nacionālai Latvi-
jas valstij ir jāpastāv. Otrkārt, tā bija skaidra apziņa, ka sekos,

kā tas bija jau iepriekš, čekas represijas, kas draudēja ne tikai
visiem un visādiem okupācijas varas politiskajiem pre-
tiniekiem, bet praktiski jebkuram brīvās Latvijas pilsonim, to
vienkārši pasludinot par „šķiras ienaidnieku.” Un, treškārt, tā
bija latviešu tautas kategoriska nostāja pret melīgo komu-
nistisko ideoloģiju un okupāciju. Tādēļ arī Latvijas nacionālo
partizānu karš no 1944. līdz 1956. gadam bija plašākais par-
tizānu karš Latvijas vēsturē. Šajā karā piedalījās ap 20 tūk-
stošiem cīnītāju, tos aktīvi atbalstīja civiliedzīvotāji. Latvijas
nacionālo partizānu mērķis bija atjaunot neatkarīgu,
demokrātisku Latvijas valsti, kaut arī niecīgas bija izredzes
to realizēt milzīgā okupētājvalsts pārspēka dēļ.

Tā padomju karaspēka okupācijas rezultātā Baltijas bi-
jušajās neatkarīgajās valstīs radās gan latviešu, gan li-
etuviešu, gan igauņu nacionālie partizāni, kuri,
saprazdami savu nespēju pretoties okupācijas valsts
armijas pārspēkam, centās savstarpēji apvienoties.
Cīņa no visiem viedokļiem bija ārkārtīgi nevien-
līdzīga, un pēc apmēram 12 gadiem vienota nacionālo
partizānu pretestība tika sagrauta.

Mācītāja Andreja Bāliņa sprediķis.
Katrai tautai Dievs devis savu zemi, lai tā to koptu

un sargātu. Paklausīgs Dievam, cilvēks var būt
laimīgs un ilgi dzīvot savā zemē. Mūsu tautu raksturo
savas Tēvzemes mīlestība, sveša zeme mums nav va-
jadzīga, bet par savu zemi mēs vienmēr esam
cīnījušies, sevi nežēlodami. „Labāk manu galvu ņēma,
nekā manu Tēvu zemi,“- saka mūsu tautas dziesma.
Neļausim svešām varām skaidrot mums mūsu vēs-
turi. Apzināsimies un glabāsim savās sirdīs mūsu

patieso vēsturi. Unikāla bija triju Baltijas tautu cīņa Otrā
pasaules kara laikā un vēl ilgi pēc kara. Mūsu nacionālo
partizānu pretošanās okupantiem bija patiesa tautas
kustība. Mūsu tautas patrioti, pašaizliedzīgi pildīja Latvi-
jas brīvvalsts armijas funkcijas. Situācijā, kad mūsu val-
sts bija okupēta, kad sava armija neeksistēja, viņu mērķis
bija atbrīvot Latviju no okupantu varas un viņi nezaudēja
šo mērķi, nezaudēja sapni par brīvu un neatkarīgu
Latviju, nezaudēja atbildību par savu Tēviju. Kā tas bija
iespējams, ja ir tik daudz smagu, un it kā nepārvaramu
šķēršļu? Pirmais noteikums ir vienotība! – tas nozīmē, ka
visa tauta ir vienā barikāžu pusē! Tēvzemes mīlestība un
vienotība dara tautu stipru. To parādīja Baltijas ceļš, kad
mūsu trīs tautas 640 kilometru garā, vienotā ķēdē sade-
vās rokās. Un mēs atguvām brīvību. Sevi aizstāvēt var
tikai vienota tauta. Mēs esam stipri, kad mēs dziedam savu
himnu: „Dievs, svētī Latviju!“ Mēs esam stipri, paklausot
Dievam. Mēs esam stipri, kad mīlam viens otru, kad
palīdzam viens otram. Mēs esam stipri, kad paliekam ne-
salaužami savā Tēvzemes mīlestībā, kad kopjam savu Tēvu
zemi kā savu dārzu un pateicamies Dievam par Viņa
mīlestību un žēlastību. Dievs teica: “Tev būs cienīt savu tēvu
un savu māti, lai tev labi klājas un lai tu ilgi dzīvo savā
zemē.” Dzimtenes mīlestība sākas ar cieņu un mīlestību pret

tēvu un māti, ne velti mēs sakām – Tēvu zeme, Tēvija. Dz-
imtenes mīlestība nāk kopā ar tautas dziesmu, ko dzied tavās
tēva mājās. Ar tautas dziesmu mūsu tēvi, dēli un brāļi devās
karā. „Asiņaina diena ausa, ... nebēdājiet katavīri, - sudrab-
ota saule lec.“ Patriotisms ir nobrieduša pilsoņa izjūta, tā iz-
paužas mīlestībā uz savu Tēvu zemi. Patriots mīl savu tautu,
savu valsti un aizstāv to. Un tauta mīl savus aizstāvjus. Šo-
dienas dzīve aicina mūs pārdomāt savas identitātes, savas
piederības avotus un spēku. Šābrīža uzdevums ir rast atbildi
uz dažiem grūtiem jautājumiem: ko mēs esam nodevuši
saviem bērniem un mazbērniem? Vai mūsu jaunajai paaudzei
sāp mūsu sāpe? Vai mēs esam saglabājuši savu identitāti,
savu piederību Latvijai? Vai pasaules vēji nav izpūtuši tukšas
mūsu sirdis? Vai pasaules putekļi nav mūs apmānījuši? Un
kā nezaudēt, kā neiztirgot savu nacionālo lepnumu un savu
pašlepnumu? Mūsu tēvi zināja, - kā niedra būsi svešā malā
tu, – un devās cīņā, bezcerīgā situācijā, gadiem dzīvoja
mežabrāļu neapskaužamo dzīvi. Latvieši te cīnījās plecu pie
pleca ar lietuviešiem. Uz ežiņas galvu liku, sargāj savu tēvu
zemi … Mēs tomēr atguvām brīvību, neviens upuris nebija
velts. Mūsu nacionālie partizāni ir mūsu nacionālais lep-
nums. Kādi ir mūsu secinājumi? Ļaunums nespēj salauzt
brīvības alkas un Dieva dāvātās Tēvijas mīlestību. Ļaunums
nespēj salauzt cilvēka garu - Dievs dāvā Tēviju un arī spēku
to mīlēt. Ļaunums nespēj salauzt ticību, - kristīgo ticību, kas
ir mūsu identitāte un mūsu spēka avots vienmēr. Bet paliek
daži sāpīgi jautājumi. Kā nezaudēt savu identitāti? Kā neļaut
tai izzust mūsu depresīvajās ikdienas rūpēs par izdzīvošanu?
Ja mēs būsim vienoti, ja mēs būsim atbildīgi par visu, kas

notiek ap mums, ja mēs būsim savas Dzimtenes patrioti, tad
mēs dzīvosim brīvi savā zemē.

Gaišus mūžības ceļus Latvijas un Lietuvas varoņiem, na-
cionālajiem partizāniem ... Braucot garam Baltajam krustam
noliksim ziedus pieminot tos, kas atdeva savu dzīvību par
Tēvzemes brīvību.

Mācītājs A. Bālinš

Pieminot nacionālos partizānus.

Nemanot ir pagājušas skaistās
atvaļinājuma dienas un ir pienācis
laiks domāt par jauno mācību
gadu. Augusts ir rosīgs mēnesis,
kad skolās tiek spodrinātas telpas
un uzkopta apkārtne. Domāju, ka
novada ļaudis ir pamanījuši, ka
mūzikas skola šogad ir īpaši
skaista, neskatoties uz visām fi-
nansu problēmām.

Mūzikas skola ir gatava dar-
bam - mūzikas instrumenti ir
sakārtoti, klases uzkoptas un viss
liecina par vislabāko kārtību,
tomēr uz vairākiem jautājumiem
atbildes nav.

Šobrīd, kad daudzas skolas
tiek likvidētas nepietiekamā
skolēnu skaita dēļ, mūs šī prob-
lēma neskar, jo mūsu mūzikas
skolā audzēkņu pietiek, tomēr

saskaramies ar citām problēmām.
Esam neziņā par mācību procesu,
par mācību programmu
īstenošanu. Iecere šogad atvērt
saksofona klasi ir jāiesaldē līdz
labākiem laikiem. Neskaidrs ir
jautājums par to, kāds būs skolas
modelis, vai nebūsim atkal in-
terešu izglītības iestāde, jo pēc
pašreizējā koeficienta, kad uz
vienu audzēkni ir 1,07 stundas
līdzšinējo 3,43 stundu nedēļā
vietā, nevar būt runa par kvali-
tatīvu, profesionālu izglītību.
Neskaidrs ir filiāļu liktenis. Pensi-
jas vecuma pedagogi pēc jaunā
likuma, kurš stājās spēkā 1. jūlijā,
neizrāda interesi darbu turpināt.

Par to, ka mūzikas skola Ilūk-
stē pastāvēs man nav ne mazāko
šaubu. Arī pašvaldība, kura ir dib-

inātājs, un audzēkņu vecāki, cik
man zināms, nepieļauj domu par
skolas slēgšanu. Ilūkstes mūzikas
skola šobrīd nodrošina kvalitatīvu
brīvā laika izmantošanas iespēju
vismaz 150 novada bērniem.
Turklāt, kā liecina atsevišķu paš-
valdību veiktie pētījumi, bērniem,
kuri mācās kultūrizglītības
iestādēs, raksturīgas ne tikai īpaši
attīstītas radošās spējas un interese
par kultūru, bet arī augsta sociālās
atbildības un pilsonisko
pienākumu sajūta.

Man gribas ticēt, ka pie visām
mūzikas skolām atkal plīvos
Latvijas karogs un netiks ap-
draudēta Latvijas unikālā
kultūrizglītības sistēma.

Ilūkstes mūzikas skolas
direktors E.Megnis.

Ilūkstes novadā mūzikas skola būs?Ilūkstes Bērnu un Jauniešu centrs

Notikums

Tiek pasniegts Goda raksts arhitektam Gunāram Blūzmam par
piemiņas plāksnes izgatavošana lietuviešu rotai.
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Cik ātri skrien laiks! Tikko vasariņa bija sākusies, bet nu jau viss sāk
liecināt par to, ka vasaras prieki drīz beigsies. Vakari kļūst vēsāki, pīlādži
ar katru dienu kļūst sārtāki, arī sulīgie āboli ābeles zaros vilina tos noplūkt
un nogaršot.

Bitīte Žužiņa ik rītu čakli vāc ziedu nektāru, bet rūķēni Mammucim
palīdz mājas darbos. Bet, kas tā par vasaru bez spēlēm un rotaļām! Arī
bišu bērns un rūķēni neaizmirst par tām.

Kādu dienu, kad mājas darbi bija padarīti, rūķēni sēdēja pagalmā, un
garlaikojoties kūleņoja pa zālīti, bet Žužiņa lidinājās starp tiem, cenz-
damās pakutināt to degungalus. Te pēkšņi Pince piecēlās, un demon-
stratīvi piecirzdama ar kāju teica: ,,Pietiek!’’ Žužiņa ar Inci neizpratnē
bolīja ačeles. ,,Kas tad nu?’’, jautāja Incis. ,,Mums vajag uzspēlēt kādu
spēli, nevis vienkārši vārtīties pa zālīti’’, teica Pince. ,,Bet kādu?’’, kopā
iesaucās Incis un Žužina. Pince klusēdama ieskrēja mājā un iznesa kādu
grāmatu. ,,Ai, cik tā ir liela!’, brīnījās Žužiņa. Pince lepni apsēdās uz
zāles, atvēra grāmatu un teica: ,,Ko brīnāties? Tā ir ,,Lielā spēļu grā-

mata!’’’’ Bitīte ar Inci apsēdās blakus un zinātkāri vēroja katru lapu, kuru
pāršķīra Pince. Tā viņi kādu laiku lasīja un nonāca pie slēdziena, ka visās
spēlēs un rotaļās ir nepieciešami vairāki spēļu dalībnieku, bet viņi bija
tikai trīs. Ko darīt?

Incis piecēlās, nosvilpās un nepagāja ilgs laiks, kad atlidoja žagata.
Viņš viņai kaut ko iečukstēja, un tā aizlaidās. Rūķēns noslēpumaini
smaidīja. Tagad Pince ar Žužiņu neko nesaprata. Bet Incis tikai smaidot
teica :,,Tūlīt visu redzēsiet un sapratīsiet!’’ Nepagāja ilgs laiks, kad pa-
galmā parādījās neliels bariņš citu rūķu bērnu. Tie smaidīdami nāca tiem
klāt. ,,Labdien, vai ciemiņus gaidījāt ?” jautāja rūķēns Žanis. ,,Nu, pro-
tams, tāpēc jau žagatiņu pēc Jums sūtīju’’, atteica Incis.

Lielā spēļu diena varēja sākties!

Tagad mīļo lasītāj seko līdzi uzdevumiem, izlasi spēļu noteikumus,
un ja kāda no spēlēm iepatīkas uzspēlē to kopā ar draugiem! Lai izdo-
das!

Sveicināti mazie
lasītāji!

Vasara mūs
iepriecina ar
s a v ā m
smaržām, ogu
un ābolu sulīgo
garšu. Tas ir

brīnišķīgs laiks, kad var ļauties
saulītes un silta vēja glāstiem.
Katru dienu gaida kāds piedzīvo-
jums vai interesants darbs. Arī
mūsu draugi, rūķēni Incis un Pince,
kopā ar bitīti Žužiņu ļaujas vasaras
burvībai. Kā viņiem klājas? Uz šo
jautājumu lai atbild viņi paši!

Spēļu laiks ir sācies!

1. uzdevums. Ciemos pie Žužiņas un Rūķēniem atnāca draugi.Es
nosaukšu viņu vārdus, bet Tev ir jānosaka, cik bija meiteņu un zēnu.Uz
vasaras spēļu pēcpusdienu atnāca Žanis, Šarlote, Čiepa, Līžuks, Roberts
un Santuce.

Rūķu meiteņu bija______________
Rūķu zēnu bija_________________

2.uzdevums. Katram rūķu bērnam būs kāda raksturīga ārējā pazīme, kuru es nosaukšu. Tavs uzdevums, zem
rūķu portretiem uzrakstīt viņu vārdus. Uzraksti un izkrāso!

• Žanis ir ļoti darbīgs rūķis, tāpēc kabatās viņam vienmēr ir kāds skrūvgriezis vai nagla.
• Šarlote ir pievilcīga rūķene. Viņai ir ļoti svarīgi kā viņa izskatās, tāpēc bez rokassomiņas, kurā ir viss

nepieciešamais skaistumkopšanai, nekādi neiztikt.
• Čiepa ir pati mazākā no rūķu bērniem, lai būtu drošāk viņa vienmēr sev līdzi nēsā savu draugu lāčuku.
• Līžuks ir spurains rūķu meitēns. Viņu var pazīt pēc jaukajiem vasarraibumiņiem
• Roberts ir kaislīgs autosacīkšu fans, tāpēc kāds no mašīnu modeļiem vienmēr ir kabatā.
• Santuce ir kārumniece, tāpēc vienmēr kaut kur ir noslēpusies kāda konfektīte vai cepumiņš.

3. uzdevums.Savelkot skaitļus pēc kārtas Tu uzzināsi ar ko vēl nodar-
bojās rūķi un bitīte Žužiņa.

Informācija

Ilūkstes novadā notiek Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. - 2013. gadam projekta
LLI-050 „Joint water-based tourism offering in Latgale region and Utena county” (WATER JOY) darbība. Pro-
jektā piedalās Latgales un Lietuvas pašvaldības.

Latgales tūrisma informācijas centru pārstāvji kopā ar Utenas tūrisma speciālistiem ar projekta LLI-050
WATER JOY atbalstu piedalījās tūrisma izstādēs “Balttour 2009” un “Vivatour 2009”. Kā atzīmē tūrisma
speciālisti, kopīgā abu reģionu dalība izstādēs bija ļoti veiksmīga. Kopīgais Baltijas Ezeru Zemes stends bija
profesionāli sagatavots un plaši apmeklēts. Pēc statistikas datiem stendu apmeklēja aptuveni 20000 cilvēku. Pro-
jekta darbinieki un partneri bija veikuši sekmīgu izstādes darba dienu kārtības plānošanu, bija pietiekami iz-
dales materiālu. Izstādē piedalījās arī Ilūkstes novada tūrisma informācijas centrs.

Projekta ietvaros mūsu novadā tiks izveidota laivu piestātne Daugavā – Pilskalnes pagasta Pristainē, iz-
gatavotas norādes, informācijas zīmes un stendi.

Pašreiz notiek stenda “Ilūkstes novada tūrisma shēma” saskaņošanas darbi. Stends tiks uzstādīts novada
sākumā, kur šobrīd atrodas tūrisma shēma, kas laika apstākļu ietekmē, ir nolietojusies. Stendā būs aktualizēta
informācija par tūrisma objektiem un naktsmītnēm Ilūkstes novadā.

Norādes zīmes būs gan uz laivu piestātni, gan dabas parku “Dvietes paliene”. Laivu piestātnē plānots izvei-
dot arī atpūtas vietu un vēl vienu informatīvo stendu par projekta norisi un atpūtas vietas izmantošanu. Projekta
aktivitātes jāpabeidz līdz šī gada oktobra beigām. Kā pirmais tiks uzstādīts atjaunotais tūrisma stends. Cerams,
ka līdz zelta rudens ekskursiju laikam tūristu ērtībām iebraucot novadā, būs skatāma atjaunotā Ilūkstes novada
tūrisma informācija.

Ilūkstes novada TIC speciāliste
L.Tamane

Materiālu sagatavoja I.Vuškāne

Drīzi šis stends, kas izvietots netālu no Ilūkstes robežas tiks nomainīts pret
jaunu un labi pārlasāmu.
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Notikums

Baznīcas zvani un zvanu tornis
ir vieni no nepieciešamākajiem
pareizticīgo dievnama piederu-
miem. Vissvētās Dievmātes piedz-
imšanas Ilūkstes pareizticīgajā
baznīcā ilgstošu laiku zvanu vietā
izmantoja gan automašīnas disku,
gan gāzes balonu, kuri atradās
bēniņos. Taču atradās cilvēki, kuri

apsolīja sniegt baznīcai palīdzību -
iegūt jaunus zvanus un uzcelt
zvanu torni. Tā pirms trīs gadiem
oktobra mēnesī sākās zvanu torņa
celtniecība.

Kāda nozīme ticīgo dzīvē ir
baznīcas zvaniem?

Baznīcas zvanu skaņas tiek
lietotas, lai:

1. aicinātu ticīgos uz
dievkalpojumu;

2. paustu baznīcas un tās
dievkalpojumu svinīgumu;

3. darītu zināmu tiem, kuri
neatrodas dievnamā, par
dievkalpojuma īpaši svarīgo daļu
(Evanģēlija lasījumiem, krusta
gājieniem utt.) veikšanas laiku.

Bez tam ar zvanu
palīdzību tiek sasaukta tauta uz
tautas sapulci. Ar zvanu skaņām
tiek pavēstīts par briesmām vai
nelaimi, piemēram, par ugun-
sgrēku. Dzimtenes traģiskajās di-
enās ar zvanu palīdzību tautu
aicināja aizstāvēt tēvzemi. Ar
zvanu skaņām cilvēkiem tika
paziņots par uzvaru un tika sve-
icināti uzvaru guvušie karapulki
utt.

Taču zvanus kā zināms
kristieši sāka lietot ne uzreiz, kā
parādījās kristietība. Vēcās Derības
laikā Jeruzālemes templī ticīgos
aicināja uz dievkalpojumu nevis ar
baznīcas zvaniem, bet ar taures
skaņām. Pirmo reizi kā zināms
baznīcas zvani parādījās
Rietumeiropā. Ir nostāsts, saskaņā
ar kuru baznīcas zvanu izgu-
drošana tiek piedēvēta svētajam
Pāvilam Nolanskas bīskapam
(+411.g.). Saskaņā ar vienu no
šiem nostāstiem svētais Pāvils
sapnī redzēja lauku puķes, kuras
izdeva patīkamas skaņas. Pēc sava
sapņa bīskaps pavēlēja liet zvanus,
kuriem bija šo puķu forma. Taču
acīmredzot svētais Pāvils nebija
tas, kurš ieviesa zvanus baznīcas
praksē, jo ne viņš pats savos sac-
erējumos, ne viņa laika biedri rak-
stnieki neko nepiemin par
zvaniem. Tikai 7.gs. sākumā
Romas pāvestam Savinianam izde-

vās piešķirt zvaniem kristīgu
nozīmi. Kopš šī laika kristieši sāka
pakāpeniski izmantot zvanus, un
Rietumeiropā 8.gs. un 9.gs. laikā
zvani stabili iegāja kristīgā
dievkalpojuma praksē.

Austrumos, Grieķu
baznīcā, no kurienes uz Krievzemi
atnāca pareizticība, zvanus sāka li-
etot 9.gs. otrajā pusē pēc tā, kad
venēciešu dodžs Ursus uzdāvināja
imperatoram Mihaēlam 12 lielus
zvanus.

Krievijā un Latvijā zvani
parādījās vienlaicīgi ar kristietības
pieņemšanu. Sākumā tie bija
nelieli un baznīcā to bija nedaudz-
pa diviem vai trim zvaniem.

Tagad atgriezīsimies no
pagātnes tagadnē. Kā jau tika
minēts pirms trīs gadiem tika sākta
zvanu torņa celtniecība. Vissvētās
Dievmātes piedzimšanas Ilūkstes
pareizticīgās baznīcas pārzinis
Tēvs Ambrozijs ar sponsoru garan-
tijas vēstules palīdzību pasūtīja
zvanus. Zvani tika lieti Ukrainas
pilsētā Dņepropetrovskā pēc Ki-
jevas-Pečoru Lavras rekomendāci-
jas. Taču sponsori savus solījumus
palīdzēt materiāli neizpildīja.
Nācās vērsties pēc palīdzības pie
ticīgajiem. Katrs cik varēja ziedoja
un palīdzēja. Un tā jau 2008.gada
21. septembrī Vissvētās Dievmātes
piedzimšanas svētkos tika veikta 9
zvanu un virskupola krustu
iesvētīšana. Šī gada 2. septembrī
tika veikta zvanu torņa montāža.
Uz zemāko zvanu torņa stāvu ar
jaudīga ceļamkrāna palīdzību tika
nostādīti vēl divi stāvi, uzlikts
kupols un krusts. Augšējā stāvā
atrodas divi zvani, kuru svars ir
570 kg un 270 kg, vidējā stāvā
atrodas pārējie zvani. Zvanu torņa

uzstādīšanas diena ticīgajiem
pārvērtās par īstiem svētkiem. Šī
diena bija saulaina un silta, silti un
priecīgi bija arī ticīgo dvēselēs un
sirdīs. Taču vēl priekšā ir ievēro-
jami darbi un izdevumi, kuri ne-
pieciešami zvanu montāžai.

Izmantojot iespēju,
gribam sirsnīgi pateikties Jurijam
Deņisovam, Valērijam Isakovam,
Aleksandram Gračovam,
Česlavam Meduņeckim,
Staņislavam Mežniekam un citiem,
kuri vienmēr bez atteikuma pēc
mūsu lūguma piegādāja ne-
pieciešamos mehānismus un
tehniku ar lieliskiem speciālistiem
un bez atlīdzības veica visus ne-
pieciešamos darbus, par ko viņiem
un visiem, kuri palīdzēja, liels
paldies. Lai viņus svētī Visuvare-
nais Dievs par viņu cēlo darbu.

Zvanu tornis uzstādīts,
bet pagaidām vēl nav pabeigts. Vēl
ir daudz darba- pamata nos-
tiprināšana, pakāpienu un pandusa
izveidošana, zvanu montāža un
uzskaņošana, kupola, kas atrodas
virs altāra, uzstādīšana. Šiem dar-
biem nepieciešami līdzekļi, tāpēc
lūdzam, ja kādam ir vēlēšanās un
iespējas, sniegt mums materiālo
palīdzību.

Mūsu rekvizīti:
Vissvētās Dievmātes Piedz-

imšanas Ilūkstes Pareizticīgā
Draudze

Reģ.Nr. AP-0246
Nod.maks.reģ. 90000256556
Norēķinu konts: Latvijas

Krājbanka
Kods: UBALL2X

Konts:
LV59 UBAL 3620 1325 75001

Lai Dievs Jūs svētī!
V. Formanicka

Zvanu torņa celtniecība Ilūkstes pilsētā

Subates luterāņu draudzei pastāv ilga sadarbība ar „Cerību draudzi” Vācijā, Magdebur-
gas pilsētā. Jau vairāk kā 10 gadi mūsu draudzei nav svešs šīs pilsētas vārds, jo gandrīz katru
vasaru delegācija no turienes ciemojas Subates draudzē, apmeklējot arī Lašu draudzi un citas
vietas Latvijā.

Šogad no „Cerību draudzes” mācītāja A.Herbsta un draudzes, laikā no 15.-20.augustam
bijām ielūgti pretvizītē Vācijā. Pavisam 6 cilvēku grupa: draudzes mācītājs Andrejs Bāliņš,
no draudzes – Inese Purvinska, Aina Buka, Līga Kūliņa, Zane Buceniece – Zīberga
un mūsu tulks Alberts Pudāns. Mūs sagaidīja un uzņēma ļoti sirsnīgi. Valdīja
draudzīga un silta atmosfēra. Cilvēki bija mīļi un atvērti. Sekoja daudzas tikšanās
un jaunas iepazīšanās. Tikām vesti dažādās ekskursijās Magdeburgas pilsētā un
ārpus tās. Iepazinām Magdeburgas pilsētas kristīgo sākumskolu, kur ieraudzījām
daudz kā interesanta un pamācoša, kā arī apmeklējām pilsētas Rātsnamu, kur
mācītāja A.Herbsta dēls – Jorgens ir deputāts. Viņš mums ar lielu interesi izrādīja
visu Rātsnamu un tā darbību. Ļoti interesanti bija Magdeburgas Doma baznīcā,
kura šogad svin savu 800 gadu pastāvēšanu (1209-2009). Tur nodibinājām kon-
taktus ar baltvāciešiem. Profesors Walter Lilienblum (UAP Universitātes pas-
niedzējs) šoruden ieradīsies arī Latvijā.

Braucienā ar kuģīti pa Elbu, tikāmies ar tautieti Bruno Svikli, kurš speciāli bija
braucis 200 km, lai tiktos ar latviešiem.

Mūs aizveda ļoti interesantā ekskursijā uz Helberštādes pilsētu, kur Doms un
dārgumu muzejs ir zem viena jumta un ir viens no lielākajiem pasaulē – ļoti ies-
paidīgi. Katedrāles velves, logu vitrāžas un dārglietas – viss ir saglabāts.

Tālāk sekoja brauciens augstā kalnā ar nosaukumu „Raganu kalns”, kur katru
gadu 30.aprīlī notiek „Valpurģu svētki” – nakts, ļoti raksturīga tā nosaukumam, ar
lielu atpūtas bāzi, plašiem pasākumiem un rotaļu laukumiem.

Mums bija divas svarīgas un interesantas tikšanās – apspriedes, apaļā galda
norisē, kuras bija noorganizētas sakarā ar mūsu ierašanos:

1.Svētā Jāņa palīdzības dienestā;
2. Baznīcā ar daudzu amatpersonu piedalīšanos.
Tās mums bija ļoti nozīmīgas, jo tikām uzklausīti par mūsu dzīvi un baznīcas uzturēšanu,

kā arī tika runāts par palīdzības saņemšanu.
Ļoti patīkami, kad pastāv labs kontakts starp mācītājiem – mūsu un Vācijas. Lai arī turp-

māk pastāvētu šī sajūta un sadarbība! Sajūtas, ko esot tur piedzīvojām bija vienkārši brīnišķī-
gas. Tik sirdi pacilājošas bija kopējās lūgšanas un svētbrīži, kas norisinājās katru dienu
vienotībā ar vācu draugiem. Savu sirdsprieku sniedza viss redzētais dzirdētais un sajustais.
Dieva mīlestības izjutu sniedza gan dabas skati, gan satikto cilvēku atvērtās sirdis.

Nakšņojām skaistā pilī, kuras īpašnieks ir „Cerību draudzes” loceklis. Atsveicinoties no
mācītāja un vācu draugiem apmainījāmies ar nelieliem suvenīriem, un mājām ardievas līdz

nākamajai tikšanās reizei, kas notiks nākošgad Subatē.
Atgriežoties Latvijā vēl ilgi bijām ceļojuma iespaidā. Lai Dievs svētī mūsu turpmāko

sadarbību, lai tā turpinātos!
Grupas vārdā – Subates draudzes padomes locekle

A. Buka.

Sirdi pacilājošs brauciens uz Magdeburgu Vācijā
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Novada pašvaldībā

23.jūlija sēdē izskatīja deputātu Ritas Butkevičas un Aināra Astiča iesniegumus par pilnvaru
nolikšanu un nolēma izbeigt deputātu pilnvaras pirms termiņa. Ritas Butkevičas un Aināra Astiča
vietā 31.jūlijā sēdē apstiprināja deputātu Guntas Semjonovas un Agra Elerta pilnvaras.

Izveidoja finanšu komiteju 8 deputātu sastāvā. Komitejas priekšsēdētājs Stefans Rāzna,
komitejas locekļi: Artūrs Bogdanovičs, Agris Elerts, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns, Vitolds
Kveders, Staņislavs Mežnieks, Ērika Šaršune.

Izveidoja attīstības un uzņēmējdarbības komiteju 7 deputātu sastāvā. Komitejas priekšsēdētājs
Maigurs Krievāns, komitejas locekļi: Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Vitolds Kveders,
Staņislavs Mežnieks, Lenvija Rāzna, Inese Vuškāne.

Izveidoja sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 deputātu sastāvā. Komitejas
priekšsēdētāja Maija Žigajeva, komitejas locekļi: Imants Rubļevskis, Lenvija Rāzna, Ērika
Šaršune,Ingūna Svarāne,Inese Vuškāne.

Apvienoja Ilūkstes novada, Dvietes pagasta, Eglaines pagasta un Subates pilsētas ar lauku
teritoriju pašvaldību budžetus un apstiprināja kopējo Ilūkstes novada pašvaldības budžetu
2009.gadam. Pēc apvienošanās novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
sastādīja Ls 4 962 108, speciālā budžeta ieņemumi un izdevumi - Ls 550 564, ziedojumi un dāv-
inājumi Ls 1366, aizņēmumi Ls 102 224, galvojumi Ls 94421, rezerves fonds Ls 20 000. (Izvērsts
2009.gada konsolidētais novada pašvaldības budžets publicēts šī numura 13.lpp).

Izveidoja Ilūkstes pilsētas zemes komisiju 6 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Maig-
urs Krievāns, komisijas locekļi: Stefans Rāzna, Nansija Tamane, Vitolds Kveders, Dagnija
Dāvidsone, Jānis Anspoks.

Izveidoja Subates pilsētas zemes komisiju 6 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētāja Sofija
Glūmāne, komisijas locekļi: Viktorija Grancovska, Līga Kūliņa, Stefans Rāzna, Nansija Tamane.

Izveidoja privatizācijas un īpašumu apsaimniekošanas komisiju 5 locekļu sastāvā: Dagnija
Dāvidsone, Inga Srode, Imants Rubļevskis, Natālija Žukovska, Gunta Semjonova. Komisijas
priekšsēdētāju vēlēs pirmajā komisijas sēdē.

Izveidoja dzīvokļu komisiju 6 locekļu sastāvā: Komisijas priekšsēdētāja Ingūna Svarāne
komisijas locekļi: Inga Strode, Biruta Kalniņa, Natālija Žukovska, Jefrosinija Vaščenko, Vitālijs
Grancovskis.

Izveidoja komunālo un saimniecisko jautājumu komisiju 6 locekļu sastāvā: Viktors Cibuļskis,
Vitālijs Grancovskis, Aldis Čamāns, Jānis Krievāns, Romualda Kartašova. Komisijas
priekšsēdētāju vēlēs pirmajā komisijas sēdē.

Izveidoja administratīvo komisiju 8 locekļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Āris Ruža
komisijas locekļi: Velga Glovecka, Aija Rūrāne, Eva Linkeviča, Inga Labude, Romualda Kar-
tašova, Kristīne Elksnīte un Inese Vuškāne.

Noteica, ka ar 1. septembri novada teritorijā darbosies viena bāriņtiesa 7 locekļu sastāvā. Par
bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēja Velgu Glovecku, par bāriņtiesas locekļiem: Ivitu Krapāni,
Valdu Namiņu, Anitu Nalivaiko, Lilitu Apeli, Ināru Munci un Inesi Sičevu. Ar 1. septembri savu
darbību izbeidza bijušo pašvaldību izveidotās bāriņtiesas Subatē, Eglainē un Dvietē. Turpmāk
bāriņtiesas pakalpojumus Subatē, Dvietē un Eglainē nodrošinās viens novada bāriņtiesas
darbinieks. Subatē – Lilita Apele, Dvietē – Ināra Munce un Eglainē – Inese Sičeva.

Ar 1.augustu nolēma pārņemt Raudas speciālo internātskolu bērniem bāreņiem Šēderes pa-
gastā un Sporta skolu Ilūkstē, kā arī pārņēma novadam piekritīgās kapitāldaļas SIA”Atkritumu
apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācijā”, SIA “Latgales Laiks”,
SIA”Daugavpils reģionālā slimnīcā” un SIA”Veselības un sociālās aprūpes centrā ”Subate”.

Ar 1. septembri nolēma slēgt Dvietes pamatskolu. Dvietes pamatskolas skolēni mācības
turpinās Bebrenes un Ilūkstes skolās. Pašvaldība nodrošinās skolēnu pārvadāšanu.

Nolēma nodot Dvietes pagasta komunālo saimniecību pašvaldības kapitālsabiedrībai
“Ornaments”.

Izveidoja Subates pilsētas, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes un Šēdreres pagastu pār-

valdes kā novada pašvaldības administrācijas struktūras bez juridiskās personas tiesībām un
noteica, ka Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja un Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja pienāku-
mus pildīs viena persona,tāpat arī Eglaines pagasta pārvaldes vadītāja un Šēderes pagasta pār-
valdes vadītāja pienākumus pildīs viena persona.

Izskatīja iedzīvotāju izvirzītās pārvalžu vadītāju amata kandidatūras. Uz četrām vakantām
vietām bija izvirzītas 9 kandidatūras. Ar balsu vairākumu aizklāti balsojot par Subates pilsētas pār-
valdes vadītāju tika ievēlēta Sofija Glūmāne, par Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāju Benita
Štrausa, par Eglaines pagasta pārvaldes vadītāju un Šēderes pagasta pārvaldes vadītāju Romualds
Federovičs, bet par Dvietes pagasta pārvaldes vadātāju un Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāju
tika ievēlēta Inta Vaitkuna.

Subates, Dvietes un Eglaines kultūras namus nolēma iekļaut Ilūkstes novada kultūras centra
struktūrā,bet bibliotekas Ilūkstes novada Centrālās bibliotekas struktūrā. No 1.septembra Novada
Kultūras centra pakļautībā atradīsies 5 novada kultūras nami, bet Centrālās bibliotēkas pakļautībā
būs 8 novada bibliotēkas.

Ar 1.septembri nolēma reorganizēt Subates pirmskolas izglītības iestādi ”Rūķis” un iekļāva
to Ilūkstes novada pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”struktūrā. Pirmskolas vecuma bērnu
grupiņas Subatē un viena grupiņa Dvietē turpinās darboties kā “Zvaniņa” struktūrvienības.
Nolēma drīzumā izskatīt jautājumu par Bebrenes pirmskolas iestādes “Mazputniņš” reorganizā-
ciju.

Apstiprināja Ilūkstes novada pašvaldības un administrācijas nolikumus. (Nolikumu pilns tek-
sts publicēts šī numura 8. un 12. lappusē.)

Apstiprināja sagatavotos komiteju un atsevišķu pašvaldības iestāžu nolikumus, t.sk. sociālā
dienesta, bāriņtiesas, novada kultūras centra, novada centrālās bibliotekas, Raudas speciālās in-
ternātpamatskolas, novada sporta skolas, novada PII “Zvaniņš”, Eglaines pamatskolas un Sub-
ates pamatskolas nolikumus. Tuvākājā laikā tiks pārskatīti visi pašvaldības institūciju un iestāžu
nolikumi.

Lai izpildītu likuma prasības “Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzību 2009.gadā“ un ieekonomētu pašvaldības budžeta līdzekļus, dome nolēma ar 1.augustu
noteikt novada pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem darba laiku - 32 stundas nedēļā un šajā
sakarā noteica vienotu pašvaldības administrācijas un pārvalžu darba laikus: P. 8.00- 16.30.
O.8.00- 17.30.T.C. 8.00-16.30. P.- brīvdiena.

Lai ievēlētu novada vēlēšanu komisiju noteica vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu
pieteikšanas termiņu no 1.septebra līdz 22.septembrim. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus
pārstāvjus novada vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību
centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī novada domes deputātiem vai
ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem. Telefons uzziņām 65447863.

Ilūkstes novadā ir iekļauta Subates pilsēta ar lauku teritoriju. Administratīvo teritoriju un
apdzīvotu vietu likuma 8. panta pirmā daļa nosaka, ka novada teritoriju iedala šādās vienībās: no-
vada pilsētās un novada pagastos. Minētā likuma pārejas noteikumu 19.punts nosaka sekojošo:
”Ministru kabinets, izvērtējis vietējo pašvaldību lēmumus, līdz 2010.gada 1.janvārim sagatavo un
iesniedz Saeimai likumprojektu par pilsētas ar lauku teritoriju sadalīšanu novada pilsētā un no-
vada pagastā vai pilsētas lauku teritorijas pievienošanu esošajam novada pagastam. Šajā sakarā
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūdza Ilūkstes novada domi līdz 1.septem-
brim pieņemt lēmumu par Subates pilsētas attiecīgās lauku teritorijas pārsaukšanu par novada
pagastu vai pievienošanu esošajam novada pagastam.

Apspriežot doto jautājumu un ņemot vērā subatiešu viedokli, dome nolēma:
1.Sadalīt Ilūkstes novada teritoriālo vienību “Subates pilsēta ar lauku teritoriju” divās atse-

višķās novada teritoriālajās vienībās – novada pilsētā un novada pagastā.
2.Pēc sadalīšanas Ilūkstes novada teritoriālai vienībai “novada pilsēta” atstāt nosaukumu

“Subates pilsēta” un teritoriālai vienībai ”novada pagasts” piešķirt nosaukumu “Prodes pagasts”.
Irēna Bogdanova

Ko nolēma deputāti.

PPPPiiii eeee llll iiiikkkkuuuummmmssss

Atdzims vēsturiskais 
Prodes pagasts

Pamatojoties uz LR Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Ilūkstes novada dome 2009.gada 27.augustā ierosināja Subates pilsētas lauku
teritoriju pārdēvēt par Prodes pagastu.

Pagasta nosaukums nav izvēlēts nejauši. Šāds pagasts ir pastāvejis no 1820.gada. Pēc 1935.gada tautas skaitīšanas datiem Prodes pagastā bija 2168
iedzīvotāji.

1892.gadā, secinot, ka mazo pagastu pastāvēšana ir nelietderīga, vienā Prodes pagastā tika apvienoti Prodes, Kazimirvāles, Gulbenes, Lavides,
Baltmuižas un Vārnišķu pagasti, atstājot tomēr agrākiem pagastiem tiesības uzturēt pašiem savas nabagmājas, skolas, magazīnas. Par pagastmāju tika
izvēlēts Baltmuižas skolas nams. Par pirmo Prodes pagasta vecāko ievēlēja Jāni Banderu.

Pēc kara - 1949.gadā Prodes pagastā izveidoja trīs ciema padomes - Birznieku, Komjauniešu un Prodes. 1959.gada 27.augustā ciema padomes tika
pievienotas Subates pilsētai.

Zīmīgi, ka tieši pēc 50 gadiem un tieši 27.augustā ir atkal atdzimis Prodes pagasts (vēsturiskā teritorija gan ir nedaudz mainījusies).
G. Semjonova
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I. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS
IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES  UN
ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

1. Ilūkstes novada pašvaldības teritorijai ir
šāds iedalījums:

1.1. Ilūkstes pilsēta;
1.2. Subates pilsēta ar lauku teritoriju;
1.3. Bebrenes pagasts;
1.4. Dvietes pagasts;
1.5. Eglaines pagasts;
1.6. Pilskalnes pagasts;
1.7 .Šēderes pagasts.
2.  Ilūkstes novada administratīvais centrs ir

Ilūkstes pilsēta. 
3. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību

nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības
institucionālo struktūru; lemj par autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un
par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto
valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu
izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.
Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir at-
bildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību
un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

4. Dome atbilstoši Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumam sastāv no 15
deputātiem. 

5. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu
domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības
deputātiem ievēl:

5.1. finanšu komiteju 8 locekļu sastāvā;
5.2. sociālo, izglītības un kultūras jautājumu

komiteju 7 locekļu sastāvā;
5.3. attīstības un uzņēmējdarbības  komiteju 7

locekļu sastāvā.

6. Dome ir izveidojusi šādas iestādes, kuras
darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata:

6.1. Ilūkstes novada  pašvaldība, juridiskā
adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV 5447;

6.2. Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļa, ju-
ridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV 5447;

6.3. Ilūkstes novada bāriņtiesa, juridiskā
adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV 5447;

6.4. Ilūkstes novada sociālais dienests, ju-
ridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV 5447;

6.5. Ilūkstes 1.vidusskola, juridiskā adrese:
Raiņa iela 49, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447;

6.6. Ilūkstes 2. vidusskola, juridiskā adrese:
Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447; 

6.7. Bebrenes vidusskola, juridiskā adrese:
Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV 5439;

6.8. Ilūkstes novada neklātienes vidusskola,
juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV 5447; 

6.9. Eglaines pamatskola, juridiskā adrese:
Skolas iela 42, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads,
LV 5444;

6.10. Subates pamatskola, juridiskā adrese:
Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes novads, LV
5471;

6.11. Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde
“Zvaniņš”, juridiskā adrese: Jēkabpils iela 10a,
Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447;

6.12. Bebrenes pirmsskolas izglītības iestāde
“Mazputniņš”, juridiskā adrese: Bebrenes pa-
gasts, Ilūkstes novads, LV 5439;

6.13. Subates pirmsskolas izglītības iestāde
”Rūķis”, juridiskā adrese: 1.Maija iela 1, Subate,
Ilūkstes novads, LV 5471;

6.14. Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs, ju-
ridiskā adrese: Raiņa iela 33a, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV 5447;

6.15. Ilūkstes mūzikas skola, juridiskā adrese:
Jēkabpils iela 5, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV
5447;

6.16. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka, ju-
ridiskā adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV 5447;

6.17. Ilūkstes novada kultūras centrs, ju-
ridiskā adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV 5447;

6.18. Bebrenes feldšeru – vecmāšu punkts, ju-
ridiskā adrese: Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads,
LV 5439;

6.19. Eglaines feldšeru - vecmāšu punkts, ju-
ridiskā adrese: Gagarina iela 8, Eglaines pagasts,

Ilūkstes novads, LV 5444;
6.20. Šēderes pagasta feldšeru punkts, ju-

ridiskā adrese: Alejas iela 8, Šēderes pagasts,
Ilūkstes novads, LV 5447;

6.21. Dvietes lauku ambulance, juridiskā
adrese: Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV
5441;

6.22. Ilūkstes dienas aprūpes centrs personām
ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss”, ju-
ridiskā adrese: Zemgales iela 6a, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV 5447;

6.23. Ilūkstes novada sporta skola, juridiskā
adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads,
LV 5447;

6.24. Raudas speciālā internātpamatskola
bērniem bāreņiem, juridiskā adrese: Rauda –1,
Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV 5447.

7. Ilūkstes novada pašvaldības administrācija
ir pašvaldības iestāde - “Ilūkstes novada paš-
valdība ” (turpmāk - administrācija), kas
nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, darba
organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī
pašvaldības pakalpojumu sniegšanu
iedzīvotājiem, un tā sastāv no šādām nodaļām,
valdēm un pārvaldēm:

7.1. finanšu un grāmatvedības nodaļa;
7.2. lietu pārvaldes nodaļa;
7.3. juridiskā nodaļa;
7.4. attīstības plānošanas nodaļa;
7.5. nekustamo īpašumu nodaļa; 
7.6. būvvalde; 
7.7. izglītības, kultūras un sporta nodaļa;
7.8. izglītības pārvalde;
7.9. informācijas un sabiedrisko attiecību

nodaļa;
7.10. komunālā un saimniecības nodaļa;
7.11. Subates pilsētas pārvalde;
7.12. Bebrenes pagasta pārvalde;
7.13. Dvietes pagasta pārvalde;
7.14. Eglaines pagasta pārvalde;
7.15. Pilskalnes pagasta pārvalde;
7.16. Šēderes pagasta pārvalde. 
Ilūkstes novada pašvaldības administrācija

darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata.
Administrācijas struktūrvienības darbojas pama-
tojoties uz administrācijas nolikumu un struk-
tūrvienības reglamentu, kurus apstiprina dome.
Subates pilsētas, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pil-
skalnes un Šēderes pagastu pārvaldes darbojas
pamatojoties uz pārvalžu reglamentu, kuru ap-
stiprina dome, pārvalžu vadītājus pēc izpilddi-
rektores priekšlikuma ieceļ dome.

8. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:

8.1. SIA ”Ornaments”, juridiskā adrese: Jel-
gavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447;

8.2. SIA ”Šēderes pakalpojumi”, juridiskā
adrese Skolas iela 11 -7, Šēderes pagasts, Ilūkstes
novads, LV 5474 ;

8.3. SIA ”Veselības centrs Ilūkste”, juridiskā
adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV
5447.

9.  Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja privātajā
kapitālsabiedrībā 

“Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlat-
gales starppašvaldību organizācija”.

10. Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās :
10.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību

savienība”;
10.2. biedrībā “Pašvaldību mācību centrs”.

11. Savu funkciju realizēšanai dome ir tiesīga
veidot citas iestādes, aģentūras, pašvaldību
kapitālsabiedrības, biedrības vai nodibinājumus.

12. Pašvaldības sniegto pakalpojumu piee-
jamību pašvaldības teritoriālajās vienībās
nodrošina nolikuma 7.11.- 7.16. punktos minētās
pilsētas un pagastu pārvaldes.

13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai
dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas:

13.1. vēlēšanu komisiju;
13.2. administratīvo komisiju;

13.3. dzīvokļu komisiju;
13.4. Ilūkstes pilsētas zemes komisiju;
13.5. Subates pilsētas zemes komisiju;

13.6. privatizācijas un īpašumu ap-
saimniekošanas komisiju;

13.7. komunālo un saimniecisko
jautājumu komisiju.

(Ilūkstes  novada  pašvaldības lēmējinstitū-
ciju struktūru un pakļautību nosaka šī nolikuma
1. pielikums.

Ilūkstes novada pašvaldības izpildinstitūciju
vispārējo struktūra un pakļautību nosaka šī no-
likuma 2. pielikums.)

14. Komisijas un valdes darbību reglamentē
pašvaldības domes apstiprināts nolikums. No-
likumā norāda:

14.1. valdes un komisijas izveidošanas
kārtību;

14.2. valdes un komisijas priekšsēdētāju un
priekšsēdētāja vietnieku, ja tāds ir;

14.3. valdes un komisijas kompetenci;
14.4. valdes un komisijas organizatoriskās un

tehniskās apkalpošanas kārtību;
14.5.domes pastāvīgo komiteju, amatpersonu

vai citu institūciju, kuras padotībā atrodas izvei-
dotā valde, komisija, darba grupa;

14.6. citus jautājumus, kurus pašvaldības
dome uzskata par svarīgiem.

15. Dome var lemt par komisiju un darba
grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzde-
vumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas
tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz
noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro
gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas dar-
bojas uz pašvaldības domes apstiprināta nolikuma
pamata atbilstoši 13.punktam vai to kompetence
var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek
izveidota.

16. Iedzīvotāji var lemt par iedzīvotāju kon-
sultatīvo valžu vai padomju izveidošanu, kuru
darbību reglamentē domes apstiprināts nolikums.
Iedzīvotāju konsultatīvo valžu vai padomju lē-
mumiem ir rekomendējoša rakstura nozīme.

17. Pašvaldības institūciju darbības
tiesiskuma un lietderības kontrolei pašvaldības
dome var izveidot audita nodaļu, kas darbojās
saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu no-
likumu.

II. DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA,
PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA 

UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS

18.Domes darbu vada domes priekšsēdētājs.
Domes priekšsēdētājs:

18.1.ir politiski un likumā „Par pašvaldībām”
noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības
domes darbu;

18.2.ierosina jautājumu izskatīšanu paš-
valdības domē, pastāvīgajās komitejās un komisi-
jās;

18.3.koordinē deputātu, administrācijas
darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

18.4.domes vārdā paraksta līgumus un citus
juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā
kārtībā; 

18.5.atver un slēdz kontus banku iestādēs, kā
arī paraksta bankas dokumentus ar pirmā paraksta
tiesībām;

18.6.saskaņo domes izpilddirektora lēmumus
par pašvaldības administrācijas darbinieku
pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;

18.7.dod saistošus rīkojumus pašvaldības ad-
ministrācijas darbiniekiem;

18.8.sagatavo izskatīšanai domes sēdēs val-
sts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

18.9.amata zaudēšanas gadījumā nodrošina
dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu
jaunajam domes priekšsēdētājam;

18.10.veic citus pienākumus, kas paredzēti
likumos, Ministru kabineta noteikumos, domes
lēmumos un šajā nolikumā;

18.11.pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti
un citām pašvaldībām;

18.12.domes vārdā izdot pilnvarojumus;
18.13.vada finanšu komitejas darbu;
18.14.bez īpaša pilnvarojuma pārstāv domi

tiesā;
18.15.atbild par tiesas spriedumu izpildi li-

etās, kurās viena no pusēm ir dome;
18.16.domes noteiktā kārtībā un ietvaros rīko-

jas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;
18.17.darbojas domes pretkorupcijas

pasākumu un pašvaldības darba atklātības
uzlabošanas jomā;

18.18.veic kapitāldaļu turētāja pārstāvja
funkcijas pašvaldības kapitālsabiedrībās, kurās ir
Ilūkstes novada pašvaldības kapitāla daļas, ja
dome nav nodevusi kapitāla daļu turētāja funkci-
jas citai amatpersonai vai institūcijai;

18.19. slēdz darba līgumu ar domes izpilddi-
rektoru.

19. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.
20. Domes priekšsēdētāja vietnieks  pilda

domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prom-
būtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus
pienākumus likumā paredzētajos gadījumos.

21. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā
noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības
iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu.
Pašvaldības izpilddirektors:

21.1. īsteno pašvaldības administrācijas
vadītāja kompetenci;

21.2. īstenojot pašvaldības administrācijas
vadītāja kompetenci, pieņem darbā un atbrīvo no
darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, to
saskaņojot ar domes priekšsēdētāju;

21.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju,
paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;

21.4. organizē domes  lēmumu izpildi un ir
tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes pastāvīga-
jās komitejās;

21.5. iesniedz domei priekšlikumus par paš-
valdības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lē-
mumu atcelšanu, kā arī atceļ administrācijas
pieņemtus prettiesiskus pārvaldes organizācijas
lēmumus. 

21.6. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu
vadītājiem prettiesiskas bezdarbības gadījumā
pieņemt lēmumus;

21.7.  ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot
no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

21.8. organizē teritorijas attīstības program-
mas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un
budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos ap-
stiprināšanai domei;

21.9. organizē, vada un kontrolē domes lē-
mumu, rīkojumu, saistošo noteikumu un
noteikumu izpildi savas pakļautības un pār-
raudzības sfērā, kā arī regulāri, bet ne retāk kā
vienu reizi divos mēnešos, ziņo domei par ad-
ministrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes
vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus
un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem; 

21.10. pēc kārtējām pašvaldības domes
vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja
amata zaudēšanas gadījumā domes priekšsēdētājs
nodrošina un izpilddirektors organizē dokumen-
tācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam
pašvaldības domes priekšsēdētājam  šajā no-
likumā noteiktā kārtībā;

21.11. ir tiesīgs piedalīties domes un komiteju
sēdēs un jautājumu apspriešanā; 

21.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīko-
jas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz līgu-
mus;

21.13. sniedz domei priekšlikumus par ad-
ministrācijas struktūrvienību, pašvaldības iestāžu
un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, re-
organizāciju un likvidēšanu;

21.14. slēdz darba līgumus ar darbiniekiem,
kuri iesaistīti algotos pagaidu sabiedriskajos dar-
bos, kā arī slēdz līgumus uz noteiktu laiku (uzņē-
muma līgumus);

21.15. organizē piespiedu darbu izpildi paš-
valdībā;

21.16. kontrolē darba aizsardzības, uguns-
drošības un civilās aizsardzības jautājumus paš-
valdībā;

21.17. uzrauga pašvaldības teritorijā esošās
infrastruktūras, dabas resursu, kultūrvēsturisko,
dabas un citu tūrisma objektu uzturēšanu, ap-
saimniekošanu un saglabāšanu;

21.18. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus
pienākumus.

22. Nolikuma 21.10.punktā noteiktās pil-
nvaras pašvaldības izpilddirektors realizē seko-
joši: divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas -
pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaras za-
udējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes
priekšsēdētājs, izpilddirektors un finanšu un grā-
matvedības nodaļas pārstāvis.

23. Izpilddirektora funkcijas tā prombūtnes
laikā (atvaļinājuma, slimības, komandējuma)
pilda domes priekšsēdētāja nozīmēta pašvaldības
amatpersona.

24. Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja viet-

„ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
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nieks un citas vēlētas pašvaldības amatpersonas,
kā arī izpilddirektors  un citi pašvaldības admin-
istrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu
pienākumu pildīšanu saskaņā ar Darba samaksas
un sociālo garantiju nolikumu.

III. DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU
KOMPETENCE, TO DARBA ORGANIZĀ-
CIJA UN NODROŠINĀJUMS

25. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek
dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju at-
bilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību
gadījumā šo principu nav iespējams ievērot,
komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa.

26. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finan-
siālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai finanšu
komitejai. Finanšu komiteja:

26.1.nodrošina pašvaldības budžeta projekta
izstrādāšanu, izskata citu pastāvīgo komiteju
sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un
iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē; 

26.2.sniedz atzinumu par budžeta projektu,
tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prior-
itātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta
budžeta ieņēmumu daļa;

26.3.sniedz atzinumu par projektiem, kas
saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par
domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu real-
izācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevu-
miem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

26.4.sniedz priekšlikumus par pašvaldību
īpašumu apsaimniekošanu;

26.5.sniedz atzinumus par pašvaldības nekus-
tamo īpašumu  atsavināšanu;

26.6.savas kompetences ietvaros izskata am-
atpersonu, iestāžu, valžu, komisiju, darba grupu
budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus; 

26.7.sniedz atskaiti domei par pašvaldības
budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par
līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un
1.janvārim; 

26.8.pēc deputātu rakstiska pieprasījuma at-
bilstoši Valsts kases noteiktajai formai izsniedz
ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi;

26.9.izstrādā un dod slēdzienu par izstrādāto
gada pārskata projektu;

26.10.kontrolē nolikuma 6.,7. un 8.punktā
minēto pašvaldības administrācijas struk-
tūrvienību, pašvaldības  iestāžu un kapitālsa-
biedrību darbu, pieprasot no to  vadītājiem sniegt
ziņojumu par darbu;

26.11.pārrauga privatizācijas un pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas un iepirkumu
komisiju darbu.

27.Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu
komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē
jautājumus:

27.1. par sociālo palīdzību;
27.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu ris-

ināšanā;
27.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu;
27.4. par veselības aprūpi un aizsardzību;
27.5. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā

laika nodarbībām;
27.6. savas kompetences ietvaros izskata am-

atpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un
darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un
iesniedz tos finanšu komitejā;

27.7. kontrolē nolikuma 6., 7. un 8. punktā
minēto attiecīgās jomas  pašvaldības administrā-
cijas struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību darbu, pieprasot no to
vadītājiem sniegt ziņojumu par darbu;

27.8. pārrauga dzīvokļu komisijas darbu. 

28. Attīstības un uzņēmējdarbības komiteja
sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus par:

28.1. teritorijas attīstības plānu un apbūves
kārtību;

28.2. nekustamā īpašuma jautājumiem;
28.3. īpašumu un teritorijas izmantošanu;
28.4. teritorijas apstādījumu plānošanu;
28.5. vides pārvaldes struktūru un budžeta iz-

mantošanu attīstības mērķiem;
28.6. starptautisko sadarbību un tūrismu;
28.7. investīciju projektu sagatavošanu un re-

alizāciju;
28.8. par komunālajiem pakalpojumiem;
28.9. par teritorijas labiekārtošanu;
28.10. par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda

uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu;
28.11. par nedzīvojamo telpu izmantošanu;

28.12. par satiksmes organizāciju;
28.13. kontrolē nolikuma 6., 7. un 8. punktā

minēto attiecīgās jomas pašvaldības administrā-
cijas struktūrvienību, pašvaldības iestāžu un
kapitālsabiedrību darbu, pieprasot no to
vadītājiem sniegt ziņojumu par darbu;

28.14. pārrauga  komunālo un saimniecisko
jautājumu komisijas, administratīvās komisijas,
Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes
komisiju darbu.

29.Domes pastāvīgajām komitejām un
deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības:

29.1.iepazīties ar pašvaldības administrācijas,
departamentu, iestāžu, kapitālsabiedrību doku-
mentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas ne-
pieciešami jautājumu izlemšanai komiteju sēdēs; 

29.2.saņemt no pašvaldības amatpersonām,
iestādēm un kapitālsabiedrībām nepieciešamos
dokumentus un paskaidrojumus. 

30.Domstarpību starp pastāvīgajām komite-
jām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām,
iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus
izskata domes priekšsēdētājs vai dome. Domes
priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos dom-
starpības izskata dome. 

31.Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu
reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komite-
jām un tās priekšsēdētājam ir tiesības uz sēdi
uzaicināt speciālistus, kuriem ir padomdevēja
tiesības. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja
tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku
komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji
vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. 

32.Komitejas sēžu norises laiku un vietu
nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar
domes priekšsēdētāju un paziņojot lietu pārvaldei.
Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir
domes sēdes. 

33. Lietu pārvalde nodrošina komiteju darba
tehnisko apkalpošanu:

33.1. paziņo komitejas locekļiem par komite-
jas kārtējām un ārkārtas sēdēm šajā nolikumā
noteiktā kārtībā;

33.2. tehniski sagatavo dokumentus
jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;

33.3. nodrošina komitejas sēžu pro-
tokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protoko-
lus;

33.4. sagatavo domes lēmumu projektus
par jautājumiem, kas tiek izskatīti komitejā;

33.5. kārto komitejas lietvedību, veic doku-
mentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbil-
stoši lietvedības noteikumiem;

33.6. sagatavo un izsniedz komitejas lē-
mumus;

33.7.veic citus uzdevumus komitejas darba
tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja
vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.

34. No komitejas locekļiem ar vienkāršu
balsu vairākumu var ievēlēt komitejas
priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas
priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā.

35. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prom-
būtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:

35.1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs
par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;

35.2. izstrādā komitejas sēdes kārtību;
35.3. sagatavo, sasauc un vada komitejas

sēdes;
35.4. pārstāv komitejas viedokli domes

sēdēs, komisijās un citās institūcijās;
35.5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo

nolikumu.

36. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba
kārtību  lietu pārvalde informē deputātus ne vēlāk
kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un
ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas
sēdes.

37. Komitejas darba kārtību, komitejas lē-
mumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas ma-
teriālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un
jautājumus nogādā domes deputātiem uz viņu
norādītajām  e-pasta  adresēm ne vēlāk kā vienu
dienu pirms komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk
kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes, kā arī ar tiem
var iepazīties  pašvaldības mājas lapā sadaļā “paš-
valdība/ deputātiem”.

38. Komiteja var izskatīt jautājumus, ja tās
sēdē piedalās vairāk nekā puse no komitejas
sastāva. Komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo
locekļu balsu vairākumu. Ja, balsojot par lē-
mumu, balsis sadalās vienādi, izšķiroša ir komite-
jas priekšsēdētāja balss. Komitejas sēdes
protokolu paraksta visi klātesošie komitejas lo-

cekļi. 
39. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas

locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs
sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc
trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz
atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas lo-
cekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam
par to jāpaziņo domei.

40. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var
tikt izslēgti no komitejas sastāva ar domes lē-
mumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs
reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ
neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos,
kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā.

41. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un
viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu var
noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk
kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. At-
tiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs
jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos
ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības admin-
istrācijas darbinieku, saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju vai tā vietnieku un izpilddirektoru.

IV. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PRO-
JEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA 

42. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes
priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek
iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes
priekšsēdētājam ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms
kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu
iekļaušanu domes darba kārtībā likumā noteiktajā
kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba
kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs
informē domi par lēmumu projektu izskatīšanas
secību un saņemtajiem atzinumiem.

43. Domei izskatīšanai iesniedzami tās kom-
petencē esošie jautājumi.

44. Domes sēdē izskata lēmumu projektus,
kurus iesniedz 

44.1.domes priekšsēdētājs;
44.2.domes pastāvīgās komitejas;
44.3.domes deputāti;

44.4.ārkārtas domes sēdes ierosinātājs;
44.5.pašvaldības izpilddirektors.

45. Lēmumu projektus izskatīšanai domes
sēdē sagatavo:

45.1.nolikuma 7.punktā minēto pašvaldības
administrācijas struktūrvienību (nodaļu, valžu un
pārvalžu) vadītāji un  speciālisti;

45.2. pašvaldības iestāžu vadītāji;
45.3.domes izveidotās komitejas,

komisijas, darba grupas;
45.4.domes deputāti.

46. Domes izskatīšanai iesniedzamo lēmumu
projektiem, kas satur administratīvā akta pazīmes,
formai un sastāvdaļām jāatbilst Administratīvā
procesa likuma noteiktajām prasībām un tajos
jābūt norādītam:

46.1.  tiesiskam pamatojumam;
46.2. izskatāmā jautājuma konkrētai analīzei

un objektīvam novērtējumam;
izvirzītiem precīzi formulētiem mērķiem un

uzdevumiem, rēķinoties ar esošiem          resur-
siem;

46.3. norādītiem izpildes un informācijas
sniegšanas termiņiem;

46.4. konkrētiem izpildītājiem, kā arī struk-
tūrvienībai, vai konkrētai personai, kurai       uz-
dota lēmuma izpildes kontrole;

46.5. norādei, ja lēmuma projektā ir ier-
obežotas pieejamības informācija;

46.6. kādās institūcijās projekts izskatīts;
46.7. projekta sagatavotājam (amats, parak-

sts ).
47. Lēmuma projektā var tikt iekļauti citi ar-

gumenti un apsvērumi, kurus lēmuma projekta
gatavotājs uzskata par būtiskiem.

48. Ja dome izskata administratīvā akta pro-
jektu, kas paredz personai liegt tiesības vai uzliek
tai pienākumus, tad  lietu pārvalde organizē per-
sonas uzaicināšanu viedokļa un argumentu
noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu. Persona
var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai,
ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Ad-
ministratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad
personas viedokļa noskaidrošana nav ne-
pieciešama.

49. Domes lēmuma projektus pirms to
iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod
izskatīšanai un saskaņošanai vai rakstveida atz-
inuma sniegšanai sekojošā kārtībā :

49.1. administrācijas struktūrvienībām un

citām pašvaldības iestādēm, kurām ir tiešs sakars
ar lēmuma projektā ietvertajiem jautājumiem; 

49.2. finanšu nodaļai,  ja lēmuma projekta
jautājumi saistīti ar finansiāliem     izdevumiem; 

49.3. juridiskajai  nodaļai, ja lēmuma projekta
jautājumi saistīti ar iekšējā vai   ārējā normatīvā
akta izstrādi;

49.4. pašvaldības izpilddirektoram. 
50. Lēmumu projekti un materiāli, kas

izskatāmi domes sēdē, jāiesniedz lietu pārvaldē,
kura tos reģistrē un nodod domes priekšsēdētā-
jam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma pro-
jektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts
netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz
vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju
vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jās-
niedz rakstisks atzinums par sagatavoto lēmuma
projektu. 

51. Lēmuma projektus, kas neatbilst šajā no-
likuma 49.punktā norādītajām prasībām, lietu pār-
valdes vadītāja nosūta atpakaļ iesniedzējam
trūkumu novēršanai.

52. Pamatojoties uz komiteju  pieņemtajiem
lēmumiem lietu pārvaldes vadītāja sastāda
kārtējās domes sēdes darba kārtības projektu un
iesniedz to domes priekšsēdētājam. Domes
priekšsēdētājs nosaka kārtējās domes sēdes darba
kārtību un nodot to izsludināšanai .

53. Paziņojumi par kārtējās domes sēdes
norises laiku, vietu un darba kārtību ir izliekami
redzamā vietā pašvaldības administrācijas, pilsētu
un pagastu pārvalžu ēkās 3 (trīs) dienas pirms
kārtējās domes sēdes un 3 (trīs) stundas pirms
ārkārtas domes sēdes, ko nodrošina  lietu pār-
valde.

54. Domes sēdes darba kārtību,  lēmumu pro-
jektus,  atzinumus par tiem, izziņas materiālus
deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautāju-
mus domes deputātiem dara pieejamus nosūtot
elektroniski uz deputātu norādītajām e-pasta
adresēm vai ievietojot pašvaldības mājas lapā
sadaļā “deputātiem”, vai  nogādājot uz deputāta
norādīto adresi. To nodrošina lietu pārvalde.

55. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj paš-
valdības dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada
budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr
pašvaldības dome nav piešķīrusi nepieciešamos
finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozīju-
mus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar
likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var
tikt uzsākti bez pašvaldības domes iepriekšēja pil-
nvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja
jāsaņem. 

56. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt
sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai
jāiesniedz  domei cits lēmuma projekta variants.
Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma
projektiem domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas
priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem.

57. Ja pastāvīgajā komiteja izskata adminis-
tratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības
vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas
priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu
viedokļa un argumentu noskaidrošanai par
izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis
saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav
noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta
paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objek-
tīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa
likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa
noskaidrošana nav nepieciešama.

58. Lai nodrošinātu domes deputātu tiesības
ātri un bez kavēšanās sasaukt domes ārkārtas
sēdes, domes ārkārtas sēdēs izskatāmajiem lē-
mumu un saistošo noteikumu projektiem nav
piemērojama domes kārtējo sēžu lēmumu pro-
jektu saskaņošanas kārtība. Ārkārtas sēdēs
izskatāmie lēmumu un saistošo noteikumu pro-
jekti nav iepriekš jāsaskaņo ar domes
speciālistiem un amatpersonām, bet tie tiek pre-
cizēti un pilnveidoti atbilstoši spēkā esošo nor-
matīvo dokumentu prasībām domes ārkārtas
sēdes laikā.

59. Pieņemtos un parakstītos lēmumus, kas
attiecas uz atsevišķām fiziskām vai juridiskajām
personām lietu pārvalde 3 dienu laikā sagatavo,
pavairo un izsūta personām, uz kurām tie attiecas.

60. Lēmumu oriģināli, kā arī tiem pievienotie
materiāli, kārtējā gadā glabājas lietu pārvaldē, pēc
tam tiek nodoti arhīvā.
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V. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS
PROCEDŪRA

61. Līgumu projektus sagatavo:
61.1.domes jurists un citas domes amatper-

sonas domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja
vietnieka vai pašvaldības izpilddirektora uzde-
vumā;

61.2. pašvaldības iestādes vadītājs;
61.3. pašvaldības kapitālsabiedrības

vadītājs;
61..4. citas fiziskas vai juridiskas per-

sonas, kuras vēlas noslēgt līgumu ar domi.
62. Pašvaldības iestāžu līgumu projektus

izskata un to atbilstību spēkā esošajiem normatī-
vajiem aktiem, domes lēmumiem un pašvaldības
interesēm pārbauda un vīzē:

62.1.domes jurists;
62.2.domes finanšu -budžeta ekono-

mists. 
63. Gadījumā, ja uz noslēgtā līguma nav ju-

rista vai finanšu -budžeta ekonomista vīzas,
uzskatāms, ka līgums netika saskaņots atbilstoši
šim nolikumam. 

64. Neatbilstoši normatīvo aktu prasībām no-
formētu, labojamu vai papildināmu līguma pro-
jektu atdot vai nosūta atpakaļ līguma
sastādītājam, motivējot trūkumus.

65. SIA “ORNAMENTS” un SIA “Šēderes
pakalpojumi”,  pamatojoties uz Ilūkstes novada
dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu, slēdz un
glabā pašvaldības dzīvojamo telpu un sociālo dzī-
vokļu īres līgumus.

66. Pašvaldības dzīvokļu privatizācijas
pirkuma līgumus, pamatojoties uz Ilūkstes no-
vada domes privatizācijas un īpašumu ap-
saimniekošanas komisijas lēmumu, slēdz un
glabā līdz nodošanai pašvaldības arhīvā šīs
komisijas priekšsēdētājs.

67. Pašvaldības nekustamo īpašumu atsav-
ināšanas un iegūšanas līgumus slēdz domes
priekšsēdētājs saskaņā ar domes pieņemtajiem lē-
mumiem.

68. Darba līgumu projektus ar domes admin-
istrācijas darbiniekiem, pašvaldības iestāžu
vadītājiem un kapitālsabiedrību vadītājiem
sagatavo domes personāllietu speciālists domes
priekšsēdētāja vai pašvaldības izpilddirektora
uzdevumā.

69. Darba līgumus ar domes administrācijas
darbiniekiem slēdz pašvaldības izpilddirektors
saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.

70. Darba līgumus ar pašvaldības iestāžu
vadītājiem  slēdz  pašvaldības izpilddirektors. 

71. Darba līgumus ar kapitālsabiedrību
vadītājiem   slēdz  kapitāldaļu turētājs, pamato-
joties uz domes lēmumu par pilnvarojumu.

72. Domes personāllietu speciālists reģistrē
un glabā noslēgtos darba līgumus atbilstoši domes
lietu nomenklatūrai līdz nodošanai pašvaldības
arhīvā.

73. Saskaņā ar domē pieņemtajiem lēmu-
miem domes priekšsēdētājam, domes
priekšēdētāja vietniekam, izpilddirektoram un pa-
gastu pārvalžu vadītājiem ir tiesības slēgt paš-
valdības zemes nomas līgumus.

74. Par sadarbības līgumu lemj dome.
Līgumu paraksta domes priekšsēdētājs.

75. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pieņem
dome, tad lēmumā norāda līguma noslēgšanas da-
tumu.

76. Līgumus par pašvaldību savstarpējo
norēķinu kārtību par izglītības iestāžu un sociālās
aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
paraksta pašvaldības izpilddirektors. Par
pielikumu pie līgumiem par pašvaldību savs-
tarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem savlaicīgu ies-
niegšanu domē, ievērojot spēkā esošos nor-
matīvos aktus, atbild izglītības iestāžu vadītāji.
Domē saņemtie pielikumi tiek saskaņoti ar
iedzīvotāju reģistra speciālistu. Pielikumi pie
līgumiem par pašvaldību savstarpējo norēķinu
kārtību par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem papildus tiek saskaņoti ar Ilūkstes
novada sociālā dienesta vadītāju.

77. Uzņēmuma un citus saimnieciskos līgu-
mus (pirkuma līgumi, būvdarbu līgumi, līgumi
par pakalpojumu sniegšanu, piegādes līgumi,
nomas līgumi, t.sk. zvejas tiesību nomas līgumi,
patapinājuma līgumi, iepirkuma līgumi, aizde-
vuma līgumi) bez domes saskaņojuma ir tiesīgas
parakstīt domes amatpersonas (domes
priekšsēdētājs, tā vietnieks un pašvaldības izpild-
direktors), ievērojot pašvaldības apstiprinātā
budžeta izdevumu tāmes un, ja līgumcena

nepārsniedz Ls 3000,00 (trīs tūkstoši latu).
78. Pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāji

saskaņā ar apstiprinātajiem statūtiem ir tiesīgi
slēgt darījumus šīs kapitālsabiedrības komercdar-
bības jomā, iepriekš saskaņojot ar kapitāla daļu
turētāja pārstāvi vai domi, izņemot līgumus par
komunālo pakalpojumu sniegšanu. Gadījumus,
kad darījuma noslēgšana jāsaskaņo ar domi,
izlemj kapitāla daļu turētāja pārstāvis. Visi
noslēgtie līgumi glabājas kapitālsabiedrībā.

79. Pašvaldības iestāžu vadītāji bez domes
saskaņojuma ir tiesīgi parakstīt saimnieciskos
līgumus,  ievērojot iestādes apstiprinātā budžeta
izdevumu tāmes un ja līgumcena nepārsniedz Ls
1000,00 (viens tūkstotis latu).

80. Nav atļauts paredzamo līgumcenu sadalīt
daļās, lai izvairītos no līgumcenai atbilstošās
iepirkuma metodes piemērošanas vai šī nolikuma
ievērošanas, izņemot gadījumus, ko pieļauj ārējie
normatīvie akti.

81 .Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kom-
petences jomā visos gadījumos nepieciešama at-
tiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja
likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts
tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav
noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas
uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.

82. Visu noslēgto līgumu oriģinālus, kā arī
tos, kurus saskaņā ar šo nolikumu vai iestāžu no-
likumu,  reģistrē un glabā citi pašvaldības
darbinieki, reģistrē un glabā domes juridiskā
nodaļa  atbilstoši domes lietu nomenklatūrai.
Noslēgto līgumu kopijas ne vēlāk kā 3 darba
dienu laikā pēc reģistrēšanas juridiskās nodaļas
atbildīgais darbinieks nodot domes finanšu
nodaļas atbildīgajam darbiniekam un ieinteresē-
tai personai.

83. Domes noslēgto līgumu nosacījumu
ievērošanu un izpildi kontrolē pašvaldības izpild-
direktors, pārējos - ieinteresētā persona (iestādes,
kapitālsabiedrības vadītājs). Līgumā noteikto
norēķinu kārtību ievēro un kontrolē finanšu
nodaļas atbildīgais darbinieks. Par norēķinu
kārtības neievērošanu atbildīgais darbinieks
nekavējoties ziņo domes priekšsēdētājam vai
izpilddirektoram un ieinteresētai personai.

.
VI. DOMES DARBA REGLAMENTS

84. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas. 
85. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša

pēdējās nedēļas ceturtdienā  plkst.15.00 novada
pašvaldības administrācijas  ēkā, Ilūkstē ,
Brīvības ielā 7. 

86. Domes kārtējās sēdes sasauc domes
priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu
un darba kārtību. Domes priekšsēdētājs var
noteikt izbraukuma sēdes uz pilsētu vai pagastu
pārvaldēm.

Video un audio ieraksti, kas nav saistīti ar
domes sēdes darba nodrošināšanu, sēžu zālē ir
atļauti. 

87. Lietu pārvaldes vadītāja reģistrē deputātu
piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās paš-
valdības izpilddirektoram, pašvaldības admin-
istrācijas nodaļu, pilsētu un pagastu pārvalžu
vadītājiem. Citu pašvaldības darbinieku
piedalīšanos jautājuma izskatīšanā ne-
pieciešamības gadījumā nodrošina attiecīgās
struktūrvienības vadītājs.

88. Domes priekšsēdētājs:
88.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;
88.2. dod vārdu ziņotājam;
88.3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot

jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;
88.4. vada debates;
88.5. ierosina jautājumu nobalsošanu;
88.6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā

sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā
dienā;

88.7. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu
jautājumu domes priekšsēdētāja vietniekam, ja
par to viņš vēlas uzstāties debatēs.

89. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir
šāda secība:

89.1. ziņojums;
89.2. deputātu jautājumi;
89.3. debates;
89.4. ziņotāja galavārds;
89.5. priekšsēdētāja viedoklis, 
89.6. balsošana;
89.7. balsošanas rezultātu paziņošana.
90. Par izskatāmajiem jautājumiem domes

sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības
administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams,

ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papil-
dus vai precizējošu informāciju. Par debašu
beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pār-
traukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klāte-
sošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos
jautājumus izskata divos lasījumos, ja to rakstiski
līdz domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci
deputāti.

91. Domes priekšsēdētājam ir pienākums
nodrošināt domes sēdēs kārtību. Ja domes sēdes
kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts
protokolā. Ja domes sēdes kārtību atkārtoti
neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir
tiesības izraidīt vainīgo personu no domes sēdes
norises telpas.

92. Ja deputāts neievēro domes sēdes kārtību,
runājot debatēs, tad domes priekšsēdētājs pārtrauc
viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot
konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots
vārds.

93. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties
domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības
iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu
pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties domes sēdi,
pirms domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka,
kurš protokolē domes sēdes.

94. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām per-
sonām, kuras ir klāt domes sēdē, nav  tiesības
piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes
gaitu.  

95. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem
un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts
valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā val-
odā, tad domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots
dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties
debatēs, var lietot citas valodas, ja dome var
nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā. 

96. Pašvaldības izpilddirektors saskaņā ar no-
likuma 21.9. punktā noteiktajām prasībām  domes
sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu
un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā
periodā. Pēc pārskata deputātiem ir tiesības uzdot
jautājumus un saņemt atbildes.

97. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmu-
miem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, domes
priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz informāciju,
norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts.
Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas domes
sēdes darba kārtībā. 

98. Ja dome sēdes darba kārtībā iekļautie
jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde
tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru
vienojas deputāti. Ja domes sēdes darba kārtībā
iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt
deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad domes
priekšsēdētājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās
sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā domes sēde
tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne
vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

99. Par katru domes sēdē izskatāmo
jautājumu pēc ziņojuma deputātiem ir tiesības
uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu
jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas iein-
teresētās personas, tad pēc domes priekšsēdētāja
vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un
tikai pēc tam notiek debates.

100. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot
jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir
radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav
pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas
priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas
pārstāvim ir jāziņo domes sēdē par visiem atšķirī-
gajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas,
deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma
projektu.

101. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par
izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā
desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam
atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso
klātesošo deputātu vairākums.

102. Uzstājoties debatēs, katram runātājam
tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs
par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā
divas reizes.

103. Visi labojumi domes lēmumu projektiem
ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam
un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz de-
bašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie
domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir
jāparaksta.

104. Ja tas nepieciešams lietas virzībai,
domes priekšsēdētājs var izlemt par mutisku
priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem. 

105. Ja tiek iesniegti labojumi domes lēmuma
projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu,

nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti
vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labo-
jumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lē-
muma projekta. Šaubu gadījumā domes
priekšsēdētājs konsultējas ar tās pastāvīgās
komitejas, kura gatavoja atzinumu par lēmuma
projektu, priekšsēdētāju. Kārtību, kādā balso par
iesniegtajiem domes lēmumu projektu laboju-
miem, nosaka domes priekšsēdētājs. Ja notiek
balsošana par vairākiem lēmuma projekta vari-
antiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso
vairāk kā puse no klātesošiem deputātiem. Ja
neviens no lēmuma projektiem nesaņem
pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota bal-
sošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri
pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav
saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma pro-
jekts ir noraidīts. 

106. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad
vārdu ir devis priekšsēdētājs. Priekšroka uzstāties
debatēs ir tam deputātam, kurš rakstiski iesniedzis
priekšsēdētājam priekšlikumu piedalīties debatēs.

107. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc
debatēm.

108. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies,
viņam par to ir jāpaziņo domes priekšsēdētājam
pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā
gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

109. Balsošanas rezultātus paziņo domes
priekšsēdētājs. 

110. Ja balsošana notiek aizklāti, tad no
deputātiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas
komisija 3  cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu
skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus
iesniedz domes priekšsēdētājam, kurš paziņo bal-
sošanas rezultātus.

111. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies
lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekš-
likumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs
lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā.
Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola
parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Per-
sonas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav
atbildīgas par pieņemto lēmumu.

112. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un pro-
tokoli ir brīvi pieejami publiskai lietošanai. In-
formācijas pieejamību nodrošina lietu pārvalde.

113. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar
domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc
sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu
laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad deputāts
nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds
nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt
protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā
sēdē.

114. Lietu pārvalde  pēc domes sēdes
sagatavo un deputātiem dara brīvi pieejamas sēžu
protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas. 

115. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasīju-
mus un iesniegumus. Tos iesniedz sekretārei - li-
etvedei. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti
kārtējā domes sēdē un pieņemts lēmums par to
izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz
deputāta iesniegumu jāsniedz trīs darba dienu
laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams
ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā sep-
tiņu dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs
dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

116. Pašvaldības saistošos noteikumus lietu
pārvalde  triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas
elektroniski un rakstveidā nosūta Reģionālās at-
tīstības un pašvaldību lietu ministrijai izvērtēšanai
un atzinuma sniegšanai. Pašvaldības saistošie
noteikumi publicējami un stājas spēkā likumā
„Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā. Saistošajiem
noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības
domes  ēkā un pagastu pilsētu pārvaldēs.

117. Ja pašvaldības dome ir pieņēmusi ad-
ministratīvo aktu, kas var skart trešo personu
likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu in-
formēšanai par pieņemto administratīvo aktu paš-
valdības domes priekšsēdētājs vai administratīvā
akta projekta izstrādātājs var ierosināt informā-
ciju par tā pieņemšanu publicēt Ilūkstes novada
informatīvajā biļetenā “Ilūkstes Novada Vēstis”

VII. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN
IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

118. Domes priekšsēdētājs pieņem
iedzīvotājus domē katru pirmdienu no plkst.8.00-
12.00 un no plkst.13.00-16.00. 

119. Domes izpilddirektors pieņem
iedzīvotājus domē katru pirmdienu un ceturtdienu
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no plkst.8.00 -12.00. 
120. Domes deputāti iedzīvotāju pieņemšanas

laiku un vietu nosaka patstāvīgi, bet ne retāk kā
reizi divos mēnešos, par to rakstveidā informējot
domes priekšsēdētāju. Nepieciešamības gadīju-
mos domes deputāti rīko tikšanos ar
iedzīvotājiem novada pagastos un pilsētās.

121. Iedzīvotāju pieņemšanas laiku pārējiem
pašvaldības darbiniekiem nosaka domes
priekšsēdētājs ar rīkojumu. Ar pašvaldības
darbinieku pieņemšanas laikiem var iepazīties
pašvaldības administrācijas telpās, Ilūkstē,
Brīvības ielā 7, pilsētu un pagastu pārvalžu telpās,

pašvaldības mājas lapā, kā arī zvanot  654
47850.

122. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu
reģistrēšanu nodrošina domes sekretāre- lietvede,
kura katru iesniegumu pēc reģistrēšanas nodod
domes priekšsēdētājam. Domes priekšsēdētājs,
iepazinies ar iesniegumu, rezolūcijā norāda tālāku
iesnieguma izskatīšanas virzību. Ja  iesniegums
nav jāizskata saskaņā ar Administratīva procesa
likumu komisijās, komitejās vai domes sēdē,  tad
rezolūcijā norāda pašvaldības darbinieku, kuram
jāsniedz rakstiska atbilde uz iesniegumu normatī-
vajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā. Ai-
zliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram
pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institū-
cijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek ies-
niegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un
citās institūcijās nosaka Pašvaldības informācijas
un dokumentu aprites noteikumi.

123. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, ja uz
tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks,
kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot
vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un
ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas
noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegu-
miem.

124. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai ies-
niegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo
aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka
pienākums ir to noteiktajā kartībā virzīt
reģistrēšanai. Pēc iesnieguma reģistrēšanas at-
bildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku
virzību. Ja pašvaldībai ir pienākums atbilstoši
kompetencei ir reaģēt uz iesniegumā norādīto in-
formāciju, tad pašvaldības darbinieks, kurš
izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta
ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju. 

125. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir
attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatper-
sonas pienākums, izņemot normatīvos aktos
noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana
ir personas pienākums. Persona pēc iespējas
piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

126. Ikvienai personai ir tiesības iegūt infor-
māciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības
institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam pa-
pildinājumus un precizējumus.

127. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai
apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība
iekasē nodevu saskaņā ar likumu “Par nodokļiem
un nodevām” un domē pieņemto lēmumu.

128. Ikvienai personai ir tiesības iepazīties ar
pašvaldība noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja tie
satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem. Pašvaldība nav tiesīga at-
teikt informāciju par pašvaldības budžeta izlieto-
jumu un noslēgtajiem līgumiem, izņemot, ja
informācija ir komercnoslēpums. Atteikumu in-
formācijas pieejamībai jāpamato. Personai ir
pienākums pamatot informācijas iegūšanas ne-
pieciešamību, ko persona var darīt arī
mutvārdiem

VIII. KĀRTĪBA, KĀDĀ PRIVĀTPER-
SONAS VAR IEPAZĪTIES AR PAŠ-
VALDĪBAS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM
UN SĒŽU PROTOKOLIEM

129. Ikviena persona brīvi var iepazīties ar
pašvaldības pieņemtajiem domes lēmumiem un
protokoliem. Publiskai lietošanai tie ir brīvi piee-
jami Ilūkstes novada pašvaldības administrācijā
Ilūkstē, Brīvības ielā 7, pašvaldības pilsētu un pa-
gastu pārvaldēs, pašvaldības  bibliotēkās, paš-
valdības mājas lapā. Publiski pieejami ir visi
domes sēžu protokoli un lēmumi, izņemot, ja tie
satur informāciju, kura nav izpaužama saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.

130. Domes sēžu lēmumu un protokolu
sagatavošanu publiskai lietošanai nodrošina lietu
pārvalde. Ar domes sēžu protokolu un lēmumu

oriģināliem var iepazīties Ilūkstes novada paš-
valdības lietu pārvaldē, Ilūkstē, Brīvības ielā 7. 

131. Informācija par pieņemtajiem domes lē-
mumiem regulāri tiek publicēta vietējā paš-
valdības informatīvajā biļetenā “Ilūkstes Novada
Vēstis”. Par informācijas sagatavošanu un
nodošanu informācijas un sabiedrisko  attiecību
nodaļai atbild lietu pārvaldes vadītāja. 

IX. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS
KĀRTĪBA

132. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību
īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu
izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā
vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības
domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās
daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana.
Publiskā apspriešana jārīko:

132.1. par pašvaldības administratīvās teri-
torijas robežu grozīšanu;

132.2. par pašvaldības attīstības programmām
un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības
iedzīvotājus;

132.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve;
132.4. ja jaunbūves vai rekonstrukcijas iz-

maksas par valsts vai pašvaldību līdzekļiem
pārsniedz 50 000 latu;

132.5. ja būvniecība būtiski ietekmē vides
stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekus-
tamā īpašuma vērtību;

132.6. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā
esošā teritorijā;

132.7. citiem normatīvos aktos noteiktajiem
jautājumiem.

133. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu
rīkot publisko apspriešanu par citiem jautāju-
miem, kas nav minēti šā nolikuma 99.punktā,
izņemot jautājumus, kas:

133.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai
atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

133.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai ju-
ridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

133.3. saistīti ar valsts pārvalde funkciju
īstenošanu;

133.4. budžetu un nodokļu maksājumu at-
brīvojumiem;

133.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.
134. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne

vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma
saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt:

134.1. pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatī-
vas;

134.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;
134.3. pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja

iniciatīvas;
134.4. citos likumā noteiktos gadījumos.
135.Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā aps-

priešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti
no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā no-
likumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības domē. 

136.Šajā nolikumā noteiktā publiskās aps-
priešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz
publisko apspriešanu, kas tiek organizēta
Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.

Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt
mazāk par 3 nedēļām.

137. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir
konsultatīvs raksturs.

138. Iesniedzot ierosinājumu publiskās aps-
priešanas sarīkošanai, norāda:

138.1. tās datumu un termiņus;
138.2. paredzamā jautājuma iespējamo for-

mulējumu;
138.3. publiskās apspriešanas rezultātu

aprēķināšanas metodiku;
138.4. publiskās apspriešanas lapas formu;
138.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem

jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko ap-
spriešanu uzskatītu par notikušu.

139. Atsaukums, kas iesniegts pēc publiskā
apspriešanas termiņa beigām netiek ņemts vērā.

140. Par publiskās apspriešanas rīkošanu un
rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības
izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt
pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā
laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu)
par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt
pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti pub-
liskās apspriešanas rezultāti. 

X. ADMINISTRATĪVO AKTU AP-
STRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

141. Pašvaldības administrācija un paš-
valdības iestādes var izdot administratīvos aktus
autonomās kompetences jautājumos, ja adminis-
tratīvā akta izdošanas tiesības izriet no likumiem
vai Ministru kabineta noteikumiem vai šādas
tiesības atbilstoši likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem noteiktas pašvaldības saistošajos
noteikumos. 

142. Pašvaldības dome ar saistošajiem
noteikumiem var deleģēt tiesības izdot adminis-
tratīvos aktus autonomās kompetences jautāju-
mos pašvaldības administrācijai, ja tas nav
pretrunā ar augstākstāvošajiem normatīvajiem ak-
tiem.

143. Pašvaldības administrācijas adminis-
tratīvos aktus apstrīd domē Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

144. Domē apstrīd pašvaldības padotībā
esošo institūciju un amatpersonu faktisko rīcību
un administratīvos aktus, kurus pieņēmusi:

144.1. dzīvokļu komisija;
144.2. Ilūkstes pilsētas zemes komisija;
144.3. Subates pilsētas zemes komisija
144.4. Ilūkstes novada sociālais dienests;
144.5. būvvalde;
144.6. izglītības pārvalde.
145. Dome, izskatot apstrīdēto aktu ar savu

lēmumu var:
145.1.atstāt administratīvo aktu negrozītu;
145.2.atcelt administratīvo aktu;
145.3.atcelt administratīvo aktu kādā daļā;
145.4.izdot satura ziņā citādu administratīvo

aktu;
145.5.konstatēt, vai administratīvais akts,

kurš jau zaudējis spēku, ir bijis tiesisks vai
prettiesisks

146. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un
prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai per-
sonisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par
to lemj pašvaldības dome. 

XI.  KĀRTĪBA, KĀDĀ PAŠVALDĪBAS
AMATPERSONAS RĪKOJAS AR PAŠ-
VALDĪBAS MANTU UN FINANANŠU
RESURSIEM

147. Pašvaldība pārvalda un lieto savu
īpašumu un rīkojas ar to LR normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Finanšu līdzekļus izlieto
racionāli un lietderīgi, atbilstoši pašvaldības sais-
tošajiem noteikumiem par Ilūkstes novada
budžetu, 

148. Rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu
līdzekļiem ir amatpersonas lēmuma sagatavošana
vai pieņemšana par pašvaldības mantas iegūšanu,
nodošanu īpašumā, lietošanā, vai atsavināšanu
citām personām, kā arī par finanšu līdzekļu
pārdali.

149. Pašvaldības amatpersonas savu darbību
veic sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras paš-
valdības amatpersonas, tās radinieku vai darījuma
partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības
ietekmi uz pašvaldības amatpersonas darbību. 

150. Rīkojoties ar pašvaldības mantu un fi-
nanšu līdzekļiem, pašvaldības amatpersonām
savā darbībā ir jāizvērtē korupcijas riski un ap-
stākļi saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem. 

XII. DARBĀ PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

151. Pašvaldības administrācijas darbinieki
un iestāžu vadītāji darbā var tikt pieņemti saskaņā
ar iekšēja vai atklāta konkursa rezultātiem.
Konkursa rīkošanas nepieciešamību uz  vakanto
pašvaldības administrācijas darbinieka  vai
iestādes vadītāja amata vietu  izvērtē  pašvaldības
izpilddirektors, saskaņojot ar domes
priekšsēdētāju. 

152. Konkursu rīko konkursa vērtēšanas
komisija, kuru izveido pašvaldības domes
priekšsēdētājs vai pašvaldības izpilddirektors ar
rīkojumu. Konkursa vērtēšanas komisija izstrādā
nolikumu un organizē konkursa norisi.
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APSTIPRINĀTS 
ar Ilūkstes novada domes
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Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28.pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Iestāde „Ilūkstes  novada pašvaldība” ir Ilūkstes
novada domes izveidota iestāde, kas nodrošina novada
domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organiza-
torisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (turpmāk – paš-
valdības administrācija).

2.  Pašvaldības administrācija savā darbībā ievēro
likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru
kabineta noteikumus, Ilūkstes novada pašvaldības no-
likumu, kā arī novada domes lēmumus.

3. Pašvaldības administrācija savā darbībā izmanto
Ilūkstes novada pašvaldības zīmogu, veidlapas un
atvērtos kontus Valsts kasē un kredītiestādēs. Juridiskā
adrese: Brīvības ielā 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV
5447.

II. Pašvaldības administrācijas kompetence
4. Pašvaldības administrācijai ir šādas funkcijas:
4.1. sagatavot priekšlikumus jautājumu

izskatīšanai novada domes sēdēs;
4.2. atbilstoši kompetencei sagatavot atzinumus

par novada domes sēdēs izskatāmiem lēmumprojek-
tiem;

4.3. nodrošināt novada domes, pastāvīgo komiteju
un novada domes izveidoto komisiju darba tehnisko
un organizatorisko apkalpošanu;

4.4. nodrošināt novada domes pieņemto lēmumu
izpildi;

4.5. organizēt nepieciešamās dokumentācijas
izstrādi pašvaldības iepirkumiem;

4.6. atbilstoši kompetencei, novada domes
priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā
sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz privātper-
sonu iesniegumiem un tiešās valsts pārvaldes iestāžu
informācijas pieprasījumiem;

4.7. atbilstoši kompetencei, novada domes
priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā
sagatavot novada domes lēmumu projektus, novada
domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka
rīkojumu projektus, novada pašvaldības līgumu pro-
jektus, administratīvos aktus un administratīvo aktu
projektus, kā arī citus dokumentus un to projektus;

4.8. nodrošināt likumā „Par pašvaldībām” un citos
likumos noteikto novada pašvaldības funkciju
izglītības, kultūras, būvniecības procesa tiesiskuma
nodrošinājuma, labiekārtošanas un sanitārās tīrības,
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas, saimnieciskās
darbības sekmēšanas, bezdarba samazināšanas  un citu
jomu izpildi; 

4.9. nodrošināt apmeklētāju pieņemšanu;
4.10. nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo

izziņu izsniegšanu un informācijas sniegšanu  par paš-
valdības kompetencē esošajiem jautājumiem;

4.11. pieņemt valsts noteikto nodokļu un nodevu
maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota pašvaldībai,
kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumu un
maksājumu par pašvaldības sniegtajiem maksas
pakalpojumiem;

4.12. nodrošināt pašvaldības sociālo pabalstu iz-
maksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likumā noteiktā kārtībā;

4.13. pieņemt iesniegumus, sūdzības un priekš-
likumus no novada iedzīvotājiem un tā teritorijā
reģistrētajām juridiskajām personām, organizēt at-
bildes sagatavošanu iesniedzējam;

4.14.  nodrošināt pieejamību informācijai par
domes pieņemtajiem lēmumiem;

4.15.veikt citus uzdevumus atbilstoši normatīva-
jos aktos noteiktajai kompetencei un novada domes
lēmumiem, novada domes priekšsēdētāja un
priekšsēdētāja vietnieka rīkojumiem;

4.16.atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts

pārvaldes iestādēm, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizāci-
jām;

4.17. atbilstoši kompetencei sagatavot un iesniegt novada domei
pārskatus, priekšlikumus, ieteikumus par pašvaldības administrācijas dar-
bību.

5. Pašvaldības administrācijai ir šādas tiesības:
5.1.pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām paš-

valdības administrācijas uzdevumu izpildei ziņas, statistisko un citu in-
formāciju un dokumentus;

5.2. sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai novada domes sēdēs;
5.3. piedalīties novada domes sēdēs;
5.4. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Pašvaldības administrācijas struktūra un darba organizācija
6. Pašvaldības  administrācijai ir šādas struktūrvienības (nodaļas,

valdes un pārvaldes): 

6.1. finanšu un grāmatvedības nodaļas;
6.2.  lietu pārvaldes nodaļa;
6.3. juridiskā nodaļa;

6.4. attīstības plānošanas nodaļa;
6.5. nekustamo īpašumu nodaļa; 
6.6. būvvalde; 
6.7. izglītības, kultūras un sporta nodaļa ;
6.8. izglītības pārvalde; 
6.9. informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa;
6.10. komunālā un saimniecības nodaļa;
6.11. Subates pilsētas pārvalde;
6.12. Bebrenes pagasta pārvalde;
6.13. Dvietes pagasta pārvalde;
6.14. Eglaines pagasta pārvalde;
6.15. Pilskalnes pagasta pārvalde;
6.16. Šēderes pagasta pārvalde.

Ilūkstes novada pašvaldības administrācijas struktūru un pakļautību
nosaka šī nolikuma pielikums.

7. Pašvaldības  administrācijas struktūrvienības izveido, reorganizē
un likvidē novada dome.

8. Pašvaldības  administrācijas struktūrvienības darbojas, pamato-
joties uz šo nolikumu un domes apstiprinātu administrācijas struk-
tūrvienības reglamentu. 

9. Pašvaldības  administrācijas amatpersonu un darbinieku kompe-
tenci nosaka administrācijas struktūrvienību reglamentā, amatu aprakstā
un darba līgumā.

10. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir novada pašvaldības izpild-
direktors.

11.Pašvaldības administrācijas vadītājs veic šādas funkcijas:
11.1. organizē pašvaldības administrācijas funkciju pildīšanu un atbild

par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot darba nepārtrauk-
tību, lietderību un tiesiskumu;

11.2. pārvalda pašvaldības administrācijas finanšu, personāla un citus
resursus;

11.3. apstiprina pašvaldības administrācijas amatu sarakstu;
11.4. pieņem darbā un atlaiž no tā pašvaldības administrācijas

darbiniekus;
11.5. nosaka pašvaldības administrācijas amatpersonu un darbinieku

pienākumus un kompetenci; 
11.6. izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu, nosaka pārvaldes lē-

mumu iepriekšpārbaudes un pēcpārbaudes kārtību;
11.7. slēdz saimnieciskus darījumus pašvaldības administrācijas darba

nodrošināšanai;
11.8. veic citus novada domes, novada domes priekšsēdētāja un

priekšsēdētāja vietnieka dotus uzdevumus.

IV. Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskuma 
nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

12. Pašvaldības administrācijas darbības tiesiskumu nodrošina cen-
trālās administrācijas vadītājs.  Pašvaldības administrācijas vadītājs ir at-
bildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

13. Pašvaldības administrācija ir novada  domes pakļautībā.
14. Novada domei ir tiesības atcelt administrācijas struktūrvienību

vadītāju pieņemtos nelikumīgus un nelietderīgus lēmumus un izdotos ad-
ministratīvos aktus, ja ārējos normatīvos aktos nav noteikts citādi. Domes
izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt administratīvajā tiesā.

15. Pašvaldības  administrācijas vadītāja  pieņemtos administratīvos
aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt novada domē.

16. Novada pašvaldības domei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt
pārskatus par pašvaldības administrācijas darbu.

V. Noslēguma jautājumi

17. Nolikums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība” nolikums   
(reģ. nr.4/2009)
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Materiālu sagatavoja I.Bogdanova

Budžets
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Projekts

Ilūkstes novada pašvaldībā tuvojas nobeigumam projekta „ Vides
aizsardzības un kvalitātes uzlabošanas pasākumi Ilūkstē” (projekta
reģistrācijas  Nr.1-08/17/2009) realizācija.

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Vides aizsardzības
fonds” apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti”.

Projekta plānotās aktivitātes ir jaunas sabiedriskās tualetes būve at-
bilstoši visām mūsdienu prasībām, pieslēgta ūdensvadam, apkurei un pil-
sētas kanalizācijas tīklam, kā arī paredzēta telpa cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.

Projekta mērķis - vides piesārņojuma risku samazināšana un vides
kvalitātes uzlabošana Ilūkstes pilsētā.

Projekta izmaksas ir Ls 20 000, no kuriem 100 % sedz  vides
aizsardzības fonds.

Projekta īstenošanas laiks – no 2009.gada 15.jūlija līdz 15.augustam.



Tavai dvēselei
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„Esiet Manas izstieptās rokas.”
Esiet manas izstieptās rokas;
Teic Dievmāte klusi.
Esiet rokas, kas pieceļ no dubļiem,
Kas glāsta, ne peļ.

Esiet Manas izstieptās rokas:
Rokas, kas nezog, bet dod,
Kas katram dāvina labo,
Ik nabagu saulē ceļ.

Esiet manas izstieptās rokas:
Rokas, kas gaismu izstaro,
Kas tuvākā dvēselē
Ceļu rāda uz debesīm.

Esiet Manas izstieptās rokas:
Rokas, kas apskauj pasauli visu,
Kas atver Cerību durvis,
Kas pievelk visus pie sevis.

Esiet Manas izstieptās rokas,
Rokas, kas pieglauž, ne atstumj,
Kas izņem naglas no tuvākā,
Kas piesists ir krustā. 

/Dz. Krievāne/
Latvija ir viena no valstīm, kas savā klēpī tur

svētvietas – vietas, kur ikviens var iet un smelt kādu
garīgā  ūdens malku no kopējā žēlastību trauka.
Aglona ir Māras zemes sirds, kas augusta vidū pulcē
tūkstošiem Latvijas, kā arī ārvalstu iedzīvotājus, lai
kopā vienotos lūgšanā, kuras nodomus ikviens at-
braucējs nes savā sirdī. Tāpat, liela daļa no šais
svētkos klātesošajiem ir mērojusi kājām ne mazu
ceļa gabalu, lai sagatavotu  un atvērtu savu sirdi,
lai uz laiku, aizejot no ikdienas trokšņa, nokristu
ceļos savā sirdī mītošā klusuma - Dieva priekšā.
Pēc grūtību pārvarēšanas un ielūkošanās savas
dvēseles dzīlēs, daudzi atzīst, ka ir atraduši un
iepazinuši ko līdz šim nezināmu, bet tomēr paša
sirdī mītošu. Un šis laiks, kuru mēs veltām
Dievam, liek priekā ieraudzīt augļus, kas savu sal-
dumu liek just vēl krietnu laiku pēc šī sirds
svētceļojuma. 

Ikviena cilvēka piedzīvotais un pārdzīvotais,
ikviena sajustais un līdzi justais ir kā vesels stāsts,
kas kopā savijoties veido himnu Dieva visužēl-
sirdīgajai sirdij, Viņa Tēvišķajai gādībai. Gribētos
aicināt ieklausīties dažu cilvēku liecībās, kas ir uz-
drošinājušies iet tuvāku vai tālāku ceļu uz vienotu
mērķi – Mīlestības un Žēlastības avotu. Un varbūt
būs kāds vārds vai piedzīvotajā atrasta jēga, ko
mēs paši varēsim pielietot vai rast spēku mūsu
pašu dzīves svētceļojumā.   

Dzirkstīte: „Svētceļojums man deva ļoti daudz
– daudz atziņu, pārdomu, sajūtu, jaunus, vēl
nepiedzīvotus iespaidus. Dievs saved kopā īstos
cilvēkus īstajā laikā un vietā. Es priecājos, ka Viņš
man ir ļāvis iepazīt tik daudz īpašu Dieva bērnu
tik brīnišķīgā veidā! Svētceļojuma laikā man
mainījās domas par daudzām lietām un cilvēkiem.
Pats jaukākais bija process – iešana uz Aglonu.
Nonākšana galamērķī bija burvīgs gandarījums
vai balva par ceļā piedzīvoto”.

Juris: „Man šis svētceļojums palīdzēja
atcerēties un atkārtoti piedzīvot tās emocijas, ar
kādām man bija palikuši atmiņā svētceļojumi no
bērnības. Tāpat šis svētceļojums sniedz iespēju
izrauties no ikdienas, sakārtot savas domas, pavadīt
laiku lūgšanā un iegūt jaunus draugus”.

Katrīna: „Es biju aizmirsusi, cik brīnišķīgi ir
paļauties – nedomāt, ko ēdīsi, kur gulēsi, ar kādiem
cilvēkiem šodien sarunāsies. Biju aizmirsusi, ka ikdi-
enas steigā var neskriet, var pateikt – šo dienu es
uzdāvinu Tev, Tēvs! – un sajūsmā vērot, kā viss
notiek!”

Sandris: „Svētceļojums man deva mieru. Ir grūti
atgriezties ikdienas dzīvē, bet es ceru saglabāt iegūto”.

Daina: „Tas bija mans pirmais svētceļojums, bet
šķita, ka ceļš ir tik īss, ja vien ej roku rokā ar Mariju.
Varbūt nebija daudz ārējo brīnumu, bet iekšā tas
sagrieza visu uz labo pusi. Bija tik fantastiski atrasties
cauru dienu Dieva klātbūtnē”.

Kirils: „Mani svētceļojums uzrunāja caur cil-

vēkiem, ne tikai tiem, ar kuriem gājām kopā, bet, gal-
venokārt, caur tiem, pie kuriem palikām vai ko
satikām – Latvijā cilvēki dzīvo ļoti nabadzīgi, bet tādu
sirsnību, kā var sastapt pie visnabadzīgākajiem, nevar
atrast pie tiem, kuriem nekā netrūkst – tante nesaka,
kur tālāk jāiet, ja vien nepaēdam kopā ar viņu, onkulis
atver sava pagalma vārtus veselai grupai svētceļnieku,
vēl cits iedod līdzi ievārījuma burku.. Un visos šajos
cilvēkos mājo ticība, kādu nesastapt pilsētas
džungļos”.

Laura: „Kārtējais neparastais gājiens, kurā tu
redzi, kā Dievs darbojas tavā dzīvē un maina tevi.
Fiziski – viegli, emocionāli – grūti. Prieks par tiem
jauniešiem, kuri gāja. Visa gada problēmas atrisinās
un sakārtojas vienā nedēļā. Brīnumu pilns ceļš ar kul-
mināciju 14. un 15. augustā un nepārejošām sekām”. 

Līga: „Man svētceļojums nozīmē ļoti daudz – tā
ir vieta, kur iepazīt draugus, padziļināt lūgšanu dzīvi
un piedzīvot Dieva klātbūtni. Vienmēr dodos svētceļo-
jumā ar kādu nodomu un, ja tas ir Dieva prāts, tad
piepildās”.

Pauls: „Šis bija mans pirmais svētceļojums, un es
ļoti daudz uzzināju par Dievu. Mans brālis paņēma
mani līdzi, jo gribēja, lai es iemācos lūgties”.

Jānis: „Man bija svarīgi palīdzēt mazajam brālim
atrast ceļu pie Dieva un neparādīt to tādu, kāds tas ir
televīzijā vai masu medijos – vecs, īgns un nedzīvs.
Šeit bija daudz smieklu, prieka, arī tulznu un asaru,
bet tās kļuva mazsvarīgas, kad sasniedzām mērķi. In-

teresanti, ka pat visspurainākie jaunieši bija ļoti
priecīgi un daudzi acīmredzami mainījās”.

Līga: „Man svētceļojums bija īpašs pārdomu laiks
pirms kāzām”.

Baiba: „Svētceļojumā esmu gājusi ļoti daudzas
reizes, bet šis gads bija žēlastības pilns. Dievs darīja
brīnumus svētceļojuma laikā un turpina to darīt tagad.
Varēja redzēt, kā pozitīvi mainās cilvēki, kaut noietas
tikai dažas dienas. Sapratu, ka Dieva mīlestībai un dar-
biem nav robežu. Tikai mazliet lūgšanu un paļāvības”. 

Lūk – tas ir siržu un dvēseļu ceļš, kas ikviens
aizrauj ar savu tik īpašo „es” – personīgo pieredzi, kas
liek sirdij priekā notrīsēt par Dieva varenajiem dar-
biem. 

Iesim ar drosmi, iesim ar paļāvību un būsim
gaisma kādam kurš maldās... kādam, kurš cieš. 

S.Bogdanoviča

Iespaidi par svētceļojumu. 

Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta „Sociālās dzīvojamās
mājas Brīvības ielā 17 Ilūkstē siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
(identifikācijas 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 ietvaros tiek veikta pašvaldības sociālās dzīvojamās mājas
Brīvības ielā 17 siltumnoturības uzlabošanas un renovācijas pasākumi.
Īstenojot plānotās aktivitātes tiks  palielināta ēkas energoefektivitāte,
uzlabota ēkas kvalitāte un labiekārtojums ilgtermiņā.  Ēkas telpas tiks
pielāgotas personu ar kustību traucējumiem vajadzībām.

Šobrīd ir pabeigti jumta dūmvadu remontdarbi, uzstādīti dūmeņu vāki,
nomainītas bojātās spāres, nomainīts jumta segums un uzstādīta ziben-
saizsardzība. Tāpat ir nosiltināta bēniņu pārseguma konstrukcija un no-
mainītas bēniņu lūkas. Renovēts pagrabs. Pabeigta pandusa nobrauktuves
izbūve pirms ieejas durvīm. Ēkas pamatiem uzstādīts siltumizolācijas ma-
teriāls un nokrāsota pamatu virsma. Telpu iekšpusē demontēts grīdas
segums un uzstādīts siltumizolācijas materiāls uz grīdas. Tāpat ir sākti
arī ārsienu siltumizolēšanas darbi, kā arī ir uzsākts darbs pie elektroin-
stalācijas sistēmas un ventilācijas sistēmas rekonstrukcijas. 

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 novembrim.

Projekta darba grupa

Projekts

„Sociālās dzīvojamās mājas
Brīvības ielā 17 Ilūkstē siltumno-
turības uzlabošanas pasākumi” 

Ir sākti ārsienu siltumizolēšanas darbi

Ēkas telpas tiek pielāgotas personu ar kustību traucējumiem 
vajadzībām.

Ģimenisko rūpju kausu izbauda arī pr. Andris Kravalis
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Kas bija tas, kas pamudināja Jūs kandidēt uz
deputāta vietu?

Vēlme pārstāvēt Subates pārvaldi novadā, strādāt, lai
domes deputāti būtu informēti par reālo situāciju Subatē, par
iedzīvotāju vēlmēm, mērķiem, aktivitātēm. Rūpēties par to,
lai dome atbalstītu tos lēmumu projektus, kas sekmē Sub-
ates attīstību un iedzīvotāju labklājību.

Ar kādām īpašībām, Jūsuprāt, ir jābūt apveltītam
pašvaldības domes deputātam?

Deputātam jābūt godīgam, atklātam, tālredzīgam un
domājošam. Jābūt saiknei ar iedzīvotājiem, informācijas ap-

maiņai, kā arī patiesai interesei par savas
dzīvesvietas un novada attīstību.

Deputāts visā savā darbībā ir tautas
pārstāvis. Sakiet, lūdzu, kas, jūsuprāt, ir tas,
kas visvairāk uztrauc novada (gan pilsētu, gan
lauku) iedzīvotājus? 

Sarunājoties ar iedzīvotājiem, visvairāk uz-
traukums ir par darbu. Cilvēki vēlas strādāt,
strādāt savā dzimtajā pusē, kur ir viņu mājas. Ne
visi ir spējīgi un paldies Dievam – ne visi vēlas
izbraukt no Latvijas. Ikvienas apdzīvotas vietas
bagātība vispirms jau ir cilvēks, bērni. Iedzīvotāji
uztraucas, vai būs skola, vai būs iespēja baudīt
kultūras aktivitātes.

Ar ko ir saistīts Jūsu pamatdarbs un vai šī
darba specifika palīdz vairāk izprast
iedzīvotāju problēmas? 

Pamatdarbā darbojos kultūras jomā, kā arī
strādāju pārvaldē par teritorijas attīstības
plānotāju. Darbā sanāk daudz kontaktēties ar cil-
vēkiem. Tas, protams, palīdz izprast situāciju uz
vietas un domāt, kas būtu darāms, lai to uzlabotu.

Pašlaik daudzi iedzīvotāji ir palikuši bez
darba. Nākotnē bezdarbnieku skaits varētu
palielināties. Kā Jūs, kā deputāte, redzat šīs
situācijas iznākumu?

Šajā jautājumā deputāts un nedeputāts ir
vienādi norūpējušies. Ir ļoti grūti novadā veidot jaunas dar-
bavietas. Pienākums ir pēc iespējas mēģināt tās saglabāt.
Uzskatu, ka jāsaglabā darbavietas, lai arī samazinot atalgo-
jumu. Vairot bezdarbnieku rindas un meklēt līdzekļus pa-
balstiem - vai tas ir pareizs risinājums? Ļoti ceru, ka krīze
nebūs ilgu laiku un ticu, ka tomēr mainīsies viss uz labu, ka
politiķi atradīs pareizus un godīgus risinājumus. 

Kādas ir Jūsu, kā deputātes, prioritātes?
Es vēlos pārstāvēt savu mazpilsētu. Tās prioritātes ir arī

manas kā deputāta prioritātes. Pati darbojos biedrībā „Sub-
atieši”, kurā ar projektiem mēģinām veidot un piedāvāt pēc

iespējas plašākas iespējas un pakalpojumus iedzīvotājiem
dzīvesvietā. Te ir kultūras pasākumi, aktivitātes bērniem un
jauniešiem, sadzīves pakalpojumu pieejamība, veselības
aprūpe. Visas tās jomas, kas dod iespēju cilvēkam justies
laimīgam un vajadzīgam šeit Subatē, novadā un Latvijā.

Visām vadībā esošajām iestādēm šis ir sarežģīts laiks,
kad papildus ikmēneša sēdēm tiek rīkotas arī ārkārtas
doms sēdes, kā laikā ir jāpieņem daudz nopietnu un no-
vadam svarīgu lēmumu. Kas ir Jūsu galvenais vadmotīvs
lēmumu pieņemšanā? 

Pirms atdot savu balsi kādam lēmumam, vēlos tiešām
izprast situāciju, gribētos, lai izvirzītie priekšlikumi būtu
godīgi, pārdomāti, lai pēc iespējas klāt būtu pieaicināti tie
cilvēki, kurus skar lēmums (īpaši, ja tas ir sarežģīts
jautājums). Vēlos, lai jautājumu izskatīšanā mēs - deputāti
vadītos nevis pēc partejiskās piederības, bet pēc cilvēciskiem
un ētiskiem kritērijiem.

Kā Jūs uzskatāt, kurš no realizētajiem un topošajiem
projektiem (vai arī kas cits) varētu tikt uzskatīts par
virzītājspēku ceļā uz novada izaugsmi?

Ikviens projekts ir solis uz attīstību un situācijas
uzlabošanu. Tomēr, izstrādājot un iesniedzot projektus, no-
vadam ir jāvadās no izvirzītajām prioritātēm. Svarīgi, lai
tiktu ievērots arī vienlīdzības princips- novads attīstīsies, ja
tiks domāts par katra novada pagasta un pilsētas attīstību.

Kas varētu tikt uzskatīts par mūsu novada bagātību? 
Pirmkārt – tie ir cilvēki, bērni īpaši. Novadā ir daudz cil-

vēku, kas ir savas dzimtās puses patrioti, entuziasti, kas ir
gatavi ziedot savu enerģiju, lai realizētu daudz jauku ideju.
Arī novada uzņēmēji. Mums ir dabas bagātības, kuras, pras-
mīgi izmantojot, varam attīstīt gan tūrismu, gan brīvā laika
aktivitātes.

Vai ir kaut kas, ko jūs gribētu teikt vai novēlēt saviem
vēlētājiem – cilvēkiem, kas Jūs atbalstīja?

Gribu teikt paldies par uzticību un atbalstu. Un vēl,
mums katram novada iedzīvotājam ir jājūtas līdzatbildīgam
savas dzīvesvietas attīstība. Vai ar darbu, vai ar brīvprātīgo
darbu, ar labu vārdu, ar ideju vai ieteikumu.

Kas bija tas, kas pamudināja Jūs kandidēt uz
deputāta vietu? 

Pirmkārt, tā bija vēlme piedalīties novadam svarīgu lē-
mumu pieņemšanā. Tā kā reizēm ir nācies nepiekrist kādam
agrāk pieņemtam lēmumam, tad tagad ir iespēja būt klāt un
izteikt savas domas, un kaut kādā mērā arī ietekmēt

galarezultātu. 

Kāda ir deputāta darba specifika? Ar ko ir
saistīts deputāta darbs? 

Pašreiz ir grūti sniegt atbildi uz šo jautājumu,
jo šis ir laiks, kad daudz ko apgūstu... Ir lietas,
kas ir daudz sarežģītākas nekā ir licies līdz šim.

Ar kādām īpašībām, Jūsuprāt, ir jābūt
apveltītam pašvaldības domes deputātam?

Pirmkārt, ir jābūt godīgam kā pret sevi, tā pret
apkārtējiem. Ir jāpiemīt spējai pārliecinoši izteikt
savas domas, kā arī drosmei pieņemt to vienīgo
lēmumu, kas neiet pretī paša sirdsapziņai.  

Deputāts visā savā darbībā ir tautas
pārstāvis. Sakiet, lūdzu, kas, jūsuprāt, ir tas,
kas visvairāk uztrauc novada (gan pilsētu, gan
lauku) iedzīvotājus?

Novada iedzīvotājus, tāpat kā valsts
iedzīvotājus, pašlaik visvairāk uztrauc valstī
pastāvošā „krīze” un tās sekas - samazinātās pen-
sijas un pabalsti, pieaugošais bezdarbs, kā arī ap-
turētie daudzsološie būvdarbi.

Pamatdarbā Jūs bieži tiekaties ar novada
iedzīvotājiem, ar cilvēkiem, kas nonākuši
grūtībās. Vai šī saskare ar viņu problēmām
ietekmē Jūsu, kā deputāta, darbu un uzskatus? 

Protams. Atrodoties tuvu grūtībām ar ko
saskaras tauta, ir vieglāk ieraudzīt patiesās prob-

lēmas, kas viņu uztrauc. Līdz ar to pieņemot lēmumus ir
iespēja vispusīgāk skatīties uz apspriežamo jautājumu.  

Pašlaik daudzi iedzīvotāji ir palikuši bez darba.
Nākotnē bezdarbnieku skaits varētu palielināties. Kā
Jūs, kā deputāts, redzat šīs situācijas iznākumu?

Domāju, ka arī šajos – krīzes apstākļos, tomēr vajadzētu
pēc iespējas vairāk pievērsties Eiropas struktūrfondu apgu-
vei un vietējo uzņēmēju ražotnes paplašināšanai. Būtu
vēlams arī visu esošo un topošo projektu īstenošanai  iz-
mantot novada darba resursus. 

Kā Jūs uzskatāt, kurš no realizētajiem un topošajiem
projektiem varētu tikt uzskatīts par virzītājspēku ceļā uz
novada izaugsmi?

Es domāju, ka ikviens projekts sniedz būtisku ieg-
uldījumu novada izaugsmē un attīstībā.  

Kas varētu tikt uzskatīts par mūsu novada bagātību? 
Viennozīmīgi tie ir cilvēki, kas  veido novada seju. Viņi

ir tie kas bagātina, kas nes novada vārdu un piepilda to ar
saturu.

Kas šobrīd ir vissāpīgākais medicīnas jomā un kas ir
tas, kam Jūs, kā deputāts, šajā jomā vairāk mēģināsiet
pievērst uzmanību, lemjot par cilvēku labklājību?

Mūsu valstī ir salīdzinoši augsts medicīnas attīstības lī-
menis. Ir diezgan daudz sasniegumu, kas pēdējos gados
aizvien iet uz augšu. Tagad, šajos „juku” laikos tas viss draud
pazaudēt savu stāju

Tāpēc es vēlētos palielināt izmeklēšanas apjomu un
kvalitāti šeit - Ilūkstes veselības centrā. Tas varētu būt iz-
darāms izmantojot projekta ietvaros uzstādīto jauno
aparatūru un e-medicīnas iespējas, kas ļauj,  konsultēt Rtg-
bildes citās iestādēs izmantojot interneta palīdzību..

Vai ir kaut kas, ko jūs gribētu teikt vai novēlēt saviem
vēlētājiem – cilvēkiem, kas Jūs atbalstīja?

Gribētu teikt lielu paldies par uzticību un novēlēt, lai ik-
diena ir ticības un cerības pilna.

Materiālu sagatavoja S.Bogdanoviča

Ar šo Ilūkstes novada informatīvā biļetena numuru uzsākam rubriku „Intervija ar deputātu”, kur katrā numurā piedāvāsim interviju ar 2 Ilūkstes novada pašvaldības
deputātiem. Šoreiz respondentu kārtā ir deputāte Gunta Semjonova un deputāts Artūrs Bogdanovičs.  

Ilūkstes novada domes deputāte -Gunta Semjonova 
Subates kultūras nama vadītāja, darba aizsardzības speciāliste  un

partijas "LPP/LC" locekle. 

Ilūkstes novada domes deputāts -Artūrs Bogdanovičs - ģimenes
ārsts, internists, partijas “Zaļo un Zemnieku savienība” loceklis.
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Lai varam panest to, ko paceļam,
Lai spējam sasniegt to, ko ieceram,
Lai daudz vēl labu darbu padarām,
Lai sirdsmierā un saticībā dzīvojam.
Ar šo dzejas rindu moto mēs, Dvietes

pensionāru kopas „Saulriets” senjores,
sadzīvojam nu jau 8 gadus.

Kopu nodibinājām 2001.gadā. Sastāvs ir
mainijies – dažas aizgājušas projām, citas
pienākušas. Pašreiz esam 11 pensionāres –
R.Malaševska, V.Dilāne, O. Dronka, R.Stap-
keviča, L.Valpētere, A.Barkovska, Ē.Kunce,
V.Šcivinska, G.Tamane, J.Vuškāne, A.Ku-
nicka. 

Mūsu senjores ir ļoti aktīvas – dejojam,
spēlējam teātri, vācam ārstnieciskos augus,
cepam garšīgus pīrāgus, apgleznojam stiklu,
adam, aužam, dziedam (žēl, ka no mums
neatkarīgu iemeslu dēļ izjuka ansamblis
„Dālijas”). Visus šos gadus esam kā viena
liela ģimene. Ko esam paveikušas šajos as-
toņos gados nav iespējams izstāstīt.

Esam piedalījušās Sen-
joru dziesmu svētkos –
Rožupē, Balvos, Krāslavā,
Ludzā, Daugavpilī,
Jūramlā. Ar koncertiem
priecējušas rajona un pa-
gasta ļaudis.

Mums ir labi draugi
Višķos. Sadarbojāmies ar
viņu „Dzīvīti”. Aicinājām
ciemos un paši braucām
pie viņiem.

Mūsu kopas pensionāri
ņem dalību Kultūras nama
amatierteātrī. Viņus varēja
redzēt Ambeļos, Dunavā – Pensionāru ballē,
pie Nīcgales lielā akmens – Latgales novada
3.amatierteātru saietā „Sēņu taka”, Dignājos
– „Palaunadža lustēs”.

Nu jau divus gadus apgūstam Eiropas
senjoru dejas mākslu. Esam pateicīgas mūsu
Ritai Stapkevičai, kas liek mums – lauku

sievām izjust mūzikas
burvību un dejas grā-
ciju.

Bijām lepnas, ka
varējām piedalīties
Bebrenes Senjoru
ballē, stāvēt blakus
Rožupes, Jēkabpils,
Višķu, Vārkavas, Be-
brenes dejotājām.

Septembris ir
bagāts ar rudens ziedu
krāšņumu. Lai
priecētu sevi un citus
sarīkojām ziedu
izstādi. Liels paldies
jāizsaka mūsu kopas

dalībniecēm par krāšņajiem ziedu klēpjiem,
paldies arī R.Šakelei un V.Stočkai, kas
neliedza šo krāšņumu noplūkt savos dārzos.
Lai pagarinātu šo ziedu mūžu, no griestajiem
ziediem izveidojām mozaīku – Latvijas val-
sti un rietošo sauli – „Saulrietu”.

11.septembrī biju uz Latgales Pensionāru
apvienības konferenci Rēzeknē.

Par pensionāru sociālo
aizsardzību runāja deputāti. Sarmīte
Ķikule (JL), P.Tabūns (LLNK), Tu-
fiks (PS), labklājības ministra
pārstāvis A.Staķis. Pensionāru prob-
lēmām pieskārās arī Aija Verdze –
pensionāru federācijas vadītāja.

Mūsu kopa aktīvu darbību ņem
Līvānu „Baltās mājas” Dzīvotpriekā.

1.oktobrī – Veco ļaužu dienā
esam ielūgti rīkotajā pasākumā
Dubultos, Jūrmalā.

Šajā dienā novēlu viesiem no-
vada un it sevišķi Dvietes pen-
sionāriem:
Tas nekas, ka sarma matus klāj
Lai tik dzīvotprieks un veselība

neatstāj...
Būsim stipri grūtībās un novēlēsim mūsu

zemes ļaudīm izturību.

Kopas „Saulriets”
vadītāja A. Kunicka

60 gadi – tie ir darbā, priekos, skumjās, piedzīvojumos un
pārdzīvojumos, rūpēs un saules paspārnē pavadīti gadi. Tas
ir laiks, kas Viktoram un Emīlijai Grincevičiem ir paskrējis
kopā ejot kopējo, reizēm tik līkumaino, dzīves ceļu. Nākuši
no dažādām vietām, viņi satikās tepat Pilskalnes pagastā –
muižā, kurā, mitinoties vairākām ģimenēm, arī saskatījās.
Kā viens, tā otrs nāk no trūcīgas daudzbērnu ģimenes, kam
jau šūpulī ir ielikta mīlestība pret darbu. Ieguvuši savu daļu
zinību Eglaines pamatskolā un iekrājuši darba pieredzi
vecāku mājās, 1949. gadā viņi salaulājās. Kā viņi paši atzīst:
„Apprecējāmies tā, kā stāvot.” Viņu kāzu diena ir palikusi
vien pašu atmiņās, jo nekas īpašs nav ticis gatavots. Vecāku
apsveikumi kā ceļamaize tika pasniegti kopējo dzīves ceļu
uzsākot. Abi saskārušies ar grūtībām arī šajā dienā, jo tā, kā
tas bija augusts – vasaras pēdējais mēnesis, kolhozā bijis

daudz darba pie rudzu pļaušanas un kolhoza
brigadieris bijis ļoti neapmierināts un neesot
gribējis laist. „Bet mēs ņēmām un aizbraucām uz
Ilūksti... neklausījām. Aizbraucām un
salaulājāmies.” Emīlijas acīs pavīd asaras: „Vai
dieniņ, cik grūti bija dzīvot! Cik mēs grūtības
panesām... Akurāt to gadu izveda cilvēkus,
marta mēnesī. Visu izjauca.” Mājas saimniece
izsaka savas sāpes arī par to, kā tagad dzīvo jau-
nieši, kas ignorē pacietību un saticību. Kā atzīst
Grinceviču pāris, pacietība, tas ir tas, kas ikdi-
enā ir ļāvis iziet cauri miglas slāņiem un kalpoja
kā lietussargs lietainās dienās, kas ne reizi vien
dzīves laikā ir nācis pār galvām. Abi vien-
nozīmīgi atzīst, ka dzīves rožu dārzā ir
sastopami daudz ērkšķi, kas bieži vien ir jāprot
apiet, lai sāpīgi nesadurtos. Mūsu sarunā pavīd
arī kāda zīmīga frāze (bieži vien izmantota
apsveikumos) attiecībā uz to, kas tad ir ne-
pieciešams, lai nodzīvot līdz dimanta kāzām.
Sievai ir vajadzīgs zelta raksturs, bet vīram
dzelzs izturība, kas kopā dod vērtīgu un stipru
sakausējumu. 

Liela nozīme viņu ģimenē ir darbam, kas
aizvien ir bijis arī kā vienotājs. Viktoram daudzi

gadi pavadīti kolhoza darbos. Viņš lielu dzīves daļu
pavadījis meliorācijas darbos, tad arī ugunsdzēsējos. Arī
mājās bija sava saimniecība, kas tika uzturēta līdz ar
daudziem citiem pienākumiem. 

Uz jautājumu, kas dzīvē sagādā vislielāko prieku, abi ir
vienisprātis – bērni, mazbērni un mazmazbērni. Ģimenē
tika izaudzinātas 3 meitas, kas nu jau tagad ar kuplo
mazbērnu un mazmazbērnu pulciņu ir arī šodienas prieks
un lepnums. „Mums vienmēr, kad ir kādi svētki, māja ir
pilna. Visi bērni, mazbērni un mazmazbērni mūs ciena.” 

Arī zelta kāzu jubilejas svinības, kā arī tagad 60 gadu
jubilejas svinības noritēja skaistā ģimeniskā gaisotnē, kad
pāris atkal atjaunoja savus laulības solījumus. Ir prieks, ka
viņu sirds un ģimeniskā atmosfēra nelaiž iekšā        pes-
imisma notis. „Mums trūkuma nav nekāda. Krīzes nav.” 

Arī jautāti par kādu novēlējumu jaunajiem, viņi abi
viennozīmīgi uzsver, lai ģimenē būtu laime, saticība. Lai jau-
nie mīlētu viens otru. Un lai pacietība nepamet līdz pat zelta
kāzām un arī vēlāk, cik nu Dievs būs paredzējis kopā ziedēt. 

Novēlam arī viņiem aizvien saglabāt tās gaišās un stiprās
saites, kas kopā vieno abu sirdis! 

S.Bogdanoviča

“...neklausījām. Aizbraucām un salaulājāmies!” jeb intervija ar dimanta kāzu gaviļniekiem

Visus šos gadus esam kā viena liela ģimene

Viktors un Emīlija kāzu dienā
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Latvijas pašvaldību sporta vet-
erānu (senioru) 46. sporta spēlēs
2009. gadā Daugavpils rajonu sek-
mīgi pārstāvēja Ilūkstes novada vet-
erānu komandas. 

Tāda mēroga sacensībās Ilūkstes
novada veterānu komandas bija
pārstāvētas pirmo reizi un starts izde-
vās ļoti veiksmīgs, jo kopvērtējumā
novadu, pagastu, sporta klubu un
pārējo pilsētu starpā tika izcīnīta 2.
vieta. 46. sporta spēļu absolūtajā ko-
mandu kopvērtējumā izcīnīta 16.
vieta 39 pašvaldību komandu
vērtējumā. Ja sporta spēļu pirmajās
sacensībās galvenajai tiesnešu
kolēģijai bija jāpiepūlas, lai atcerētos
Ilūkstes novadu un tā atrašanās vietu,
tad spēļu noslēgumā Ilūkstes
pārstāvjus ar cieņu sveicināja un paz-
ina jau no tālienes. 

Šogad 46. veterānu sporta spēļu
sacensības notika 19 sporta veidos
un noslēdzās ar vasaras posma fināl-
sacensībām 27. un 28. jūnijā
Aizkrauklē. Visas pašvaldību un
sporta klubu komandas sacensībās
startēja kopā, bet pēc kopvērtējumā
komandu izcīnītajām vietām katrā
sporta veidā, deva ieskaiti komandai
3 grupās, kuras bija sadalītas pēc
pašvaldību iedzīvotāju skaita un

lieluma. 
Valsts nozīmes pilsētu vērtējumā

spēcīgākie izrādījās Daugavpils pil-
sēta, Jūrmala un Rīga. Rajonu
vērtējumā pirmajā trijniekā -
Bauskas, Ogres un Valmieras rajonu
komandas. Novadu, pagastu, sporta
klubu un pārējo pilsētu grupā labākie
bija Līvānu novada, Ilūkstes novada
un Liepājas SK komandas. Ilūkstes
novada veterānu komandas startēja
11 sporta veidos ar 92 dalībnieku
skaitu, kuri godam nesa rajona un
Ilūkstes novada vārdu Republikas
veterānu sporta kustībā. Lielākos
panākumus un vērtīgākos punktus
novadam izcīnīja : sieviešu basket-
bola komanda 50+ gadi, kas ierindo-
jās 1.vietā, savā īpašumā iegūstot
zelta medaļu. Vīru telpu futbola ko-
manda ierindojās 2. vietā, peldētāji,
basketbols dāmas 40 + un basketbols
vīri 35 + gadi izcīnīja 5. vietas, dārts
(šautriņu) spēlē iegūta 6. vieta, galda
tenisā un volejbolā vīrieši vecuma
grupā 35+ gadi - 7. vieta, distanču
slēpošanā 11. vieta, dambretē -
13.vieta un vieglatlēti izcīnīja 14.
vietu.

Šie panākumi gūti pateicoties
veterānu komandu sabiedrisko
treneru pašaizliedzīgam darbam,

kuriem ir ieaudzināta mīlestība pret
sportu un tas ir viņu dzīves veids,
kuri vēl tagad ir sportiskā formā un
ir piemērs mūsu jaunatnei, kurai,
diemžēl, ir citas intereses. Novada
komandas sacensībām gatavoja :
basketbolā Dainis Millers, distanču
slēpošanā Andis Puida, peldēšanā Ju-
rijs Kopasovs, vieglatlētikā Česlavs
Vanaģelis, galda tenisā Pēteris
Mukāns, dārts spēlē Eduards Li-
hoveckis, volejbolā Mareks Vance-
vičs, dambretē Valērijs Dacenko.
Novada veterānu kustību koordinēja
un komandu piedalīšanos 46. sporta
spēļu finālsacensībās nodrošināja ra-
jona padomes apvienības „Sports”
priekšsēdētājs Eduards Lihoveckis. 

Valsts teritoriālās reformas
stāšanās spēkā neizbēgami ietekmēs
arī Republikas sporta veterānu (se-
nioru) organizēšanas principus. Pašu
veterānu sportistu un Latvijas Sporta
veterānu savienības noskaņojums ir
viennozīmīgs – 46 gadu laikā izkop-
tās tradīcijas ir noteikti jāsaglabā un
jāpilnveido.

Materiāls sagatavots balstoties
uz E.Lihovecka sniegtoinformāviju. 

Novada sporta veterānu panākumi

Dienā, kad visas Latvijas futbola līdzjutēji turēja īkšķus par
izlases spēli pret Bulgāriju, pienāca sēru ziņa, kurai nespējām un ne-
gribējām ticēt. Pēkšņi bija aprāvies Ilūkstes Sporta skolas futbola
trenera Vladimira Vinokurova dzīves pavediens. Beidza pukstēt fut-
bola entuziasta, daudzu futbola paaudžu skolotāja sirds. 

Ilūkstes Sporta skola bija vienīgā darba vieta. Te viņš nostrādāja
37 darba gadus, mācot ne tikai pirmās iemaņas futbolā, bet arī
sagatavojot labus Latvijas izlases dalībniekus, par kuru spēli vien-
mēr interesējās un pārdzīvoja. 

Vēl tik daudz bija veicamā darba, ieceru un gūtu vārtu. Bet
diemžēl laiks ir nepielūdzams. Dzīve apstājās pusvārdā, pusceļā, pus-
darbā. 

Kāds augstāk spēks bija izlēmis, ka pietiks. Tagad viņa iesākto
darbu turpinās viņa dēli un jaunie futbolisti, bet dziļi sirdī viņa
piemiņu glabās tuvinieki, darba biedri, audzēkņi un visi tie, kuri
Vladimiru Vinokurovu pazina kā labu Treneri un Cilvēku.

Paldies Tev, Treneri, par tavu sirdsdarbu, par to, ka biji kopā ar
mums.

Visdziļākā līdzjūtībā:
Ilūkstes novada 

Sporta skolas kolektīvs

VLADIMIRS  VINOKUROVS
03.08.1950. – 12.08.2009. Ilūkstes novada sporta skolas

vieglatlēti veiksmīgi nostartēja
starptautiskās vieglatlētikas sacen-
sībās „Rudzupuķes spēles” Igauni-
jas pilsētā Viru. 

Junioru grupā 1990-91.g.dz.
Maksims Petrakovs 400m
skrējienā finišēja otrais ar per-
sonisko rekordu 50,79sek., bet
200m distancē izcīnīja bronzas go-
dalgu, ar rezultātu 22,99sek. 

Jauniešu grupā 1992.-95.g.dz.
Jekaterina Krasovska kļuva pār
sacensību uzvarētāju 400m
skrējienā ar rezultātu 1min.
00,46sek., ka arī izcīnīja otro vietu
200m skrējienā, sasniedzot
26,97sek., ceturtā vieta Inesei
Puzānei 100m barjerskrējienā
16,17sek. un piektā vieta Jānim
Sprinģim tāllēkšanā ar savu labāko
rezultātu sezonā 6m 46cm. 

Ir prieks par sportistu gūtajiem
panākumiem, kas nemanot, bet vēl
par pakāpienu uz augšu pacēla
sportistus savā personīgajā
izaugsmē. 

Sacensībām sportistus gatavoja
treneri Svetlana un Sergejs Pe-
trakovs.

Ar cieņu, 
Sergejs Petrakovs

Paliek tavs darbīgais gājums -
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi iet …

8.augustā pārtrūka dzīves pavediens cilvēkam, kuru cienīja,
mīlēja gan kolēģi un skolas tehniskie darbinieki, gan skolēni un
viņu vecāki, gan  tuvinieki un kaimiņi, Ilūkstes 1.vidusskolas
matemātikas skolotājai.

Dzidrai Jankovskai.

DZIDRA JANKOVASKA
04.12.1939 - 08.08.2009

Skolotāja Dzidra Jankovska dzimusi 1939.gada 4.decembrī
Šederes pagasta „Elkšņos”. Dzimtās mājas visu mūžu skolotājai
ir bijusi tā miera osta, kur patverties no ikdienas steigas, kur rast
spēku un enerģiju nākamajai darba nedēļai.

Skolas gaitas Dzidra uzsāka Eglaines pamatskolā, turpināja
Daugavpils 1.vidusskolā. Skolas gados matemātika ir iemīlēta uz
mūžu, tāpēc studijas tiek turpinātas Daugavpils pedagoģiskajā
institūtā. Skolotāja Jankovska bija izcila matemātiķe. Ir tikai
jābrīnās, ka pie viņas matemātiku saprata pat tie, kuri ar šo
priekšmetu nebija īpaši draugos.

Ikvienai mūsu skolas matemātikas skolotājai pirmais
padomdevējs bija skolotāja Dzidra. Pie viņas varēja pienākt je-
bkurā laikā un ar jebkuru jautājumu. Skolotāja Dzidra deva pado-
mus, kurus mācību grāmatās neatrast...

Skolotāja Jankovska bija mūsu skolas labais gariņš.
Satiekoties skolas gaiteņos, viņa izstaroja tādu labestību,
sirsnīgumu, mīlestību, ka jāpriecājas par to, ka bija laime viņu
pazīt.

Viņa vienmēr smaidīja… Ikdienas rūpes un raizes tika atstā-
tas mājās.

Dzidra Jankovska bija vienreizējs cilvēks. Viņa atrada kopīgu
valodu gan ar skolēniem, gan ar viņu vecākiem, gan ar augsti
mācītiem ļaudīm, gan ar vienkārša darba darītājiem.

Harmonija un mīlestība valdīja viņas ģimenē. Ar dzīvesbiedru
Jāni tika izaudzināta meita Inese, kas arī ir matemātikas skolotāja,
lolots un auklēts mazdēls Kristaps. 

Skolotāja ļoti mīlēja ziedus, un ziedi mīlēja viņu. Gan kabi-
netā uz palodzes, gan mājās nepārtraukti ziedēja puķes. Ar šo
bagātību skolotāja dāsni dalījās ar saviem kolēģiem un kaim-
iņiem.

Skolotājas Dzidras nav vairs starp mums, bet palicis viņas
jaukais smaids, sniegtās zināšanas, mīlestība un atmiņas...

Tais tālajās pļavās, kur atmiņas zied,
Tur vienmēr jūs mani satiksiet…

Visdziļākā līdzjūtībā
Ilūkstes 1.vidusskolas 

skolotāju kolektīvs

Nekrologs

Nekrologs
„Rudzupuķes

spēles” Igaunijas 
pilsētā Viru
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Август, кончается лето,
Солнце позже встаёт,
Дожди уже гуляют где-то
И рыжая осень идёт.
Лисою лукаво крадётся
Тоска о прошедших днях,
Однако никто не сдаётя -
Все жить и любить хотят.
Свои непростые рекорды
Сегодня в призы превратим,
Забудем на время невзгоды
И сами себя победим!
Выше, дальше, быстрее - 
Это и нам не чуждо,
Здесь каждый душой 

молодеет
И совершает чудо.
Чудо спортивной победы
И только вперёд, вперёд,
Дома оставив беды
Высоты рекордов берёт.
Здесь нытиков мы не 

встретим -
Решимость победы в глазах
И помогает ветер
Это всем доказать.

/Н.Левашова/
Augusta sākumā katru gadu

Daugavpils rajona invalīdu
biedrība, rīko sporta svētkus, cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām.

Arī šogad 12. augustā Ilūkstes
stadionā notika ikgadējie sporta
svētki, bet šogad tie apvienoja
Daugavpils, Ilūkstes novadus. Lai
svinētu svētkus nav šķēršļi ne teri-
torijai, ne attālumam. 

Mēs DAC "Fēnikss"
audzinātāji pārdzīvojām līdzi visu
mūsējo veiksmēm un arī diemžēl -
neveiksmēm. Klienti ļoti nopietni
attiecās pret gaidāmajām sacen-
sībām un nāca trenēties jau krietnu
laiku iepriekš, kas arī  attaisnojās
ar panākumiem. 

Šautriņu mešanā Tamāra Ruža
ieguva 2. vietu - sudraba medaļu,
Valentīna Rjazge šķīvīšu mešanā
ierindojās 3.vietā, savā īpašumā
iegūstot bronzas medaļu. Ilze Grā-
vere ārmreslingā arī ieguva 3. vietu
(bronzas medaļu). 

Reizē ar klientiem trenējās arī
Maija Rešņa un ieguva 3 medaļas:
1 vieta (zelta medaļa) – riņķu
uzmešanā un 2 bronzas medaļas -
šautriņu mešanā un basketbola
soda metienos. 

Lūk dažas atsauces par
svētkiem no "Fēniksiešiem":

Benita: Jauki un mīļi satikt
visus sporta draugus. Lai
arī nav medaļas, bet prieks
piedalīties kopā ar visiem!

Ilze: prieks katru gadu
piedalīties sacensībās, lai
tādas arī rīko turpmāk.

Tamāra: Man patika
visas spēles kas bija un jau
gaidu nākošo gadu, kad
varēs atkal piedalīties.

Modris: viss OK.
Gribu teikt īpašu

paldies svētku sponsoriem;
Daugavpils, Ilūkstes no-
vada domēm, gan pagastu
pašvaldībām, kā arī so-
ciālajiem darbiniekiem,
kuri īpašu uzmanību visas
dienas garumā veltīja
sava pagasta invalīdiem,

kā arī SEB bankai, SIA „Āntaris"
un AS "Latgales piens".

Svētki bija plaši apmeklēti no
abiem novadiem un noritēja
draudzīgā atmosfērā. Ieguvēji bija
visi, kas bija ieradušies uz
svētkiem. Īpaši prieks bija par uz-
varētājiem.

Gatavojoties sporta svētkiem
Natālija Levašova sacerēja dzejoli,
ko arī nolasīja visiem svētku dalīb-
niekiem.

Единство рук, единство глаз.
Спорт это праздник и для нас.
Никто не лишний. не забыт
Очередной рекорд добыт
В борьбе, что нам заряд даёт
Смотреть с надеждою вперёд.

Daugavpils rajona invalīdu 
biedrības priekšsēdētāja

: L. Tamane

Gan devējam ir prieks par ieraudzīto „paldies” cita acīs, gan saņēmējs
staro no tā, ka ir pamanīts un vajadzīgs. Mūsdienās, kad lielākoties tiek
taupīts ik santīms, ir prieks par ikvienu palīdzīgu žestu. 

LR Sarkanā Krusta Daugavpils rajona nodaļas izpilddirektore
Skaidrīte Davne saņēma neskaitāmus „paldies” no cilvēkiem, kas bija
ieradušies, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību. Kopsummā  tika aicinā-
tas 39 ģimenes (194 personas), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli
ir mazāki par 37 Ls mēnesī. Atnākušie varēja saņemt gan drēbes, gan
apavus, u.c. Klātesošie bija priecīgi par saņemto un atzina, ka mūsdienās
tas tiešām ir liels atbalsts, jo īpaši, kad ģimenē aug vairāki bērni. Ar
siltiem vārdiem tika pieminēta Skaidrīte Davne, kas, tāpat kā sociālā di-
enesta darbinieki,  nekad  nevienu neatgrūž, vienmēr uzklausa un atrod
iespējas palīdzēt. 

S.Bogdanoviča

Notikums

Jo palīdzēt ir daudz no svara... 

Sports

Riņķu mešanā met Vita Štaškeviča

Notiek spraiga cīņa par uzvaru...

Šēderietis Vladimirs Ermužs saņem pelnīto apbalvojumu... 

Visu DAC
"Fēnikss" klientu
vārdā gribam lielu

paldies teikt Leontīnas
kundzei par sagādāto

iespēju piedalīties
šajos svētkos!

Īpaši svētki īpašiem cilvēkiem... 

Foto - Egita Terēze Jonāne

Foto - Egita Terēze Jonāne

Afiša

Ilūkstes novada kultūras nams

18.oktobrī pl. 20.00 – Santas Zapackas un Harija Ozola koncerts
Ieeja Ls 3.00

31.oktobrī pl. 19.00 - Pašdarbības kolektīvu sezonas atklāšanas balle

Šēderes kultūras nams
1.oktobrī pl. 10.00 - Vispasaules veco ļaužu dienai veltīts pasākums

( ekskursija pa Ilūkstes novadu )

Bebrenes kultūras nams
3.oktobrī pl. 21.00 - Balle kopā ar grupu ,,Titāniks”

Subates kultūras nams
3.oktobrī -tradicionālais Subates Rudens gadatirgus.
(Tirgus laikā:  kopīgs cienasts, loterija , Roķišķu novada amatnieku 

darbu izstādes noslēgums.)

30.oktobrī - Pensionāru Rudens tusiņš.

Kultūras pasākumi oktobrī

Ielūdzam Jūs uz Nīderlandes Karaliskās Putnu aizsardzības
biedrības dāvinātā putnu vērošanas torņa atklāšanu Dvietes dabas parkā,
kas notiks šā gada 4. oktobrī, Eiropas Putnu vērošanas dienu ietvaros. 

Pasākums sāksies plkst. 12:30, pulcēšanās vieta: pie Dvietes senle-
jas informācijas centra „Gulbji”, Bebrenes pagasta Putnu salā, Ilūkstes
novadā.

Programmā:
Plkst. 13:00 Putnu vērošanas torņa atklāšana.
Pēc tam putnu vērošanas ekskursija Dvietes palienē. Ekskursiju

vadīs ornitologs Edmunds Račinskis.
Plkst. 16:00 cienasts Dvietes dabas parka informācijas centrā

„Gulbji”.

Benita Štrausa
Ilūkstes novada Bebrenes pagasta

pārvaldes vadītāja
Lūdzam apstiprināt savu dalību pasākumā, zvanot pa tālruni

26109353.

Putnu vērošanas torņa atklāšana Dvietes
dabas parkā
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Apsveicam Paziņojums

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. 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 AUGUSTS - SEPTEMBRIS

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
ilūkstieši: Julija  Barišņikova     21.07.2009                 

Arina Formanicka       05.08.2009
Alise Kerubina 08.09.2009
Deivis Čunčulis 14.09.2009

bebrenieši: Ilva Užule                    13.07.2009
Gita Verbicka               26.07.2009
Ričards Pauļuks 01.09.2009

šederieši: Lana  Butkeviča          20.06.2009
Julija Borune              22.07.2009
Jana Vrobļevska         08.08.2009

eglainiete: Baiba Sutiņa - Zutiņa 27.08.2009
subatietisi: Nikolajs Orlovs 16.09.2009

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

Dod saule savu gaismu,
Un zeme spēku dod.
Bet skaistums mūžam dzīvais
Ir sevī jāatrod.
/K.Students/

Ilūkstes novada dome sveic apaļās jubilejās jūlijā un augustā dzimušos 
novada iedzīvotājus: 
50
Ilūkstē: Nataļja  Ivanova, Anna Čamāne, Jānis Puzinkevičs, 

Tamāra Riekstiņa, Valentīna Velika
Bebrenē: Rūdis  Radzobs, Anita Daģe,
Dvietē: Olga Glaudāne, Rihards Miltiņš
Eglainē: Andrejs Djologs, Nikolajs Petrovs, Valērijs Nikolajevs, 

Voldemārs Pučka, Karnilijs Solovjovs, Vasīlijs Šaruks
Pilskalnē: Irina Šaršūne, Ināra  Valaine, Aija Šniķere,
Subatē: Ilma Malnača, Mirdza Trupāne, Nikolajs Ivanovs, Anna Skačkova, Vladimirs Skačkovs 
Šēderē: Jurijs Kazakovs, Teresa Sibirceva, Valērijs Širins, Imants Urbanovičs, Vitālijs Kurtišs,

60
Ilūkstē: Regīna Gudele, Francis Skridla, Mihails Smertjevs, Eleonora Gabrēna, Vera Kukštele, 

Sbigņevs Morkāns, Brigita Steļmaka, Vilhelmīna Tamane, 
Bebrenē: Aleksandrs Koževnikovs, Mārīte Caune, Jāzeps Ģēģeris, Pēteris Setkovskis, 
Dvietē: Edvards Leperis, Lilija Ostrovska
Subatē: Eleonora Striko, Juris Valainis
Šēderē: Ludmila Jeršova, Jāzeps Čamanis, Nikolajs Trjapkins, 

70 
Ilūkstē: Leontīna Andruškeviča, Jānis Kozinda, Kazimira Treščinska, Marija Dzenuška, 

Vladimirs Treščinskis, Lilija Lihovecka,
Bebrenē: Valentīna Andrejeva,  Antons Pudāns, Jānis Putnis, Dzidra Saviča, Arons Širvis, 

Alberts Daģis, Leons Simanovičs,
Dvietē: Lidija Lapoška, Aleksandra Kovešņikova, Doloresa Palkeviča
Eglainē: Marija Salna, Nikolajs Zaloga
Pilskalnē: Anna Rutkupa, Stefānija Casno
Šēderē: Natālija Kraukle, Sergejs Ivanovs, Valija Voļska

80
Ilūkstē: Alma Jermoloviča, Kleofass Kalbjonoks, Leonards Leščinskis, Nadežda Tvardovska
Pilskalnē: Monika Tamane
Subatē: Leokādija Jasāne, Aleksandrs Plešanovs
Bebrene: Ivans Černovs, 
Dvietē: Tekla Svikle

95 
Ilūkstē: Vera Kricka

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
mūžībā aizvadītie:
Elizabete Žemaite 08.10.1927 – 15.07.2009 

(Šēdere)
Marija Zarenka 13.04.1919 – 16.07.2009 

(Pilskalne)
Provs Moskaļovs 19.10.1947 – 16.07.2009 (Subate)
Minadora Žukovska 07.11.1911 – 19.07.2009 (Eglaine)
Boļeslavs Stašāns 29.05.1923 – 18.07.2009 (Dviete)
Voldemārs Seilis 28.11.1930 – 20.07.2009 (Dviete)
Andris Grābeklis 15.05.1967 – 21.07.2009 (Subate)
Antons Rudzītis 19.12.1921 – 30.07.2009 (Dviete)
Emma Sējāne 16.04.1925 – 31.07.2009 (Eglaine)
Marija Rjabkova 04.04.1924 – 31.07.2009 (Ilūkste)
Jons Špakausks 09.08.1944 – 03.08.2009 (Pilskalne)
Lidija Fazilova 07.11.1917 – 04.08.2009 (Eglaine)
Dzidra Jankovska 04.12.1939 – 08.08.2009 (Ilūkste)
Arvīds Rutkups 16.10.1931 – 13.08.2009 (Dviete)
Vladimirs Vinokurovs 03.08.1950 – 12.08.2009 (Ilūkste)
Jānis Pučka 04.01.1935 – 13.08.2009 (Eglaine)
Valerjāns Gasperovičs 25.11.1920 – 19.08.2009 (Bebrene)
Jānis Bluzmanis 31.08.1943 – 27.08.2009 (Ilūkste)
Antons Vanags 11.09.1932 – 30.08.2009 (Bebrene)
Alma Otīlija Rupšeniece 09.06.1921 – 29.08.2009 (Bebrene)
Eduards Asarovskis 06.05.1951 – 29.08.2009 (Ilūkste)
Alfrēds Kokainis 27.12.1958 – 03.09.2009 (Ilūkste)
Inta Krūmiņa 10.02.1940 – 05.09.2009 (Eglaine)
Jānis Bluzmanis 31.08.1943 - 27.08.2009 (Ilūkste)
Alma Otīlija Rupšeniece 09.06.1921 - 29.08.2009 (Bebrene)
Eduards Asarovskis 06.05.1951 - 29.08.2009 (Ilūkste)
Antons Vanags 11.09.1943 - 30.08.2009 (Bebrene)
Alfrēds Kokainis 27.12.1958 - 03.09.2009 (Ilūkste)
Inta Krūmiņa 10.02.1940 - 05.09.2009 (Eglaine)
Vasīlijs Bojarins - Bojarovs 05.03.1939 - 20.09.2009 (Ilūkste)

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada dome

Apsveicam

Ilga Vasjūtjonoka, Zoja Keiša un Janīna Safonova pateicasIlga Vasjūtjonoka, Zoja Keiša un Janīna Safonova pateicas
veterinārārstam Jānim Muncim par iejūtību un uzmanīgu atveterinārārstam Jānim Muncim par iejūtību un uzmanīgu at--
tieksmi pret viņam uzticētajiem mājdzīvniekiem. tieksmi pret viņam uzticētajiem mājdzīvniekiem. 

Ilūkstes novada dome sveic sakarā  ar stāšanos laulībā:
Vitaly Volodko un Aleksandru  Mihailovu 
Armandu Kalviņu  un Nataļju Nazarenko 
Kasparu Ancānu  un Marutu Lapeško 
Kārli Bukšu  un Lieni Možeiko 
Edgaru Gaudzi   un Irinu Krasovsku 
Igoru Kravceviču  un Ļubovu  Barišņikovu
Alvinu Matisānu un Violetu Kundziņu
Edgaru Streiko un Inesi Pugžli
Ivaru Romanceviču un Nataļju Kavrigu
Timuru Ozunu un Raineldu Āboliņu
Svjatoslavu Aļeiņikovu un Regīnu Kusiņu
Edgaru Valpēteri un Anastasiju Kotovu
Sergeju Kapustu un Laimu Šejenkovu
Sergeju Ivanovu un Alīnu Kuņeju
Juri Besprozvanniju un Natāliju Borbali

Līdzjūtība

Lašu koris aicina savā pulkā jaunus
dziedātājus.

Ja Tev patīk dziedāt un Tu esi gatavs savu brīvo laiku veltīt Lašu
kora tradīciju saglabāšanā, tad aicinām uz mēģinājumiem, kas notiek 

Šēderes pagasta Kultūras namā 
katru trešdienu plkst. 18 00. 

Pirmais mēģinājums šajā sezonā
notiks

15. oktobrī.
Lašu kora diriģente 
Maija Žigajeva.

Ilūkstes novada pašvaldība atgādina, ka nekustamā īpašuma nodoklis
un zemes noma Ilūkstes novada zemes īpašniekiem un lietotājiem jāno-
maksā līdz 2009.gada 15.novembrim. Maksājumus var veikt:

• Ilūkstes novada domes kasē;
• Pagastu pārvalžu kasēs;
• A/s „Latvijas krājbanka”.

Atgādinājums

Kļūdas labojums
Iepriekšējā numurā tika ieviesta kļūda rubrikā “Pateicība”, kura

pareizo variantu publicējam šajā numurā. 

Latvijas evaņģēliski luteriskas baznīcas Ilūkstes, Lašu un Subates
draudzes mācītājs Andrejs Bāliņs aicina bērnu vecākus un jauniešus
pieteikties uz svētdienas skolas un iesvētes mācības nodarbībām,
t.29412182.

AAA “Baltikums” dara zināmu, ka ar šī gada 
02.septembri atrodamies telpās!  Brīvības ielā 13 

(vecā domes ēka)
Tiekat laipni gaidīti!

Baiba Sutiņa -
Zutiņa ar vecākiem
dzimšanas reģistrā-

cijas brīdī

Gita Verbicka  ar
vecākiem dzimšanas

reģistrācijas brīdī


