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Šis laiks mudina mūs apstāties. 
Kā Ziemassvētku atklātnītē, kur 
attēlota Kristus dzimšanas aina, 
šķiet, ka tālajā Betlēmes kūtiņā, 
ikdienas steiga ir rimusi. Ātrais 
laiks ir kļuvis par lēno laiku, kas 
ļauj piedzīvot prieka un laimes 
mirkļus. Ziemassvētku notikums 
mums atgādina par izlīguma un 
piedošanas nozīmi, tas ir laiks, 
kad no vecā, ierastā meklēt to 
jauno, un ikkatru aicina paveikt 
kādu labu, gaišu darbu.

Atdot no sava sirds siltuma kā-
dam, kam tik ļoti tā dzīvē pietrūcis 
ir skaista un arī atbildīga izvēle, kas 
lielākoties raisa apbrīnu, tādēļ jau tre-
šo gadu pēc kārtas, Latvijas Sarkanā 
Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu 
komiteja organizē pasākumu Ilūkstes 
un Daugavpils novados dzīvojošajām 
audžuģimenēm. Šogad pasākums no-
tika 18.decembrī Daugavpils novada 
kultūras namā „Vārpa”. Šī jau ir kā 
brīnišķīga tradīcija, kā sagādāt šiem 
nesavtīgajiem cilvēkiem kaut nelielu 
pateicību par nozīmīgo veikumu – dzī-
vi citiem padarot gaišāku. Svinīgajā 
pasākumā no Ilūkstes novada tika 
suminātas četras audžu ģimenes, ku-
ras mūsu pusē veic šo skaisto misiju. 
Pateicība - Irinai Pučkai, Olgai un 
Pēterim Glaudāniem, Armīnam Glau-
dānam, Tatjanai Konovalovai. Šogad 
katrai audžu ģimenei tika uzmeklēts 
kāds labvēlis, uzņēmējs, kurš pasāku-
ma laikā pasniedza  dāvanu. Ingūna 
Svarāne (Sociālā dienesta vadītāja) 
Ilūkstes novada pašvaldības varādā 
vēlas izteikt pateicību par atbalstu 
- z/s „Ozoliņi” Guntaram un Annai 
Cepurīšiem, Bebrenes vidusskolas 
biedrībai, Birutai Čamanei, Ligitai 
Šidlovskai, SIA „NOPA LTD”.  Un 
prieks, ka arī novada jaunieši iesais-
tās labdarības akcijās. Par piemēru 
var minēt Subates pamatskolas sko-
lēnus, kuri iepriecināja ļaudis Subates  
„Miera namā”, kā arī Ziemassvētku 
labdarības koncertā uzstājās Ilūkstes 
Bērnu un jauniešu centra grupa ”Pi-
parmētra”. Vairāk stāsta Ilūkstes BJC 
vadītāja Vanda Rimša: „15.decembrī 
KC “Vārpa” notika Ziemassvētku lab-
darības koncerts, ko organizēja Dau-
gavpils Sarkana Krusta nodaļa kopā 
ar grupas “Dabasu durovys” vadītāju 
Arni Slobožaninu,  atbalstot bērnus ar 
īpašām vajadzībām. Koncertā  kopā ar 
grupu “Dabasu durovys” koncertēja 
arī mūsu jauniešu grupa ”Piparmēt-
ra”. Koncertā  savāktie līdzekļi tiks 
nodoti Daugavpils pirmsskolas iestā-
dei, kura pirks  trenažieri  bērniem ar 
īpašām vajadzībām. Grupa “Piparmēt-
ra” ir  priecīga būt  kopā ar visiem, kas 
atvēra sirdis labestībai un labdarībai!”

Mūsu novads ir bagāts ar kriet-
niem, nesavtīgiem ļaudīm un ir vēl-
me, lai šajā svētku laikā ikkatrs jus-
tos īpašs. Tādēļ, novadā ir vēl viena 
skaista, ilgus gadus izkopta  tradīcija, 
kuras laikā tiek apstaigātas mājas un 
iedzīvotājiem pasniegts kāds neliels 
iepriecinājums, ko šogad saņēma gan-

drīz 800 iedzīvotāji (t.sk. 80 gadus un 
vecākiem iedzīvotāji, 1.gr.personas ar 
īpašām vajadzībām, personas, kuras 
uzturas  pašvaldībā esošajās ilgstošas 
sociālās aprūpes iestādēs, personas, 
kuras apmeklē dienas aprūpes centru 
personām ar garīga rakstura traucēju-
miem „Fēnikss”, bērni – bāreņi, bērni 
ar invaliditāti, aprūpētājiem).  Un tā 
nav tikai dāvanu pasniegšana, bet tas 
ir satikšanās prieks, brīdis, kad varam 
apmainīties labiem vārdiem un siltiem 
apskāvieniem. Jo ir tik svarīgi, ka esi 
kādam vajadzīgs, kāds par tevi intere-
sējas. Vienā no šādām reizēm, uz kopī-
gu tēju Bebrenes pagasta bibliotēkā, ti-
kāmies ar skolotājiem - Valēriju Puidu, 
Jāzepu Skrimbli un novada dzejnieci 
Dzintru Krievāni. Visi moži, enerģiski 
un ar krietnu devu humora. Skolotāji 
dalās savās atmiņās un stāsta jokus, 
bet Jāzeps Skrimblis pamanās vērst 
uzmanību uz vienu no bibliotēkas sie-
nām, kur virknēs likti vairāki atzinī-
bas raksti, kas atgādina par Ilūkstes 
novada krietnajiem ļaudīm, sakot: 
„Vai, kādi cilvēki...Te tik diplomi, bet 
kāds darbs. Mūsu pusē ir izauguši cil-
vēki, kuri saņēmuši profesora grādu, 
no šejienes nāk ievērojami ļaudis, kā 
Vecais Stenders, selekcionārs Pauls 
Sukatnieks. Prieks par maniem sko-
lēniem, kaut arī kādreiz pārmīts kāds 
skarbāks vārds, tagad atceras, apņem, 
kā tēvu. Man prieks, ka viņi nav apstā-
jušies, turpinājuši mācīties, izglītoties, 
daudzi ir augstos amatos. Tas arī lep-
nums novadam un Latvijai.” Skolotājs 
Skrimblis uzsver, ka tikai pateicoties 
cilvēku uzņēmīgam darbam novads 
plaukst. „Mazs ir mūsu novadiņš, pēc 
daudzām reformām un daudzus gadus 

nesot Daugavpils rajona vārdu, pirms 
12 gadiem Ilūkstes novads atdzima,” 
stāsta Jāzeps, „daudz bija jādara jau-
na novada izveidošanā. Pateicoties 
enerģisku cilvēku darbam un uzņē-
mībai sākās novada dzīves pārmaiņas 
gan novada ciematos, gan pašā novada 
centrā Ilūkstē. Arī novada ļaudīs radās 
jauna enerģija, aktivitāte un līdzdarbī-
ba. Ejot ikdienas gaitās ikviens prata 
parūpēties par savas sētas izskatu, 
sakoptību, skaistumu. Atzinību pelna 
Bebrenes ciemats. Lepnas, staltas un 
skaistas izskatās ciemata muiža un 
Profesionālā skola. Liels nopelns un 
darbs, ko veic enerģiskais prāvests A. 
Maziļevskis garīgā darba jomā, orga-
nizējot dažādus vērtīgus pasākumus 
draudzē. Ciematā redzama sakoptība, 
atjaunotas dzirnavas, tajās ierīkots 
muzejs, sakopts dīķis, kurš noteikti 
kļūs par maču vietu makšķerniekiem, 
to gaidu ar nepacietību. Visa ciemata 
garumā ierīkotas ietves, slēpotāju un 
soļotāju celiņi, kas ir izgaismoti. Prie-
cē vadītāju – R.Kalvānes, R.Kļaviņas,I.
Lapas un daudzu citu darbība kultū-
ras dzīvē, tās atspoguļošanā internetā. 
Sevišķi priecē ceļa seguma uzlabošana 
Bebrene - Ilūkste. Novada ļaudis tagad 
bauda jaunuzceltā baseina skaidros 
ūdeņus, bet daudzas mācību un kul-
tūras iestādes kalpo dažādu paaudžu 
cilvēku izaugsmei. Sagaidot Ziemas-
svētkus un Jaungadu, redzot dzimtā 
novada ļaužu labos darbus, sniegu-
mus, veiksmi un izaugsmi, rodas gan-
darījums un prieks. Svarīgākais jau ir 
cilvēks. Kam audzējam mežus, kam 
kuļam sviestu? Priekš cilvēka. Gada 
nogalē gribas dalīties domās un prie-
kos par izdarīto, sasniegto un pateik-

ties ikvienam par līdzdalību novada 
dzīvē, vēlot sniega baltumu, egles za-
ļumu, mājas siltumu un stipru, stipru 
veselību, prieku, laimi katrā ģimenē. 
Kā redzams un sinoptiķi sola svētkus 
bez sniega, bet tas mūs neapbēdina un 
svētku gaidīšanas prieku nemazina...” 
Un katram svētki saistās ar ko savu, 
ja Jāzeps Skriblis uzsver mūsu ļaudis, 
tad Dzintra Krievāne, sakot, ka lai gan 
vislabāk savas sajūtas pauž dzejas rin-
dās, tomēr  norāda, ka Ziemassvētki 
ir laiks, kad ieklausīties un būt klu-
sumā, rast atbildes. „Te ir divas puses 
– miesiskā un garīgā. Man ir tuvāka 
tā garīgā, dvēseliskā. Un Ziemassvētki 
tā ir saskarsme ar augstākiem svēt-
kiem,” skaidro Dzintra. Bet Valērija 
Puida teic, ka svētki tiek aizvadīti, kā 
svētsvinīgā un mierpilnā gaisotnē ar 
dziesmām un dzeju, tā arī uz jautras 
nots, stāsta: „Šajos svētkos jūtam, ka 
nāk kaut kas gaišs un  liels, mēģinām 
ģimenē turēt. Patīk arī mazbērnus pa-
kaitināt. Liekam meitām klausīties no 
kuras puses rej suņi, lai zin kur jāmek-
lē vīrs, liekam skriet, ķert melnu kaķi. 
Nu tās visiem zināmās tradīcijas.” Un 
kādas ir mūsu vērtības? Skolotāja Va-
lērija norāda: „Šodien jebkurš domā-
jošs cilvēks uztraucas par ģimeni. Un 
svarīga loma ir patriotismam. Tāds 
laiks, kad jādomā arī par valsts drošī-
bu. Esmu Ulmaņlaiku bērns, izaugusi 
ar tā laika dzeju, kopš tā laika zinu, ka 
Latvijas zeme ir kaut kas liels, tāpat 
kā Ziemassvētki.” 

Madara Pavlovska
redaktore

Ar svētku noskaņu
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“Ilūkstes Novada Vēstis” 
rudens numurā rakstījām par 
nelegālo atkritumu izgāztu-
vi pie vasarnīcu ciema , kur 
iedzīvotāji savu “saražoto” 
izmeta ciema tuvumā uz pri-
vātīpašnieka zemes. Pašvaldī-
bas dienestiem aktīvi iesaisto-
ties, šim atkritumu stāstam 

ir laimīgas beigas – zemes 
īpašnieks  ir aizvedis vasar-
nieku “sarūpēto” uz Demenes 
izgāztuvi iztērējot pamatīgus 
finanšu līdzekļus un ciema ie-
dzīvotāji ir noslēguši līgumus 
ar novada atkritumu apsaim-
niekotāju SIA “Eco Latgale” 
par atkritumu izvešanu.  Pro-

tams, ka nevaram būt pārlie-
cināti par to, ka šim stāstam, 
kas ir tikai viens piemērs, ne-
būs turpinājuma. 

Šoreiz vēlamies īpaši uzru-
nāt zemju īpašniekus – uzrau-
giet savus īpašumus, it īpaši, 
ja paši nedzīvojiet blakus , 
citādi var gadīties dārgi sa-

maksāt par “cūkmenu “ vie-
sošanos jūsu zemē vai mežā!  
Mamma Daba mums pateiks 
paldies, ja dodoties pastaigā 
pa ceļam savāksim mūsdienu 
civilizācijas fosilijas – pudeles 
un plastmasas maisiņus, kas 
, bieži “ataugs” atkal. Lai tas 
neattur, jo nākošā paaudze, 

kas bērnībā būs šādi “sēņoju-
si”,  visdrīzāk,  neizmetīs at-
kritumus dabā! 

Vides un saimniecisko jau-
tājumu komisija vēl Jums gai-
šus, svētīgus Ziemassvētkus 
un raženu Jauno gadu! 

Aicinām iedzīvotājus aktī-
vi līdzdarboties, lai Mamma 
Daba mūsu novadā būtu tīra 
un veselīga, kas nozīmē tīru 
gaisu un ūdeni, veselību un 
spēku katram no mums!

Vides un saimniecisko 
jautājumu komisija

Par domes sēdi novembrī
26.novembrī  domes sēdē depu-
tāti izskatīja  28 darba kārtības 
jautājumus.

1. Par grozījumiem 29.10.2015. 
domes lēmumā Nr.400 „Par Ilūkstes 
novada Sporta skolas sporta centra 
maksas pakalpojumu noteikšanu”.
2. Par pašvaldības īpašumā eso-
šās būves bilances vērtības palielinā-
šanu un jaunizveidoto inženierbūvju 
iekļaušanu bilancē.
3. Par finansiālu atbalstu so-
ciālajai darbiniecei Ivetai Skudrai 
profesionālās izglītības apgūšanā.
4. Par daļēju transporta izdevu-
mu segšanu par skolēnu nogādāšanu 
uz Bebrenes vispārizglītojošo un pro-
fesionālo vidusskolu.
5. Par grozījumiem 2015.gada 
pašvaldības budžetā.
6. Par Ilūkstes novadā dzīvojo-
šo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemas-
svētkos.
7. Par piedalīšanos Lauku at-
balsta programmas 2014.- 2020.ga-
dam pasākuma “Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” atklātajā projektu konkursā.
8. Par saistošo noteikumu 
Nr.9/2015 „Apstādījumu uzturēšanas 
un aizsardzības noteikumi Ilūkstes 
novadā” pieņemšanu..
9. Par saistošo noteikumu 
Nr.10/2015 „Grozījumi Ilūkstes no-
vada pašvaldības 25.07.2013. saisto-
šajos noteikumos Nr.6/2013 „Ilūkstes 
novada pašvaldības nolikums” pie-
ņemšanu.
10. Par pašvaldības zemes izno-
māšanu Ilūkstes pilsētā.
11. Par zemes iznomāšanu J.G. 
Prodes pagastā.
12. Par zemes nomas tiesību iz-
beigšanu I.Ž. Bebrenes pagastā.
13. Par zemes nomas tiesību iz-
beigšanu A.P.K. Bebrenes pagastā.

14. Par zemes nomas tiesību iz-
beigšanu L.K. Pilskalnes pagastā.
15. Par zemes nomas līguma pa-
garināšanu B.K. Pilskalnes pagastā.
16. Par zemes nomas līguma pa-
garināšanu M.B. Pilskalnes pagastā.
17. Par zemes nomas līguma pa-
garināšanu R.R. Pilskalnes pagastā.
18. Par pašvaldībai piekritīgo ze-
mes vienību robežu precizēšanu “Vil-
cānos” Pilskalnes pagastā.
19. Par zemes vienības atdalīša-
nu no nekustamā īpašuma „Rožlau-
ki” Pilskalnes pagastā.
20. Par zemes iznomāšanu K.B. 
Pilskalnes pagastā.
21. Par zemes iznomāšanu S.Š. 
Eglaines pagastā.
22. Par zemes nomas līguma pa-
garināšanu Ņ.J. Šēderes pagastā.
23. Par zemes nomas pirmtiesī-
bu izbeigšanu A.S. Šēderes pagastā.
24. Par zemes nomas pirmtiesī-
bu izbeigšanu A.O. Šēderes pagastā.
25. Par zemes nomas pirmtiesī-
bu izbeigšanu O.D. Šēderes pagastā.
26. Par zemes nomas tiesību iz-
beigšanu J.R. Šēderes pagastā.
27. Par apsaimniekošanas tiesī-
bu piešķiršanu uz nekustamo īpašu-
mu “Upmaļi” Šēderes pagastā.
28. Par apsaimniekošanas tiesī-
bu piešķiršanu uz nekustamo īpašu-
mu “Tīreļi” Pilskalnes pagastā.

• Grozīja Ilūkstes novada Sporta sko-
las sporta centra maksas pakalpoju-
mu cenrādi. (skatīt 4. lpp.)
• Konstatēja,  ka ir pabeigti Ilūkstes 
pilsētas stadiona rekonstrukcijas dar-
bi un ir veikta apgaismojuma ierīko-
šana Pilskalnes pagasta „Pilskalnes 
Siguldiņā”. Sakarā ar to palielināja 
bilances vērtību   Ilūkstes stadiona  
sporta  laukumam par  468 428 eiro, 
stadiona apgaismojumam par 24 066 
eiro un stadionā uzbūvētajai  palīgē-

kai par 43327  eiro, kā arī  apgaismo-
jumam  “Pilskalnes Siguldiņā” par 2 
003  eiro.
• Nolēma piedalīties Lauku atbal-
sta programmas 2014.-2020.gadam 
pasākuma “Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
atklātajā projektu iesniegumu kon-
kursā un apstiprināja  šī projekta īs-
tenošanai nepieciešamo kopējo finan-
sējumu, kur   pašvaldības līdzfinan-
sējums sastāda192 222 eiro. Ministru 
kabineta noteikumi Nr. 475 “Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība pasākumā “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunoša-
na lauku apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā”” paredz 
atbalstīt pašvaldību lauku ceļu izbū-
vi un pārbūvi, atbilstoši teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem 
un noteiktajām prioritātēm. Saska-
ņā ar šiem noteikumiem ir sastādīts 
Ilūkstes novada  pašvaldības  pārbū-
vējamo un izbūvējamo  lauku ceļu 
saraksts ar objektiem prioritārā secī-
bā, kas tiks virzīts  minētā pasāku-
ma atklātajam projektu konkursam. 
Saraksts ir tapis    īstenojot domes 
apstiprinātos atbalsta pasākuma no-
sacījumus un ņemot vērā apspriežu 
rezultātus ar novada uzņēmējiem un 
iedzīvotājiem.
• No Sociālā dienesta budžeta pie-
šķīra  3016 eiro Ziemassvētku pasā-
kumu organizēšanai un svētku pro-
duktu paku iegādei novada sociāli 
mazaizsargātajiem iedzīvotājiem.
• Atbalstīja sociālā dienesta lūgumu 
un nolēma  sniegt finansiālu  palīdzī-
bu sociālajai darbiniecei Ivetai Skud-
rai apmācībai  profesionālās izglītī-
bas programmā ,,Sistemātiskā pieeja 
psihosociālajā darbā”, apmaksājot 
50% no mācību maksas ar noteiku-
mu, ka darbinieks apgūtajā profesijā 
pašvaldībā nostrādā 3. gadus.

• Nolēma daļēji segt personīgā trans-
porta izdevumus ģimenei, kura dzīvo 
Rubenes pagastā un bērnus nogādā 
uz mācībām Bebrenes vispārizglīto-
jošo un profesionālo vidusskolā .
• Pieņēma „Apstādījumu uzturē-
šanas un aizsardzības noteikumus 
Ilūkstes novadā”. Šie noteikumi no-
teiks  apstādījumu uzturēšanas un 
aizsardzības kārtību, ārpus meža 
zemes augošo koku ciršanas kārtību, 
koku ciršanas rezultātā radīto zau-
dējumu atlīdzības aprēķināšanas un 
maksāšanas kārtību un  pēc Vides 
aizsardzības un reģionālās ministri-
jas atzinuma saņemšanas tiks pub-
licēti „Ilūkstes Novada Vēstīs” un 
stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas.
• Saskaņā ar domes pieņemtajiem 
lēmumiem precizēja Ilūkstes novada 
pašvaldības nolikumu, kur novada 
administratīvi teritoriālās pārvaldes 
tiek iekļautas pašvaldības  iestāžu 
sarakstā un izveidotā juridiskā no-
daļa tiek iekļauta iestādes „Ilūkstes 
novada pašvaldība” nodaļu sarakstā.
• Izdarīja  grozījumus  pašvaldības 
2015.gada budžetā. Grozījumi bija 
nepieciešami sakarā  ar pieņemta-
jiem lēmumiem par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu un izdarītajiem grozīju-
miem  pašvaldības iestāžu  budžetos. 
• Pagarināja  zemes nomas līgumus 
un izbeidza zemes nomas tiesības 
nomniekiem,  kuri ir izpildījuši visas 
līgumsaistības par pašvaldības zemes 
izmantošanu .

Domes sēžu lēmumi un audioie-
raksti ir publicēti   pašvaldības mājas 
lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /
Domes sēžu lēmumi un audioie-
rakstI”.

Irēna Bogdanova 
Lietvedības nodaļas vadītāja   

Vide l Cilvēks 

PIEDĀVĀ DARBU
ŠUVĒJĀM

Šūšanas uzņēmums 
SIA „Deora Pluss” 

(18. novembra ielā 193B, 
Daugavpilī)

meklē kvalificētas
šuvējas (20-30 cilvēkus). 

Tiek piedāvāts
transports nokļūšanai
uz darbu un atpakaļ.

Tālruņi uzziņām:
65414414, 27554354.
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Mūsu novads ir bagāts ar 
uzņēmīgiem ļaudīm, ar cilvē-
kiem, kuri nebaidās īstenot 
jaunas idejas, ar strādīgām 
un stiprām ģimenēm, ar vēl-
mi saimniekot, tādējādi veici-
not arī novada attīstību. Tā-
dēļ, jau tradicionāli, Ilūkstes 
novada pašvaldība godināja 
mūsu novada neatlaidīgos ze-
mes kopējus un uzņēmējus.  

Pasākumā, Ilūkstes nova-
da Kultūras centrā, kurš no-
tika  27.novembrī, Ilūkstes 
novada pašvaldības priekšsē-
dētājs Stefans Rāzna uzrunā 
uzsvēra, ka bieži tiek teikts, 
ka šis laiks zemes kopējiem 
ir miera periods, bet gribās 
vēlēt radošu nemieru, lai 
raisās domas, prāts kalt jau-
nas idejas. „Šogad ir prieks 
vērot ganāmpulkus un labī-
bas laukos, būsim saimnieki 
savā zemē,” vēlēja Stefans 
Rāzna. Ar saviem apsveiku-
ma vārdiem pasākumu bija 
pagodinājuši Ilūkstes novada 
draugi un labvēļi - „Latga-
les Laiks”, pārstāvji no SEB 
bankas, SIA ANTARIS, SIA 
WINKLER Baltija, Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglī-
tības centra, Jēkabpils pie-
na kombināta. Viesi uzteica 
mūsu novada čaklos zemnie-
kus un uzņēmējus, sakot, ka  
te ir cilvēki, kuri domā trīs 
soļus uz priekšu, zemnieki 
ir valsts pamats, un par spī-
ti visiem negantiem vējiem, 
zemnieks ir zemes sāls. 

Šogad svinīgajā pasā-
kumā, no Bebrenes pagas-
ta, tika godināta zemnieku 
saimniecība „Laumutes” 
ar gados jaunajiem saim-
niekiem  Ingu un Alber-
tu Zeltiņiem. Zemnieku 
saimniecība  nodarbojas ar 
graudkopību, apsaimnieko 
120 ha zemes. Audzē zie-
mas un vasaras kviešus, kur 
sēklas materiālam izmanto 
tikai sertificētu sēklu.  Ejot 
gar zemnieku saimniecības  
„Laumutes” īpašumiem ik-
viens var ņemt piemēru tam, 
ka zemnieki var paspēt visu, 
jo graudaugu sējumi ir ne ti-
kai raženi, bet arī ļoti iekopti 
un katra lauka ainava ir vei-
dota un iekopta tā, lai prieks 
būtu ne tikai pašiem, bet arī 
citiem.Visus darbus kopā 
dara visa Zeltiņu ģimene, 
aktīvi darbojas trīs paaudžu 
pārstāvji, strādā gan lielie, 
gan mazie. Neskatoties uz 
visiem pienākumiem un ik-
dienas soli savā saimniecībā, 
Inga ar savu meitiņu Albertu 
rod laiku arī sabiedriskajām 
aktivitātēm dziedot folkloras 
kopā „Ritam”. Inga raksta 
un realizē projektus. Projek-
tu rezultātā pie „Cīrulīšu” 
un „Gundegu” mājām ir ie-
rīkots bērnu rotaļu laukums, 
uzausti tautas tērpi folklo-
ras kopas dalībniekiem. Z/s 
„Laumutes” darbīgie ļaudis 
nepaliek vienaldzīgi ne pasā-
kumu apmeklēšanā, ne arī to 
materiālā atbalstīšanā. 

Bet Dvietes pusē atzinī-
bu par centīgu, neatlaidī-
gu darbu saņēma Sandra 

Stašāne, kura vada piemā-
jas saimniecība „Liepas”. 
Sandras īpašumā ir vairāk 
nekā 8 ha zemes. Dvietē pie-
prasīti ir Sandras audzētie 
tomātu, gurķu, paprikas, 
kāpostu, dažādu daudzga-
dīgo un viengadīgo puķu 

stādi. Sandra cenšas apgūt 
un ieviest arvien kaut ko 
jaunu. Pašlaik vairumā au-
dzē smiltsērkšķus. Viņa uz-
tur kārtībā dzimtas mājas, 
mājas apkārtne vienmēr ir 
sakopta, ikvienu garāmgā-
jēju priecē Sandras koptās, 
krāšņās puķu dobes. Sandra 
darina arī dažādus skaistus 
floristikas darbus un puķu 
pušķus. Nekad neliedz savu 
padomu un palīdzību arī pa-
gasta pārvaldei. Sandra rū-
pējas par 2 jaukām meitām, 
mācot viņām darba tikumu 
un dzīves prasmes. Meitas 
Anna un Marta ir Sandras 
lielākie palīgi. Apkārtējie cil-
vēki Sandru raksturo kā uz-
ņēmīgu, centīgu darba rūķi, 
apbrīnojami enerģisku, saim-
niecisku, darbīgu un izpalī-
dzīgu cilvēku. 

Savukārt Eglaines pagas-
tā,  nu jau 21 gadu bioloģisko 
piemājas saimniecību „Sprī-
dīši”  pārvalda Ilona Cau-
nīte ar savu ģimeni. Un 
viss ir sācies ļoti pieticīgi: ta-
jos laikos gandrīz katrā lau-
ku sētā bija pa 2 gotiņām, arī 
Ilonai,  pēc laika - jau 6, tad 
- 8, un tagad 18 slaucams go-
vis, kopā ar jaunlopiem - 33. 
Lai uzturētu šādu ganāmpul-
ku, tiek apstrādāta 72 ha liela 
zemes platība. Ilonas ģimenē 
aug 2 dēli - vecākais studē Jē-
kabpils agrobiznesa koledžā 
informatīvās tehnoloģijas un 
plāno kļūt par programmētā-
ju, bet jaunākais vēl mācās 
Subates pamatskolā. Vecāki 
cer, ka tieši pastarītis varētu 
kļūt par ģimenes darba tra-
dīciju turpinātāju, jo kā saka 
pati māmiņa Ilona, „zēns 
māk runāties ar  savām goti-
ņām”. Saimniecība un rūpes 
par ģimeni prasa pamatīgu 
laika ieguldījumu, tādēļ va-
ļaspriekiem tā atliek pamaz, 

bet, ja izdevība atļauj, Ilona 
nekad neatteiksies paceļot, 
savukārt sniegotajos ziemas 
mēnešos viņa vislabprātāk 
dosies izbraucienos ar slēpēm 
tepat pa savas zemītes ārēm. 
Saimniekot Ilona sāka vēl 
agrā jaunībā, pa šiem gadiem 

apgūta liela pieredze, iegūtas 
dziļas zināšanas, izkopts savs 
ganāmpulks, bet galvenais, 
tas viss ir stiprinājis un salie-
dējis ģimeni, kas ir galvenā 
Ilonas bagātība.

Pilskalnes vārdu šajā rei-
zē nesa zemnieku saimnie-
cības „Dzintari” īpašnieki 
- Silvija un Andris Raz-
minoviči,  kas ir enerģijas 
pārpilni, kuri  visu laiku 
ir aktīvā darbībā, meklējot 
jaunas iespējas savas zem-
nieku saimniecības izaugs-
mei. Zemnieku saimniecība 

sākusi darboties 1998. gadā. 
Uzsākot darbību  saimniecī-
bas lielums bija 20 ha zemes, 
bija slaucamas govis. Šobrīd 
saimniecību jau raksturo 
500 ha zemes un 150 gaļas 
lopi. Aktīvi tiek rakstīti un 
veiksmīgi realizēti 7 ES fon-
du attīstības projekti. Galve-
nās prioritātes un darbības 
virzieni, saimniekojot savā 
saimniecībā, ir lauku saim-
niecību modernizācija, lopko-
pība, meliorācija. Silvija un 
Andris  ir aktīvi un sabied-
riski. Silvija dzied Pilskalnes 

vokālajā ansamblī „Lillijas” 
un Šederes pagasta kultūras 
nama Lašu korī, mīl doties 
gan tālākos, gan tuvākos ce-
ļojumos. Savukārt  Andris ik-
dienā  organizē, vada darbu 
savā saimniecībā un viņa, var 
teikt visas dzīves vaļasprieks 

ir muzicēšana ansamblī „At-
kal kopā”. Ģimenē ir izaudzi-
nāti divi bērni- dēls  Toms un 
meita Daira.

Savukārt no Prodes pa-
gasta tika sveikta zemnieku 
saimniecība „Vilnīši”, kas 
nodarbojas ar aitkopību. Te 
prasmīgi un mērķtiecīgi ro-
sās saimniecības īpašnieki 
Jekaterina un Visvaris 
Bērtulāni. Ģimenes  dzīves-
vieta atrodas Eglaines pagas-
tā, bet apsaimniekoti tiek  75 
ha zemes gan Eglaines, gan 
Prodes  pagastā. Saimnieku 

pārziņā ir aptuveni 100 aitas. 
Visvarim ir mežsaimnieka iz-
glītība, darba gadi aizritējuši, 
ja tā varētu teikt -„brienot 
meža taku”- gan mežsarga, 
gan meža tehniķa amatā. 
Jekaterina savā laikā ir strā-
dājusi Krājbankas filiālē Su-
batē. Visvarim vaļasprieki ir 
medības un makšķerēšana. 
Visvaris  Kazimirvāles ezera 
apsaimniekošanas biedrības 
„Ezeriņi 50” dibinātājs. Ģi-
menes lielākā bagātība ir di-
vas meitas un dēls, kā arī 8 
mīlestībā auklēti mazbērni. 

Esmu zemnieks un lat-
vietim sava zeme ir jāuz-
tur pašam. Tā var teikt par 
Šēderes pagasta zemnieku 
saimniecības „Rudlapas” 
saimnieku Andri Bērziņu. 
Andris un Lilita Bērziņi 
apsaimnieko  105 ha zemes, 
viņa vadītajā  saimniecībā 
ir 21 zīdītājgovs un 21 jaun-
lops. Andris ir sava novada 
patriots un vēlas, lai cilvēki 
dzīvo un strādā savā novadā. 
Šo mīlestību kopā ar sievu 
Lilitu, Eglaines pamatskolas 
skolotāju, ieaudzina arī sa-
viem dēliem Kristapam un 
Linardam, kuri ir palīgi un 
atbalsts saimniekošanā. Lai 
attīstītu saimniecību, padarī-
tu to stabilāku, vēl kā jaunais 
zemnieks Andris ir rakstījis 
ES projektus. Kristaps tāpat 
kā viņa tēvs ir absolvējis Vi-
duslatgales profesionālo vi-
dusskolu, iegūstot lauksaim-
niecības tehniķa - mehāniķa 
profesiju. Kristaps pamazām 
sāk saimniekot pats. Viņam 
kā jaunam zemniekam ir 5 
ha zemes, 5 zīdītājgovis un 
5 jaunlopi. Andris un Lili-
ta cerīgi lūkojas rītdienā, 
atzīdami, ka Kristapam un 
Linardam noderēs atstātais 
mantojums. Lauku darbos 
viņi piepilda sapni par laimī-
giem un izglītotiem bērniem 
un sakoptu sētu.

Ilūkstes novada zemes ko-
pējiem un uzņēmējiem veltī-
tais pasākums tika aizvadīts 
pacilātā un jautrā noskaņā. 
Visi sanākušie tika ieprieci-
nāti ar pašdarbnieku kolek-
tīvu priekšnesumiem - uzstā-
jās Ilūkstes novada senioru 
deju kolektīvs „Ozolzīles”, 
INKC jauniešu deju kolektīvs 
„Labrīt”, Pilskalnes vidējās 
paaudzes deju kolektīvs, vo-
kālais ansamblis  „Lillijas”.  
Vakara gaitā Skaidrīte Azar-
starpe vērsās pie sanākuša-
jiem, lai uzzinātu par katra 
sajūtām un pārdomām, kopā 
rastu kādu atziņu. Noskaid-
rojām, ka šogad visaktīvā-
kie pasākuma apmeklētāji ir 
pilskalnieši. Pilskalnes pa-
gastu pārstāvēja vairāk kā 
60 zemes kopēji un uzņēmēji, 
pēc viņiem sekoja eglainieši 
un bebrenieši. Paldies ikkat-
ram!

Mums ir svarīgs ikviens 
uzņēmējs un zemnieks - liels 
un mazs. Ikviens, kurš god-
prātīgi strādā, dod pienesu-
mu savam novadam un visai 
Latvijai kopumā. Ilūkstes 
novada pašvaldība vēlreiz 
sirsnīgi sveic mūsu novada 
saimniekus un siltā pavarda 
turētājas. Un ikkatrs savā 
ikdienas solī atcerēsimies, 
ka nekur citur pasaulē nav 
un nevar būt labāk kā mājās, 
savā ģimenē, savā dzimtajā 
novadā!     

Madara Pavlovska
redaktore

Raksts tapis sadarbī-
bā ar pagastu pārvaldēm 

un INKC

DOMES ZIŅAS

Zemes sāls
Tika pasniegti Pateicības raksti novada zemes kopējiem un uzņēmējiem

Zemnieki ir valsts pamats, un par spīti visiem negantiem 
vējiem, zemnieks ir zemes sāls

27.novembrī Ilūkstes novada pašvaldība sumināja mūsu novada neatlaidīgos zemes kopējus 
un uzņēmējus
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Biedrības „Ascendum” Bērnu kultūras pro-
jekts „Garā pupa” aicina daudzbērnu ģimenes 
piedalīties konkursā, kas jau trešo gadu tiek or-
ganizēts sadarbībā ar auto preču un piederumu 
vairumtirdzniecības uzņēmumu „Getz Bros.&Co. 
(Latvia)”. Iesūtot ideju aprakstu, par to kā ģime-
nē esošie talanti, prasmes spētu palīdzēt Latvijai 
nākotnē, 10 ģimenes janvārī iegūs īpašu iespēju ie-
pazīt Rīgas Doma katedrāli aizraujošā ekskursijā 
- ekspedīcijā STUNDA DOMĀ.

Tuvojoties laikam, kad Doma laukumā pie 
Doma katedrāles notiks pasākumi, kas pulcēs ba-
rikāžu laika atmiņas un stāstus, arī šī konkursa 
mērķis ir likt vienām no spēcīgākajām savienībām 
– Latvijas daudzbērnu ģimenēm aizdomāties par 
to, kādas viņiem piemītošas prasmes, talanti un, 
kādā veidā nākotnē spētu palīdzēt Latvijai augt 
par pilsoniski un kulturāli spēcīgu valsti, stiprinot 

patriotiskās izjūtas. Konkursā ģimenes jo īpaši ai-
cinātas uzsvērt savu bērnu talantus un prasmes.

Konkursā aicināta pieteikties ikviena daudz-
bērnu ģimene (trīs vai vairāk bērnu), aizpildot 
pieteikuma anketu, kas atrodama biedrības „As-
cendum” mājaslapā. Pieteikums konkursam ar 
norādi „Konkurss ģimenēm” elektroniski jāiesūta 
anete@ascendum.lv līdz 2015. gada 29. decem-
brim (ieskaitot).

10 degsmīgāko un interesantāko aprakstu ie-
sūtītāju ģimenes balvā saņems iespēju janvārī 
piedalīties īpašā ekskursijā - ekspedīcijā STUNDA 
DOMĀ, galvaspilsētā tuvplānā skatot Baltijas se-
nākās katedrāles noslēpumus. Atraktīvu gidu va-
dībā bērni izzinās sirmās Rīgas Doma katedrāles 
noslēpumus, paši savām acīm ieraudzīs slepeno 
Doma dārzu, iepazīsies ar Rīgas dibinātāju bīs-
kapu Albertu, aplūkos krāšņās katedrāles vitrā-

žas, sajutīs Doma ērģeļu varenību un piedalīsies 
citos neaizmirstamos piedzīvojumos. Ekspedīcijā 
bērniem atraktīvā veidā būs iespēja arī apliecināt 
savas zināšanas erudīcijas turnīrā. Uzvarētāju ģi-
menēm konkursa ietvaros tiks apmaksāti arī ceļa 
izdevumi.

Biedrības „Ascendum” bērnu kultūras projekts 
„Garā pupa” jau trešo gadu sadarbojas ar uzņē-
mumu SIA “Getz Bros.&Co. (Latvia)”, piedāvā-
jot aktivitātes, kas veicina bērnu iesaisti kultūras 
procesos. 2014. gadā tika rīkots konkurss „Es būšu 
nākamais mūziķis”, kura ietvaros divi talantīgi 
jaunie mūziķi saņēma sev nepieciešamo mūzikas 
instrumentu, savukārt pagājušajā gadā desmit ģi-
menēm tika dota iespēja apmeklēt sevis izvēlētus 
kultūras pasākumus dažādās Latvijas vietās.

Uzziņai par konkursu:
www.ascendum.lv

„Garā pupa” aicina daudzbērnu ģimenes 
no visas Latvijas piedalīties ideju konkursā

Jaunizveidotais sporta 
centrs ar baseinu debates 
un sarunas izraisīja 
vēl pirms atklāšanas, 
bet šobrīd, pateicoties 
neatlaidīgam darbam un 
jaunam kolektīvam, kopš 
10.novembra ikkatram 
interesentam savas durvis 
vaļā ir  vēris  Ilūkstes novada 
Sporta skolas Sporta centrs. 
Šajā neilgajā laika posmā jau 
ir veiktas pirmās izmaiņas, 
ir jaunas ieceres, un tas viss 
ieklausoties arī  iedzīvotāju 
lūgumos. Lai par visu 
uzzinātu sīkāk tiekamies ar 
Sporta skolas Sporta centra 
galveno administratori 
Viktoriju Smagari.

Viktorija atzīst, ka, lai 
gan sākumā, pat pirms 
baseina atklāšanas, 
interese ir bijusi lielāka, 
tomēr arī šī brīža rādītāji 
ir iepriecinoši, vidēji dienā 
40 apmeklētāji. Un ņemsim 
vērā, ka neesam lielpilsēta. 
Viktorija ir gandarīta, ka 
šobrīd jau ir izveidojies 
regulāro apmeklētāju loks, 
daudzi cilvēki iegādājas 
abonementus, kurus arī 
labprāt izvēlās kā dāvanu, 
sakot  - „cik labi, ka ir 
baseins, tagad nevajag lauzīt 
galvu par dāvanu.” Stāsta 

Viktorija: „Pārsvarā cilvēki 
nāk vakaros. Seniori gan no 
rītiem, patīkami pārsteidza 
80 gadīga kundze – vispār 
super!  Viņa - enerģijas pilna 
un priecīga par baseinu 
Ilūkstē, jo tagad vairs 
nevajadzēšot braukt līdz 
Daugavpilij. Nāk arī ģimenes 
ar bērniem, mazākais baseina 
apmeklētājs – gadu vecs 
bērniņš. Kā arī, jau iepriekš 
tika informēts, te notiek 
sporta nodarbības novada 
skolu bērniem. Bet pirms 
baseins bija uzsācis darbību, 
salīdzinoši lielas diskusijas 
izraisīja, tas,ka baseinu 
ieskauj lieli, naizklāti logi 
un bija dzirdami  izteikumi 
– kā tas būs, es peldu un 
visi var uz manis skatīties,  
it kā jau tāds sīkums, bet 
sākām domāt kā risināt 
šo problēmu, par laimi , 
cilvēkiem vienkārši vajadzēja 
laiku, lai pierastu, tagad paši 
apmeklētāji atzīst – ziniet 
nekas netraucē. Protams, 
ne līdz galam visiem ir zudis 
šis kautrīgums, daudzi teic, 
ka grib nākt, bet prasa, 
kad mazāk cilvēku, bet 
galvenais jau ir atnākt 
pirmo reizi. Administratori 
ir atsaucīgi, visu paskaidro. 
Gan atgādināšu, ka obligāta 
prasība ir maiņas apavi, to 

gribās  vēlreiz atzīmēt, jo ne 
vienmēr cilvēki to zina, it 
īpašu, kuri nāk pirmo reizi.”

Viktorija atzīmē, ka šobrīd, 
ņemot vērā arī  iedzīvotāju 
lūgumus, ir veiktas 
izmaiņas baseina cenu un 
pakalpojumu piedāvājumā, 
kas ir apstiprināts ar novada 
domes lēmumu. „Piemēram, 
iepriekš,”stāsta Viktorija, 
„mūsu piedāvājumā bija 
paredzēta šāda pozīcija 
– baseina apmeklējums  
2stundas + sauna, cilvēki 
izteicās, ka divas stundas 
esot par daudz, protams, 
to ņēmām vērā, izveidojām 
piedāvājumu 1,15 st +sauna. 
Bet te arī saskārāmies ar 
to, ka cilvēki labprātāk 
vēlētos apmeklēt baseinu 
nezimantojot saunu, tādēļ 
ir izveidots piedāvājums 
baseina apmeklējumam 
bez saunas.” Kā arī Sporta 
centrs piedāvās regulāras 
atlaides, īpašos svētku 
piedāvājumus, piemēram, 
tagad no 21.decembra līdz 
31.decembrim darbosies 
jauna akcija, tās ietvaros 
varēs iegādāties abonomentu 
ar 10% atlaidi, bet 20%atleide 
piešķirta vienreizējam 
apmeklējumam. „Gribam, 
lai ikkatrs rod iespēju 

atnākt,” teic Viktorija, „ir 
arī dažādas jaunas ieceres, 
jo mūsu iedzīvotāji ir arī 
prasīgi. Sākotnējo skepsi 
ir nomainījusi interese un 
vēlme iesaistīties. Cilvēki 
prasa, lai ir kas vairāk 
– džakūzi, sporta zāle – 
pilns sporta komplekss. 
Šobrīd notiek ūdens 
aerobikas nodarbības, mūsu 
kolektīvam ir pievienojies 
vēl viens peldēšanas treneris, 
ir paredzēts izveidot sāls 
istabu,  izvietot kafijas 
automātu. Cenšamies, lai 
būtu patīkami.”

Viss kolektīvs aicina, lai 
ikkatrs novada iedzīvotājs 
nāk un izmanto šo iespēju – 
apmeklēt baseinu, jo tas ir ne 
tikai mūsu priekam, bet arī 

veselībai un možam garam. 
„Es iedrošinu nākt,  kā par 
piemēru stāstot, iepriekš 
minēto 80 gadīgo kundzi. 
Cilvēki tie, kuri atnāk, paši 
atzīst, kad peldot rodas 
sajūta, ka viņi neatrodās 
Ilūkstē. Prieks...tomēr cilvēki 
novērtē, ka mūsu pilsētā, 
novadā ir šādas iespējas. Bet,  
ja par sevi runāju, man  šis 
darbs ļoti patīk, gribās teikt 
arī paldies mūsu pašvaldībai, 
vadībai, ka cilvēkiem tagad  
ir iespēja strādāt tepat uz 
vietas, un tie, kas mēs esam 
kolektīvā, lielākoties ir jauni 
cilvēki, kuri paliek dzīvot 
savā dzimtajā pusē.”

Madara Pavlovska
redaktore

Skepsi ir nomainījusi interese un  vēlme iesaistīties
Par Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra darbību

Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus, ir veiktas izmaiņas baseina cenu un pakalpojumu
piedāvājumā, un Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra kolektīvs aicina novada
iedzīvotājus nākt un izmantot  šo iespēju – apmeklēt baseinu, jo tas ir ne tikai mūsu 

priekam, bet arī veselībai un možam garam

No 7.decembra Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta 
centrā ir iespēja apmeklēt ūdens aerobikas nodarbības. 
Nodarbības ūdenī saudzē cilvēka mugurkaulu un locīta-
vas no pārslodzes, dod emocionālu gandarījumu, kā arī 
labus rezultātus fiziskā jomā un stipru veselību.

Nodarbības notiek pirmdienās 19.00-20.00 un 20.00-
21.00. Nodarbības vada sertificēta fizioterapeite Karīna 
Jadčenko. Vairāk informācijas pa tālruni: 28676831

SIA „Veselības centrā Ilūkste”

Ūdens aerobika veselībai 
un fiziskai formai!
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“Ilūkstē ir senas dejošanas 
tradīcijas. Albīne Čuba - viņas 
skolēni dejoja pat uz Nacionālās 
operas skatuves. Renāte Ērmane, 
ilgus gadus mūsu skolā (Ilūkstes 
1.vidusskola) vadīja deju 
kolektīvus. Tagad mēs kopā 
ar  skolotāju Anitu Meikšāni, 
darām, ko varam, lai nenolaistu 
latiņu” - Dace Parša.

Šis gads – Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku zīmē, tādēļ 
ejam ciemos uz Ilūkstes 1.vidusskolu, 
lai tiktos ar skolotāju, trīs kolektīvu 
vadītāju, Daci Paršu, un parunātu 
par, deju, tās lomu, svētkiem, 
vecākiem un bērniem.  

“Paskatieties uz savām 
meitenēm, ja tā gribat izskatīties, 
tad viss labi”

Rādot vairākas piezīmju lapas, 
skolotāja teic, ka daudzas dejas 
tagad ir nestandarta, interesantas, 
skolotājs nevienai mācību stundai 
tik ilgi negatavojās, kā deju 
mēģinājumam. Dejošana ir liels 
darbs. Te kopsolī iet veiksmīgu 
kombināciju izpildījums, raits deju 
solis, stāja, smaids un bērnu izskats. 
”Man patika, kā teica deju skolotāja 
Olga Freiberga – “paskatieties 
uz savām meitenēm, ja gribat 
izskatīties tā, kā izskatās viņas, tad 
viss labi”. Izskatam ir liela nozīme, 
tērpiem, katrai lentītei. Paldies 
Inetai Zībārtei (Ilūkstes novada 
pašvaldības Attīstības plānošanas 
nodaļa) ar kuras starpniecību tika 
realizēts projekts un bija iespēja tikt 
pie jauniem tērpiem. Mūsu tērpi bija 
pirms 20,30 gadiem šūti. Bet tērpi ir 
arī jāuztur, tur liela loma vecākiem, 
viss uz mammu pleciem. Pirms 
koncertiem un skatēm ir skolotājas, 
kuras palīdz visus saģērbt. Skolotājas 
bieži gandrīz stundu tup uz ceļiem, 
lai visiem pastalas sasietu,”stāsta 
Dace.

Lietus mums nelīst, bet sviedri 
pamatīgi

Dace Parša, strādāt uz Ilūkstes 
1.vidusskolu atnāca laikā, kad deju 
kolektīvu vadīja Elga Drelinga, kura 
bērnus nodeva Daces gādībā, un 
tā tas viss sācies. Dace ar saviem 
skolniekiem ir piedalījusies jau 
piecos Dziesmu un deju svētkos. 
Viņa atzīmē, ka Dziesmu un deju  
svētku gads ir ne vien pacilājošs, bet 
arī smags, stāsta: “Lai tiktu uz šiem  
svētkiem, ir jāiziet milzīga atlase. 1/3 
bērnu paliek mājās. Bet tā vēl nav 
bijis, ka Ilūkstes bērni netiktu. Šogad 
– 4.vieta valstī, un tas ir milzīgs 
gandarījums.Nevar pa vienu, diviem 
gadiem savākt kolektīvu, ir jāstrādā 
visi četri gadi. Gadu pirms Dziesmu 
un deju svētkiem dejotājus vērtē 
republikas žūrija, tad ir provizoriskie 
dati pa vecuma grupām. Pēdējā gadā 
notiek novada, valsts skates. Šogad 
skate 8.martā. Taču ir jārēķinās, 
ka jāstrādā svētku dienās, un ne 
jau tikai skolotājiem, arī vecākiem. 
Mēs  bērniem stāstām  - jāstrādā, 
tad brauksim uz svētkiem, bet tur  
uz vietas arī tāds darbs! Mazajiem 
liels pārbaudījums, pašiem ar visu 
jātiek gala, ir bijis tā, ka prasa pēc 
mammām…Dejošana tas ir darbs, 
ļoti liels darbs. Bet laikam jau labi, 
ka skatītāji redz tikai to skaisto 
iznākumu. Ir  dejas, kas  2 gadus 
jāmācās, iedomājaties, cik reižu 
bērns tos soļus ir atkārtojis!”

Dejošana ir kā profesionālais 
sports – gatavošanās, nopietni 
treniņi, uzstāšanās, tiekšanās pēc 
visaugstākajiem rezultātiem un 
milzīgs komandas darbs. Bet vai 
pie tā ir pieraduši mūsu bērni? 
“Mūsdienās bērni ir diezgan izloloti, 
līdz ar to ne katrs saprot, ka ir 
jāstrādā. Skatieties, kā futbolisti 
lietū trenējas! Lietus mums nelīst, 
bet sviedri pamatīgi.  Ar galvas 
glāstīšanu rezultātus ne vienmēr 
varēs sasniegt. Vajag disciplīnu. 
Augstu līmeni bez disciplīnas nevar 
sasniegt. Bet man liekas, ka bērni 
saprot, ka citādi nevar. Un viņi 
piedod skolotāju skarbumu, jo jūt, ka 
skolotājas to dara  ar mīlestību”

Katrs cilvēks jau atveras savā 
laikā

„Daudzi jau nezina, domā mums te 
atlase, bet bērnu jau nav daudz,” 
turpinot stāsta Dace, „ņemam tos 
kuri grib, galvenais, lai cenšas. Daži 
bērni uzreiz parāda savas spējas, 
taču ir arī kautrīgāki. Katrs atraisās 
savā laikā. Lielākiem gan grūtāk 
sākt, vieglāk jau tiem, kas no mazām 
dienām nāk, bet galvenais ir gribēt, 
neskatoties uz kaprīzēm. Bet, ja 
mamma un tētis teiks, „bērniņ, ja 
tev grūti, ej prom”, tad nekā nebūs. 
Jāsaka – „tev būs koncerti, draugi…” 
Dace uzsver, ka meiteņu īpatsvars 
ir jūtams, bet jāuzteic arī puiši, jo 
tie, kuri sākuši dejot, tomēr reti 
atstāj kolektīvu. „Ja viņš dejo no 
1.klases viņam jāsaprot, ka tagad 
līdz 12.klasei. Ja aiziet kaut divi, 
tad ir grūti. Protams, bērnam tā ir 
papildus slodze, citi dodas mājās, bet 
viņiem jādejo. Taču tie, kuriem patīk, 
spēj apvienot dejošanu vēl ar citiem 
pulciņiem. Jo vairāk liek darīt, jo 
vairāk padara,” ir pārliecināta Dace.

…plaudē tikai viņiem un tie 
deguni iet augšā

21.gadsimta tehnoloģiju attīstība 
cilvēkus ir padarījusi neaktīvus un 
arvien grūtāk ir „iekustināt” kā 
jaunus, tā vecus, un skolām ir tas 
lielais uzdevums – ieinteresēt, aizraut 
bērnu, arī motivēt. „Cenšamies 
to laiku saplānot tā, lai bērni visu 
pagūtu,” atzīmē Dace, „ piemēram, 
puiši mums vēl brauc futbolu spēlēt 
uz Daugavpili. Bērni jau arī pukst, 

bet ir bijis,  ka ieiet azartā... Iemācās 
sarežģītu deju un paši sev aplaudē 
no prieka „Mums viss izdevās!” 
Un koncertos mazajiem liekas, ka 
plaudē tikai viņiem, un tie deguni 
uzreiz ir augšā. Ar pusaudžiem gan 
cenšos vairāk ar humoru, viņiem ļoti 
patīk personiskā pieeja. Uzrakstu 
īsziņu – “Šodien tevi gaidām uz 
mēģinājumu”, un viņš ir klāt. Labi, 
ka mūsu skolā ir iespēja mazajiem 
skatīties uz lielajiem. Maziņie skatās 
ar apbrīnas pilnām acīm. Bieži 
iedrošinu nebaidīties būt oriģināliem, 
ir dejas, kur jāprot būt smieklīgiem.”

 
Dace ir  pateicīga ikkatram, kas 
atbalsta kolektīvus, jo ir patīkami 
gatavot koncertus, ciemos aicināt 
viesus un arī pašiem kaut kur 
aizbraukt. Spilgtā atmiņā Dacei ir 
brauciens uz Egeru (Ungārijā),”pirmo 
reizi bijām ārzemēs. Fantastisks 
brauciens! Temperatūra +40 un tu 
dejo…” skolas kolektīviem ikgadējs ir 
pasākums “Latvju bērni danci veda” 
un “Ances” koncerti  Piedalīties 
koncertos tiek aicināti arī viesi, 
pasākumus rīkojot gan skolā, gan 
Ilūkstes novada kultūras centrā.

Jebkuram no Ilūkstes 
1.vidusskolas ir tiesības būt 
lepnam, jo te ir viņa darbs

Un ikdienas solī tik tiešām ir daudz 
palīgu un atbalstītāju, stāsta Dace: 
“Man ir ļoti labas audzinātājas 
kolektīviem, kuras man paziņo, 
kad izkrīt kāda mācību stunda un 
var ātrāk paņemt mēģinājumu, 
samenedžē to procesu. Es jau viņas par 
otrām mammām saucu. Skolotājas 
arī neaizstājami palīgi koncertos. 
Kolektīvs  jau ir visi  – bērni, skolotāji 
un vecāki. Savādāk jau nevar būt. 
Pirms koncertiem mammas skrien 
labot  pastalas, mazgā un gludina 
blūzes, lai visi ir kārtīgi un glīti. 
Skola atbalsta ne tikai  finansiāli. 
Palīdz sagādāt dažādus rekvizītus. 
Pat slotas dejai palīdz pagatavot! 
Skolā  radošajā procesā ir iesaistīti 
visi – administrācija, skolotāji, 
tehniskie darbinieki. Jebkuram no 
Ilūkstes 1.vidusskolas ir tiesības būt 
lepnam, jo tas ir viņa darbs, viņa deju 
kolektīvs. ” 

Un nevar zināt, kā būtu, ja nebūtu 

tāda vide, mēs to neiedibinājām, 
mēs pārņēmām

Un šim darbam ir augļi, tie redzami 
ne tikai skaistos koncertos, bet 
arī dejotāju ikdienā. Stāsta Dace: 
“Paveros, kā iet dejotāji izlaidumos – 
stāja, gaita. Atbildības sajūta. Puišiem 
aug džentelmeniskums. Gadās, ka 
atbildīgā koncertā dejo pat slimi, 18 
gadīgie skrien ar savām mašīnām uz 
koncertiem. Man bija dejotāji, kuri 
pēc vidusskolas beigšanas ierosināja 
doties uz koncertu Jelgavā. Kā 
dejotāji jaunieši gadu  nebija dejojuši 
kopā Bet paši savācās, mēģinājām 
un galu galā, braucām uzstāties. Visi 
16 varēja! Kas to zina, kā veiktos, 
ja mums nebūtu tāda vide, mēs to 
neiedibinājām, mēs pārņēmām. Ir 
mūsu bijušie skolēni, kuri arī  tagad  
nodarbojas ar dejošanu, horeogrāfiju. 
Jācer, ka būs kāds, kurš atnāks 
atpakaļ un turpinās mūsu darbu…
Vismaz mēs tā ceram.”

Ja pat kaut kur pasaulē tas ir 
svarīgi, tad arī mums jādara viss, 
lai to uzturētu

Mīlestība uz deju bieži vien nāk no 
paaudzes paaudzē, ja vecāki dejo, 
tad arī viņu bērni dejos. Skolotāja 
Dace vēlmi izkopt dejas tradīcijas ir 
pārņēmusi no savas mammas, sakot, 
ka visas māsas ir dejojušas,  arī viņas 
bērni dejoja „Ancē” un labi būtu, 
ja kāds no mazbērniem dejotu, jo 
deja tas ir mūsu zelta fonds – tādas 
tradīcijas, tādas saknes! “Daudzi 
cilvēki to nesaprot , jo paši  nav 
bijuši Dziesmu un deju svētkos, 
izjutuši   aizkustinājumu redzot, kā 
bērni, neskatoties uz nogurumu, 
izstiepušies kā stīgas lietū dzied 
himnu. No tādiem izaug patrioti. 
Nevar tikai skaisti parunāt, ir jādzird 
un jādzied tautas dziesmas, jāizdejo 
un jāizjūt deju, tur sakrālas vērtības, 
informācija ir. Tās ir mūsu saknes. 
Tieši tā ir patriotisma audzināšana. 
Ārzemēs ir daudz kolektīvu, kuru 
dejotāji nav bijuši Latvijā, bet dejo 
mūsu tautas dejas. Ja pat kaut kur 
pasaulē tas ir svarīgi, tad arī mums 
jādara viss, lai to uzturētu,” ar 
pārliecību saka Dace.

Ar Daci Paršu tikās
Madara Pavlovska

redaktore

…jā, tā ir patriotisma audzināšana
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Cilvēka un Dieva satikšanās  
– Kas ir tā svarīgā Ziemassvētku 
vēsts?
Dievs nāk pie mums. Viņš nāk in-
teresantā veidā, kā mazs bērns, lai 
mēs nebaidītos. Un mēs varam iz-
darīt, ko gribam, un tas atkarīgs no 
mums, vai mēs to pieņemsim.  Cil-
vēka satikšanās ar Dievu – tā nav ti-
kai mūsu darbība. Vai esam satikuši 
Dievu?  – Viņš mūs atjauno, stipri-
na. Dievs vienmēr ir jauns, grib, lai 
mēs ko atklājam. Mēs iepazīstam 
sevi, pasauli, Dievu. Ar Dievu var 
būt grūti, bet nekad garlaicīgi.
– Kāpēc grūti?
Viņš mūs paceļ, pārveido. Visas 
mūsu noraktās, gribētos teikt – ka-
kas, bet tā laikam nevar, ceļ ārā. Tas 
ceļ arā arī mūsu sāpes, aizvainoju-
mus. Lai mēs piedotu. No zemap-
ziņas – apziņā. Vai mēs piedosim, 
vai atkal apvainosimies? Un tas 
process ir pasmags. 
– Vai cilvēks šajā  laikā mainās? 
Vai šīs pārmaiņas nav īslaicīgas?
Dievs jau visu laiku mainās. Atpes-
tīšanā – dzīves jēga. Un Dievs jau ir 
iekārtojis dzīvi ciklos – dienas, mē-
nešu, gadu ciklos. Un tagad cikls, 
laiks, kad satikt Dievu. Vai tas ir 
īslaicīgi? Tas no katra paša atkarīgs. 
Dieva nodomi – bezgalīgi. Mēs paši 
izvēlamies to, cik esam laimīgi. 
– Kā cilvēks uztver garīgumu?
Garīgo visi uztver. Garīgo, kas nāk 
no Dieva, vai garīgo, kas nāk no ci-
tas puses. Mums nav tāda vakuuma, 
ja neļaujam piepildīt ar Dievu, tad 
ienāk kaut kas cits. Daudz ir atka-
rīgs, kā mēs esam iesākuši ģimenē. 
Protams, Dievs to grib mainīt. Gal-
venais, vai cilvēks tic. 
Baznīcas loma šī brīža Latvijā?
Kristus dibināja baznīcu, lai palī-
dzētu cilvēkiem satikt Dievu. Tāds 

vidutājs. Bet mums vēl ir jāaug. Tie 
padomijas laiki daudz ietekmēja, ne 
tikai neļāva, bet apspieda. Baznīca 
bija uz izdzīvošanas robežas. Bet 
jau 90. gados cilvēki sāka nākt uz 
baznīcu, bet baznīca vēl nebija ga-
tava cilvēkiem. Ir jāmainās paau-
dzēm. Tāpat kā sabiedrība – smagā 
situācijā, tāpat baznīca. Arī sabied-
rībā ir cerības asni, cilvēki, kas 
atrod ceļu, tāpat arī baznīcā ir tādi 
cilvēki. Mums jābūt žēlsirdīgiem. 
Baznīcu mēs katrs veidojam. Bet 
visos laikos doma viena – cilvēka 
un Dieva satikšanās. 
Ir grūti, ja cilvēks nezina, ka 
Dievs dod tos risinājumus
– Vai šī gadsimta tehnoloģiju attīs-
tībā nepazūd cilvēciska komunikā-
cija?
Trīs personas ir Dievā, starp kurām 
notiek nemitīga mīlestības, komu-
nikācijas apmaiņa. Un tas ir normā-
li, ka mums ir patiesas, labas, biežas 
attiecības. Cilvēks ir radīts komuni-
kācijai. Bēgšana ir grēka sekas. Ja 
cilvēks saņēmis sāpes, viņš bēg. Bet 
cilvēks nevar būt laimīgs viens pats. 
Tagad var novērot sekas, kas nāk no 
paaudzes paaudzē. Mēs piemērus 
jau ņemam ģimenē, ja tur nav izvei-
dojusies komunikācija, tad arī bieži 
tas turpinās tālāk, tad laulībā tāds 
tādu satiek. Ir grūti, ja cilvēks nezi-
na, ka Dievs dod tos risinājumus, ja 
cilvēks grib ar to cīnīties. 
– Cilvēks un viņa problemātikas
Cilvēka uzmanību piesaista tas 
ārējais, bet visas problēmas ir iek-
šā. Materiālisms. Cilvēks dzenās 
pēc mantas, lai justos pilnvērtīgs. 
Lietas, mantas pašas par sevi nav 
sliktas, bet kā mēs tās izmantojam. 
Savainotam cilvēkam, kas nedzī-
vo ar Dievu, tas viss tikai paātrina 
grimšanu grēkā. Pats cilvēks izvei-
do to grēku, kas nobeidz. Meklē 

citu cilvēku atzinību, citus padara 
par saviem elkiem.  Nauda, vara, 
bauda cilvēkam rada daudz vilša-
nos. Pirmais vilnis ir, kad izrādās, 
ka vecāki nav dievi, tad meklējam 
autoritātes citos cilvēkos, laulības 
dzīvē – taureņi vēderā,  sajūsma – 
kāds cilvēks padarīs mani laimīgu!  
Tas nepiepilda, tas nogurdina, ir ti-
kai īslaicīga ilūzija. 
“Esmu laimīgs, tas ko daru – vis-
labākais no visa pasaulē” – tas ir 
normāli tā domāt
Dievs nav plānojis, lai mēs dzīvo-
jam vieni. Saucam Dievu palīgā, 
kāds ir Dieva plāns mūsu dzīvē. 
Esam ar mieru sadarboties ar citiem 
kamēr tas saskan ar mūsu domām. 
“Nenotiek tā, kā es gribu” – par to 
sūdzas. Mēs lūdzam – lai notiek 
Tava griba, Tavs prāts. Bet tam ne-
ļaujamies, tad es saku, lūdz – lai 
notiek, kā es gribu. 
Esmu laimīgs, tas ko daru – visla-
bākais no visa pasaulē,  ir normāli 
tā domāt. Tas Dieva plāns. Bet cil-
vēks netic, ka tā tas var būt. Mēs jau 
esam ievainoti piedzimstot. Visiem 
uzticēšanās ir ievainota. Bet vajag 
paļauties Dievam. Mēs uzticamies 
Dievam, redzam, ka Dievs sniedz 
ko labu. Ļaujam darboties Dievam, 
un Dievs labu izdara mūsu dzīvei. 
Jēzus teica – ”Es esmu ceļš, patiesī-
ba un dzīvība”. Mums ir jāietic, ko 
saka mūsu prāts, mūsu iztēle. „Lai 
jums notiek pēc jūsu ticības!” Ja 
esam no šķirtas ģimenes, caur iz-
jūtām var ienākt – „es esmu slikts, 
nevērtīgs” un, ja mēs tam ticam, tā 
arī ir. Dievs mūs radījis pēc savas 
līdzības. Dieva mīļotais bērns, tu 
esi vajadzīgs. Bet mūsu domāšana, 
iztēle cīnās. Pieņemam lēmumus 
ticēt šai patiesībai. Iemiesot to šajā 
dzīvē. Veidot Dieva patiesības val-
stību. Nošķirt melus, neļauties ci-
tam garam.
Ieticēt, ka tu vari, ka tu esi
Es tagad bieži runāju par to, ka sva-
rīgi ir, lai mēs atklājam patiesību un 
atsakāmies no meliem. Ja kaut kas 
nav kārtībā, ieticu – var mainīt, uz-
ņemos atbildību, caur Dievu risinu 
šīs problēmas. Ieticēt, ka tu vari, ka 
tu esi. Ja uzreiz nesanāk, tas nenozī-
mē, ka nebūs. Nav jāmēra, ir jādara.  
18. novembrī ļoti precīzi izteicās 
arhibīskaps Vanags, ka latvieši ir 
izvēlējušie nepareizu tautas tēlu – 
vergi, apspiestie, un tas tā ir iegā-
jies. Bet nav tā, ka esam vārguļi, nī-
kuļi. Mūsējie visur izceļas. Traucē 
tikai tā apziņa.  Ticu, ka esam ļoti 
spējīgi cilvēki un Dievam ir īpaši 
nodomi uz Latviju. Mums ir labi 
pamati. Vai vēl kādai valstij ir tāda 
himna!  Pirmās Latvijas laikā viss 
tik ātri uzplauka, tāds pacēlums. 
Īpaša ticības sēkla ir sēta. Tagad tas 
laiks, kad var uzplaukt. 
– Kas ir izaugsme katra cilvēka 
dzīvē?
Tanī, ka viņš kļūst par to, kas ir. Mēs 
piedzimstam ar iedzimto grēku, 
mēs jau piedzimstam slimi. Esam 
izvēles priekšā, vai palikt tai grēkā, 
vai atbrīvoties no ļaunā. Caur to, ka 
ļaujam Dieva garam dzīvot sevī, 
Viņā mēs iepazīstam, kas ir patiess 
cilvēks. Dievs dod sapurinājumus, 
lai mēs atjēdzamies. Grēks ir vil-
tīgs, tas noveļ atbildību uz citiem. 

Patiesība – uzņemties atbildību. 
Bez atbildības nav izaugsmes.
Ir kaut kas vairāk, kā šī pasaule, 
šī redzamā pasaule 
– Kas Jums bija Ziemassvētki, vēl 
esot bērnam?
Bērnībā par Ziemassvētkiem ne-
zināju. Augu pagāniskā vidē, kur 
svētkus meklēja Jaungada konfek-
tēs un mandarīnos. Ziemassvētkus 
sāku apzināties ap deviņdesmi-
tajiem gadiem. Dievs sāka vilkt 
mani. Pirmais moments, kad sāku 
domāt par Dievu bija, kad nokļuvu 
Padomju armijā. Agrāk darīju, ko 
gribu, bet tur nevar. Ap 1988.-1989. 
gadu sāku domāt, ka ir kaut kas 
vairāk, kā šī pasaule, šī redzamā pa-
saule. Tas bija pirmais, bet vēl tālu 
no Dieva.
– Kā atklājāt savu aicinājumu?
1989. gadā atbraucu no armijas, 
te cerīga sajūta. Atbrīvojos no Pa-
domju armijas kā ieslodzījuma. 
Viss vaļā, Latvija vaļā, brīva. Ko ta 
darīt? Kāda ir dzīves jēga, mērķis? 
Savos gados to nezinu. Gāju uz ie-
las pie cilvēkiem un jautāju. Cilvēki 
bija pārsteigti. Cilvēki nodzīvo tos 
60 gadus un par to nav domājuši. 
Protams, kāds jau sauca – dzīves 
jēga ir bērni, darbs… Bet ir taču 
jābūt vairāk. Un vienreiz aizskrēju 
uz baznīcu pie priestera. Vajag lūg-
ties. Toreiz man lūgties kā ar katliņu 
runāt! Biju kompleksains un lepns. 
Nebija tā galvenā mērķa. Kā prob-
lēma, tā prom. Bet bija mērķis, kad 
Dievs mani uzrunāja. Vienreiz tā, 
fonā, ieslēdzu televizoru, tur rādīja 
raidījumu “Kontakts”, kur runāja 
doktors Čārlzs Stenlijs. Domāju, 
onkulis tāds gudrs, tik vienkārši – 
dzīvo tā kā Dievs saka. 
Tā es tur svīdu
Man pieskārās Dieva žēlastība. Pie-
ņēmu un sāku tā dzīvot, lasīju bībe-
li, biju baznīcā, bet neko nesapratu, 
kas notiek dievkalpojuma laikā. 
Stāvēju pie durvīm, lai mani mazāk 
redz. Tā es tur svīdu. Cīnījos. Bet 
bija liela traģēdija – man bija sava 
izpratne par visu. Ja tavi draugi ved 
tevi grāvī - atstāj - bēee, kā es tagad 
tā dzīvošu, viens mežā? Dzīvoju 
grēkā, bija putra galvā. Bija viens 
tāds interesants moments, kad sa-
jutu asas sāpes vēderā un spontā-
ni nodomāju “Dievs, atstāj mani 
dzīvu, būšu vissvētākais.” Un tas 
kļuva par svarīgu pavērsiena pun-
ktu. Mani piemeklēja vēl viena ap-
gaismība ar televīzijas starpniecību, 
kur rādīja translāciju – Krustaceļa 
lūgšanu no Romas. Tās laikā pie-
rakstīju lūgšanu “Tēvs mūsu”, kuru 
iemācījos. Tik bija vēl otra traģēdija 
– es biju viens savā ticībā, bet – sa-
proti, nesaproti – es uz baznīcu. Tā 
nu es uzņēmīgi gāju. Gāju uz svēt-
dienas skolu, uz grēksūdzi. Pirmajā 
grēksūdzē gandrīz nomiru. Tāds 
melnais cēlās, likās biju tuvu nāvei. 
Ja man vēl pēc grēksūdzes prasītu, 
kā mani sauc…
Dievs bija izmainījis manu sirdi
Tad bija pirmās Svētā Komūnija, 
iestiprināšanas sakraments. Un pēc 
šiem svētkiem piedzīvoju Svētā 
Gara pieskārienu. Dievs bija iz-
mainījis manu sirdi. Nākamajā rītā 
pieeju pie loga un redzu – viss ir 
skaists. Biju pacilāts, priecīgs! Gāju 
pie draugiem, saku – veči, tur, tai 
baznīcā, viss darbojās. Bet, man 
par pārsteigumu, viņi necēlās un 
negāja. Un atkal viens, bet  šoreiz 
jau ar pareizo virzienu. Pēc tam tika 
apmeklēts dominikāņu mūku vadīts 

seminārs un tur tika saņemtas tās 
atbildes. Bet tad vēl par priesterību 
nedomāju. Bet, kad gāju pirmajā 
svētceļojumā uz Aglonu, tā atkal 
tika atklāta jauna pasaule – kristie-
ši. Zināju, ka svētceļojumā  ir jāiet 
ar kādu nodomu. Mans nodoms – 
lai sakārto Dievs manu dzīvi. Man 
bija daudz jautājumu. Cīnījos arī 
ar smēķēšanu. Svētceļojuma laikā 
kāda meitene staigāja ar bildītēm, 
lika man vienu izvēlēties, izvilku 
ļoti zīmīgu, kur Jēzus attēlots kā 
Labais Gans kopā ar avju ganām-
pulku. Man jau arī bija tas nodoms, 
par to, kā glābt draugus. 
Dievs grib mums dot pārpilnību, 
un cilvēks pats nosaka robežas
Pēc svētceļojuma ik rītu sāku 
piedalīties dievkalpojumā, gan 
no rīta, gan vakarā, bet man ar 
tiem rītiem grūtāk veicās, arī 
tagad patīk pagulēt, bet sapra-
tu, ja ir rīta dievkalpojums, –> 
tad tā diena ir pavisam savādāka.  
Un vienā tādā rītā, tikko modies, 
eju uz baznīcu, bet tur man drau-
dzes prāvests saka – brauksim uz 
Garīgo semināru. Bet tam taču va-
jag aicinājumu! –  teicu priesterim, 
uz ko man viņš atbildēja, ka neva-
jag uztraukties – Dievs izlems. No 
rīta negatavojies, tāds arī aizbraucu. 
Uzņemšana notika 1997. gadā. Ko-
misijā  – viens jautājums pēc otra, 
uz visu jau arī nepaspēju atbildēt.  
Bet pieņēma! Domāju – bet es ne-
esmu tāds svētais… Bet jau pēc 
divām nedēļām sapratu, ka pasaule 
mainās. Tie seši gadi – kā vesela 
dzīve, viss iepriekšējais likās kā da-
žas dienas.
– Pats esat no Bauskas, bet tagad 
Ilūkstes novadā vadāt  Grenzdes, 
Eglaines draudzes. Un divi gadi, 
kā Bebrenē. Kādi te ir cilvēki? Kā 
ir ar jauniešiem?
Te ir stipri cilvēki. Ir perspektī-
ve, ir savs draudzes kodols, zupas 
virtuves, piemēram, 24. decembrī 
Ilūkstes zupas virtuvē būs pasā-
kums, pierunāju mūsu dāmas uz 
moceklību – sagatavot priekšne-
sumu. Ir vīriešu lūgšanu grupa, 
kristīgās dzīves evanģelizācijas 
skola – četru gadu apmācības cikls, 
apmeklējam vecus cilvēkus. Tiek 
organizēti “Alfa” kursi, kuros vien-
mēr no Bebrenes ir kādi padsmit 
jaunieši. Tik te traģēdija – viņi 
mācās, mācās un aizbrauc. Pašiem 
mums te nav tādas jauniešu gru-
pas, mēģinājām Eglainē. Jaunieši 
ir pasaules kārdināti, apjukuši. Pie-
vēršanās Dievam, baznīcai izraisa 
sabiedrības reakciju. Kas jau grib, 
tas izvēlas. Dievs jau neguļ. Aizkr-
auklē jauniešu dienās pulcējās 600 
jauniešu, notiek arī vispasaules jau-
niešu dienas, šogad notiks ļoti tuvu 
– Krakovā, jāmēģina aizbraukt.
Nobeigumā...
Diemžēl daudziem ir pazaudēta 
dzīvā saikne ar dzīvo Dievu. Bet 
tas jāmeklē, tas netiks pienests klāt. 
Priekš manis tas tagad ir aktuāli – 
pasludināt par tiem meliem. “Mans 
vīrs nekad nemainīsies” – no vienas 
puses audzina, bet no otras – tic, ka 
nemainīsies.  Ieticam tam, ko Dievs 
saka, pat, ja tas pārsniedz mūsu 
prātu. Dievs dod mums pašiem 
izvēlēties, cik mēs gribam mieru, 
mīlestību. Dievs grib mums dot 
pārpilnību, un cilvēks pats nosaka 
robežas. 

Ar priesteri Arni Maziļevski tikās 
Madara Pavlovska

redaktore

Ar Dievu var būt grūti, bet nekad garlaicīgi
 “Kristietībā lielākie svētki ir Lieldienas, bet Ziemassvētki saistās ar Jēzus bērna piedzimšanu. Zie-

massvētki ir priecīgi svētki, bet Adventes laiks – kad no ārējā prieka pārejam uz iekšējo. Šajā laikā vajag 
būt uzmanīgiem, saklausīt Dievu, lai tas ārējais troksnis Viņu neapslāpē. Dievs ir ienācis mūsu pas-
aulē. Tā ir cieņa pret mums. Esam radīti vienotībai ar Dievu. Tas ir laiks, kad no vecā, ierastā meklēt to 
jauno, laiks, kad satikt, atklāt Dievu no jauna savā iekšienē” – priesteris Arnis Maziļevskis.
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Stacija. Bet vilciens te vairs 
nepiestāj. Ir ziema ar novembra 
garšu un pirmssvētku sajūtu 
gaisā. Šīs reizes pieturas punkts 
– Eglaine.  Eglainietis Valentīns 
Rogožins ir rakstījis: “Katram 
pagastam ir sava seja, tikai viņam 
vienam piemītošas, raksturīgas 
iezīmes. Sava daba, sava vēsture, 
savi ļaudis.” Bet ko šobrīd, 2015.
gada izskaņā, stāsta Eglaine?

Kā šūna - 80% atdot organismam, 
bet, ja sāk atdot mazāk - saslimst, 
tāpat ir arī ar cilvēkiem – ja nedot, 
sarūgsti kā dīķis

Savulaik skolotāja Olga Spūle, lasot 
vecos Atpūtas žurnālus, saprata, ka 
Lašu kapos apglabāta Raiņa Mēnes 
meitiņa un sāka organizēt dzejas 
pasākumus, kas savā laikā bija ļoti 
grandiozi. Tādā veidā arī tika rastas 
saiknes par Eglaini, kā Vecā Stendera 
dzimteni. “Pie Stendera mājām bija 
tādas talkas, ciemos brauca arī tā laika 
Latvijas aktīvisti, piemēram, Imants 
Ziedonis, Bruno Jansons. Te pulcējās 
tauta un viss pateicoties viena cilvēka 
personiskai iniciatīvai. Skolotājai Spūlei 
bija tā uguns, iet cauri visam, arī caur 
administratīvajām lietām, un bija arī 
daļa cilvēku, kas tikai pasmīnēja. Bet 
viņa dega par to lietu. Eglainē, Spūles 
laikā, plauka kultūras un sabiedriskā 
dzīve. Katru mēnesi dažādi pasākumi, 
teātri, balles, vakarēšana stacijā, iešana 
no mājas uz māju, tirdziņi. Tika nests 
latviskums. Man pašai gan tolaik tas 
nelikās tik svarīgi, tāds paradokss. 
Tagad esot Spūles gados, tas viss šķiet 
skaisti,” stāsta Ligita Petuhova, šī brīža 
Eglaines kultūras nama vadītāja un 
arī skolotāja. Ligita Eglaini mīļi sauc 
par savu mazo dzimteni. “Kad nācu uz 
kultūras namu, tas bija, kā  iekšējais 
briedums, kad vari darīt priekš citiem. 
Piemēram, kā šūna - 80% atdot 
organismam, bet, ja sāk atdot mazāk - 
saslimst, tāpat ir arī ar cilvēkiem – ja 
nedot, sarūgsti kā dīķis,”  teic Ligita. 
Eglaines kultūras nams ir uzcelts 70.- 
tajos  gados, bet iepriekš kultūras dzīve 
kūsāja tam pielāgotā Tīzenhauzenu 
pils zirgu stallī. Bet šī zirgu kūts, 
pēc gadiem, “pārcēlās” uz eglainiešu 
dzīvokļiem. Tolaik bija dārga centrālā 
apkure, tādēļ dzīvokļos tika mūrētas 
krāsnis.  Jau ierasti, neizpaliek teikums 
– “kā toreiz kūsāja kultūras dzīve”, jo 
bija daudz iedzīvotāju, tagad to skaits 
ievērojami samazinājies. 

Šis laiks ir īpašs, cilvēku izsmeļ 
stipri 

Ligita kultūras namu vada 5 gadus, 
atceras, ka agrāk ballēs bija ap  200 
cilvēkiem, tagad uz pasākumu atnāk 
20, bet gribās, lai arī tiem 20 patīk. 
“Pēc interesēm, eglainieši ir atšķirīgi,” 
stāsta Ligita,“piemēram, pensionāri ir 
ļoti aktīvi. Darbs visus nav izkaltējis.  
Man kultūrā jāmeklē tās nišas, 
interešu grupiņas. Pensionāriem savi 
pasākumi, Lieldienās – apvienojoši – te 
vairāk tiek nestas kristīgās vērtības. 
Bērni, jaunieši atbalsta pasākumus, 
ar skolu ir laba sadarbība. Bērniem 
tās sirdis atvērtākas. Jā,vēl viena niša 
ir jaunieši, piemēram, Līgo svētkos. 
Valsts svētkos var novērot visas 
paaudzes, arī Vecgada ballēs. Meklēju 
variantus koncertiem. Eglainē ir arī 
krievu publika, te ir jāpiedomā, ko 
aicināt. Ir tautas tradīcijas, ik pa 2 
gadiem, Meteņi. Uz pasākumiem ir labi 
uzaicināt  personiski, tagad, piemēram, 

dvietieši ar teātra uzvedumu brauc, 
apzvanu visus. 30 / 40-gadīgajos 
kūsā enerģija, bet te viņu ir maz.” 
No pašdarbnieku kolektīviem šobrīd 
Eglainē darbojas Eiropas deju kolektīvs 
“Eglītes”, ko vada Larisa Šaruka. 
Larisa tiek raksturota, kā radošs un 
enerģisks cilvēks, uzsverot to, ka ar 
dejotājam jau arī nav viegli, dāmas 
ir gados, reizumis pieklibo veselība, 
ir jāprot pielāgoties. “Šobrīd te dejo 
9 dāmas, un šajā kolektīvā ir labs 
potenciāls, kuru gribās izvilkt,” uzsver 
Ligita un turpinot stāsta, “ gribētos 

izveidot pašdarbnieku pulciņu, kurā 
dzied 6-12 gadīgie bērni, kā vadītāju 
prātā un sirdī paturu Kristīni Sutiņu - 
Zutiņu, kurai arī ir augstākā muzikālā 
izglītība. Gribam arī jauniešu deju 
kolektīvu, ja būtu kaut divi pāri, kas 
nāktu un teiktu, ka grib! Šis laiks ir 
īpašs, cilvēku izsmeļ stipri…” Ligita 
uzsver, ka kopumā kultūras dzīvē visi 
ir izpalīdzīgi. Ir tā paļāvības sajūta. “Es 
strādāju tik, cik pati spēju izjust cilvēku 
intereses un balstoties uz kolēģu 
ieteikumiem,” stāsta Ligita,” bet man 
pietrūkst vērienīgu pasākumu, trūkst 
pieredzes un uzdrīkstēšanās. Kultūras 
nams jāvada cilvēkam ļoti enerģiskam, 
kurš ļoti vēlās vadīt un veidot kultūras 
dzīvi pagastā. Tāds, kurš jūt, ka var!”

Tik interesanti ir bijis, ka tu 
atrodi tos pakāpienus, kad tu 
ieraugi, ka tā pils sāk atklāties

Runājot par Eglaini, pieminēšanas 
vērts ir Lašu pilskalnu, te arī notiek 
dažādi pasākumi. ”Uz doto brīdi 
– “Pilskalni sasaucas” ir noticis, 
protams, Līgo svētki un atsevišķi 
pasākumi bērniem. Vēsturiski Lašu 
pilskalnā ir izveidots pastaigu mežs, 
no 1875.gada sāka veidot to parku. 
Atjaunotajā parkā tika izveidota 
taka. Tāds pacēlums, enerģija, mēs to 
atkopām, vēl joprojām ir talkas, notiek 
sakopšanas darbi un tik interesanti ir 
bijis, ka tu atrodi tos pakāpienus, kad 
tu ieraugi, ka tā pils sāk atklāties. Tur 
atradām interesantas lietas, piemēram 
pakavi aļņiem, jo toreiz, jau aļņi bija 
pieradināti. Bet diemžēl pietrūkst 
menedžera, uzturēšanas,” stāsta 
Ligita. Bet atgriežoties vēl pie tēmas 
par Vecā Stenedera muzeju, jāatzīmē, 
ka tas ir dibināts 1989.gadā. Muzejam 
ik pa laikam ir mainījušies vadītāji, 
pateicoties KKF realizētiem projektiem 
izveidotas kompozīcijas, salabots vienas 
ēkas skurstenis un jumta segums, otras 
ēkas - noteku sistēma. 

Un tie ozoli stāsta par kungu 
laikiem

Ligita stāsta, ka pacēlums bija 
Latvijas, tā saucamajos, treknajos 
gados: “Es aizgāju strādāt ap 2005.
gadu, tad gadā ap 500 apmeklētājiem 
bija. Aktīvi brauca skolēnu, bet skolu 
reforma ietekmēja arī muzeju, jo tā 
paredzēja, to, ka stundu laikā bērnus 
vairs nevar vest ekskursijās. Sākās tāds 
kā apsīkums, arī algu samazinājums 
visā Latvijā ietekmēja mūs.” Šobrīd 
rūpi par muzeju ir uzņēmusies biedrība 
“Stendera novadnieki”.  Ar vienu no tās 

aktīvistēm, Stefāniju Lazdāni tiekamies 
arī šoreiz, starp citu, arī Stefānija ir 
skolotāja, bet šobrīd daudziem zināma, 
kā viena no Ilūkstes novada dzejniecēm. 
Pievienojoties mums Eglaines kultūras 
nama telpās uz pirmspusdienu kafiju, 
Setefānija sarunu sāk ar tādu, kā 
mirkļa pārdomu un jautājumu, stāstot: 
“Iznācu šorīt  no baznīcas un pretī 
nāk bezpajumtnieks, prasa naudu. 
Un kā sanāk, tikko izsūdzi grēkus, un 
jāmelo, ka nav kapeikas. Kā darīt?” 
Visas pasmaidām par šo situāciju, bet 
tomēr nepamet jautājums, kā tad labāk 
darīt…Bet stāstot par Vecā Stendera 
muzeju, Stefānija teic: “Stenders šai 
vietā ir dzīvojis līdz 16 gadu vecumam. 
Jau pagājuši 300 gadi, kā Stenders 
izgājis no šīm mājām, bet pati māja ir 
vecāka un tie ozoli stāsta par kungu 
laikiem. Stenders – literāts, fiziķis. 
Apbrīnojami, kā viņš varēja celt saulē 
to nāciju pie kuras dzīvoja. 2014.gadā 
sākām darboties, tie, kas mēs bijām 
Kultūras kopā vēlējāmies, lai pastāv 
muzejs, tādēļ tika dibināta biedrība. Cik 
to spēku, tik darbojamies. Pēc papīriem 
jau visi grib būt atbalstītāji, ka vajag 
strādāt, neviena nav. Cik ir ziedojumi, 
tik dzīvojam. Bez piecinieka neviens 
neko nedara.  Pa 2015.gadu - 500 
apmeklētāji. Grūtības, ka muzejs tālu 
no centra, bet muzeju jau nepārnesīsi.” 
Bet Eglaine, kā vieta esot skaista, 
uzsver Stefānija sakot: ”Savulaik 
skolotājs Rogožins nākot pār Dubiku 
kalnu un redzot Eglaini, teica, “ka sirds 
pamira, cik skaisti te”. Agrāk pagastā 
viss bija uz vietas, kad  bija dzelzceļš te 
visi ceļi satecēja, izdevīga vieta priekš 
dzīvošanas, bet laiks ņem savu. Bet te 
ir brīnišķīga vieta. Vērtība ir visas tās 
ēkas, kas celtas Ulmaņlaikos. Mūsu 
skola, augstuma ziņā lielākā ēka ne 
tikai Eglainē, pat Ilūkstē. Tā stacija, 
kas ir neatkārtojama. Vis kaut kas ir 
pievilcīgs, kad dzīvo te visu mūžu.” 
Eglainē ir arī tāds līdz šim ne līdz 

galam izmantotais potenciāls, ko glabā 
dažādas vēstures liecības, kuras būtu 
svētīgi atjaunot. Protams, var saprast 
to, ka uzreiz jau visu izdarīt nevar, 
tomēr Ligita un Stefānija piemin 
Sarga mājiņu – Tīzenhauzeru pils – 
autentiskā vieta. Tā ir ēka, kura ļoti 
gaida palīdzību. Atjaunotajā ceļa posmā, 
tā varētu būt kā odziņa, kura saglabā 
to vēsturiskumu.  “Pie sarga mājiņas 
kādreiz bija vārti,” zina teikt Stefānija, 
“ interesanti būtu atrast to pazemes 
eju, kas vedot no Lašu pilskalna līdz 
Vācu kapiem.”

Agrāk – bērnības zeme, ar meža 
smaržu, tagad lielais garīgums, ko 
pats atrodi šajā vietā

 “…te arī tā ticība,” papildinot 
saka Ligita, “Eglaine tā ir vieta, kur 
es iepazinu, sapratu Dievu. Agrāk – 
bērnības zeme,ar meža smaržu, tagad 
lielais garīgums, ko pats atrodi šajā 
vietā. Es piedzīvoju prieku Dievā. 
Patiesas, dziļas vērtības, kuras jaunībā 
sāka plēnēt. Te piedzīvoju paļāvību 
uz Dievu. Kā realizēt to klusumu, kas 
jāpiedzīvo Adventes laikā? Mums nāk 
iedvesmas, mēs uzdodam jautājumus, 
bet ir jāprot palikt klusumā, lai 
sagaidām, sadzirdam atbildes. Dzīvot 
pārliecībā, ja Dievs ir atnācis, tad ir 
ar mums. Eglainē ir trīs draudzes 
– katoļu, luterāņu, vecticībnieku. 
Draudzīgas un dzīvas. Ciemos ejam uz 
jubilejām, svētkiem. Luterāņu baznīcā 
ir atrestaurētas ērģeles – retas un 
viens no valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu objektiem. Baznīcas tiek 
sakoptas, tiek rīkotas talkas, tad arī 
jaunieši iesaistās. Mums ir arī zupas 
virtuve, esam iecerējuši izveidot  labu 
ēdamzāli. Priesteris Arnis Maziļevskis 
mums neļauj ierūsēt, māca dzīvot 
ar prieku, kura pamatā  – dzīvā 
ticība. Patiecoties priestera Arņa 
organizētajiem “Alfa” kursiem, te 
pārārdījās arī vairāk jauniešu. Bet 
viss sākās ar priesteri Aleksandru 
Stepanovu, kurš pirms 15 gadiem 
izveidoja lūgšanu grupu.”

Velkot pa kartē norādītajiem 
ceļiem

Bet pārfrāzējot Valentīnu Rogožinu 
var teikt, ka vietas seju veido ne tikai 
vēsturiskais mantojums, bet arī vietas 
iedzīvotāji. Tiekamies ar paša Valenīna 
laika biedru, skolotāju Mariju Bedrovu, 
kura novembrī nosvinēja savu 80 gadu 
jubileju. Pie Marijas ciemos dodos kopā 
ar Martu Petrovu (Eglaines un Šēderes 
pagasta pārvaldes vadītāju). Nama 
mātes sagaidītas, raiti uzsākam sarunu, 
Marija aicinot mūs dziļāk istabā teic: 
“Ar rokdarbiem jau sen nodarbojos.” 
Aplūkojam uz gultas izliktās rakstainu 
cimdu un zeķu virknes. Iedvesmu 
rakstiem Marijas smeļas grāmatās. 
No vienas grāmatas un fotogrāfiju 
apskatīšanas, pārmetamies uz citu. 
Tiek rādīta 1937.gadā izdotā grāmata 
par toreizējo Ilūkstes apriņķi, ar Martu 
brīnāmies - tāda grāmata nebija redzēta. 
No atvilktnēm un plauktiem laukā tiek 
vilktas citas senas brošūras, kur rodams 
Ilūkstes novads, arī no nesenākas 
vēstures, atrodoties Daugavpils rajona 
sastāvā. Marija kartēs cītīgi rāda vietu 
no kuras pati nākusi. Ar pirkstiem 
velkot pa kartē norādītajiem ceļiem, 
nonākam pierobežā, Marijas ceļš vedis 
no Baltkrievijas. Eglainē viņa dzīvo 
no 1957.gada un viņai ir svarīga tā 
piederības sajūta. Viņas laika biedri, 
cilvēki, kuri savu mūžu ziedojuši 

Laiks Eglainei…

Viens no arhitektūras pieminekļiem - Eglaines stacija, kurai šogad 
aprit 80 gadi



2015. gada 22. decembrī8 NOVADA PIEZĪMES

Eglainei, kuri šo vietu mīlējuši un 
lolojuši. Marija stāsta, ka ienākot 
Eglainē, sākumā dzīvoja pie Olgas 
Spūles. “Pie Spūles  dzīvoju kamēr 
apprecējos, tad cēlām savu māju,”teic 
Marija, “kā skolotājai nostrādāti 
35 gadi, tad Fedorovičs paaicināja 
mani kā novadpētniecības pulciņa 
vadītāju. Toreiz, ja vajadzēja pie visiem 
skolēniem uz mājam tika braukts, 
visos sabiedriskajos darbos vajadzēja 
iesaistīties. Kara laikos 1.klasē bērni pa 
divi gadi sēdēja. Vienā klasē četri bērni 
no vienas ģimenes. Visādi laiki jau bija. 
Zinu bija pāri 400 skolēniem Eglainē. 
Domāju, varbūt nevajadzēja tik daudz 
dresēt, kam neiet matemātika, tam 
neiet. Piemēram, kam ir muzikālā 
dzirde, tam labāk veicas ar valodām. 
Bija labi skolnieki, ir daudzi, kas 
atceras, pēc gadiem atbrauc ciemos. 
Tagad es Rīgu labāk pazīstu nekā 
Daugavpili, mana skolniece izrādīja.” 
Visas sarunas laikā Marijai ir raksturīgi 
savus atmiņu stāstus pabeigt ar vieglu 
piebildi- “Ai, tur…” it kā viss tāds 
pašsaprotams un nenozīmīgs. 42 gadi 
kā skolotajai, rēķinot, brīnījāmies ar 
Martu, bet “ai, ko nu tur…” ar vieglu 
smaidu piemetina Marija.  Bet kopā 
ar Valentīnu Rogožinu profesionalā 
līmenī tika spēlēts šahs. Tika spēlēts, 
kā rajona, tā valsts sacensībās. Un viss 
sācies kā joks, kad Valentīns Rogožins 
teicis, ka komandā vajagot vienu 
sievieti, Marija piekritusi. “Es tikai 
peredvigala, pierakstīju tos gājienus. 
Ai, ko tur, kā bija tā bija…Bet cilvēku 
paliek mazāk,” uzsver Marija, ”draugi 
aizbrauca, vai jau citā saulē. Bet tā jau 
visus atceros, arī bijušos kolēģus no 
skolas vienmēr jāapsveic svētkos... Kas 
bija agrāk es atceros, kas bija vakar 
neatceros,” pasmejoties piebilst Marija. 
Un var tikai apbrīnot Marijas degsmi 
un enerģiju, un vis vairāk priecē tas, ka 
viņa nav noslēgusies no sabiedrības, bet 
gan tieši otrādi, viņu interesē pasaules, 
Latvijas un pagasta notikumi, viņa 
aktīvi iesaistās pagasta kultūras un 
sabiedriskajā dzīvē. Brīvajos vakaros 
ada, lasa, pateicoties bērniem, izdodas 
arī daudz paceļot. “Tad arī daudz 
jākolekcionē, te tie pie haladziļnika,” 
rādot uz magnētiņiem, saka Marija, 
un turpinot stāsta, ka šogad izdevies 
viesoties Čehijā, pagājušajā gadā bijis 
ceļojums uz Ungāriju. Marija jau kā 
piecus gadus dejo, iepriekš pieminētajā, 
Eglaines kultūras nama Eiropas deju 
kolektīvā “Eglītes”, un ikdienā labprāt 
apciemo citus vecos ļaudis, pati sakot, 
ka ne tik daudz, lai ko palīdzētu, lai 
gan reizumis sanāk aiznest kādas zāles, 
vai receptes, bet vairāk, lai vienkārši 
parunātos. “Domāju man vajag sākt 
mācītie ar to kompjuteru. Biju jau 
kursos, a tā, nav laika. To jau nevar 
apvienot, kā, ja skaties televizoru var 
arī adīt, bet te nekā,” saka Marija. 
Bet viņas lielākais prieks tagad ir  trīs 
mazbērni un pirmā mazmazmeita. Un, 
kur ir tā recepte, lai nodzīvotu tik garus 
gadus? “Vairāk staigā,” saka Marija, 
“domāju man vajag to šagamer. Un 
nevajag būt atrautam, ir jāzina, kas 
notiek pagastā un jāiesaistās.”

No vienas enerģiskas namamātes 
mājām dodamies pie citas. Skaistā 
pagalmā, ar diviem lieliem dīķiem, 
sasegtām rozēm un teikumu, 
“Jums vajadzēja braukt uz šejieni 
vasarā”,  mūs sagaida Ģeņa Osīte.

Lai debesis tīras

Ģeņa ir mājas gariņš, kurai palīdz 
abi bērni – meita Sandra un dēls Aivars, 
kurš vada saimniecību “Kalnāji”. 
Marta stāsta, ka te, pie dīķa, ilgi jo ilgi 

pland dvielis, jo Ģeņa peldas pat ziemā. 
Un cik skaisti te ziedot rozes! “Jā, mīlu 
audzēt rozes, kaut arī zeme vienā mālā. 
Spēka daudz, ir kaut kas, kas tevi dzen. 
Saka, tā ir iedoma, bet nē. Māju saveda 
kārtībā dēls, meita iekšieni – dizainu. 
Bet es pa āru, man puķes. Pati, ja vajag 
ar trimmeri apstaigāju izpļauju. Saku 
dēlam, lai iemāca ar traktoru braukt, lai 
akmeņus savestu, ja neiemācīsi, ar savu 
golfu vedīšu.  Gribās jau arī vis kaut 
kur aizbraukt, visādus kokus sapirkt, 
stādus, bet tad vajag lielāku mašīnu, 
kaut arī ar šo pašu no meža malka ir 
vesta, ” vēl staigājot pa pagalmu, stāsta 
Ģeņa. Bet sildoties pie tējas krūzes 
Ģeņa teic, ka savulaik ar vīru uz Eglaini 
atceļojusi no Lietuvas un  sākuši 
te  saimniekot. “  Kad atnācām, pavisam 
veca māja bija, prasījām dzīvokli, i dabūt 
nevarēja... Māja atjaunota pašu rokām. 
Visi līdzekļi no tā, ko paši nopelnījām. 
Sliņķiem jau darbs ir mežonīgs.  Es 
saku, ja nevari iet, vari rāpot! Tagad 
skatos vajag iztīrīt krūmus. Kurš tas 
datums? Jāmeklē vecās vīra piezīmes. 
Viņš nekad nebija kļūdījies.“ Ģeņai 
ļoti svarīgas ir ģimenes saites, bet no 
bērnības ir ieaudzināts darba tikums. 
“Mazi mēs strādājām, mammu un tēti 
laidām uz teātri, bet vakarā paši arī 
mukām, kultūras nams ta nebija tālu. 
Ģimenē bijām pieci bērni. Darbu mums 
iemācīja, bet ne to mīlestību. Tas cits 
laika ritums… Ir jātiekas, jāsatur tās 
saites. Kaut uzpīkstini, kad kaut kur 
aizbrauc. Man vairāk nevajag. Tad 
miers. Kaut uzzvani. Toreiz jau nebija 
daudz laika parunāt. Vajag uzzināt 
vairāk par savu dzimtu. Ir jāstāsta, 
ir jāstāsta mazbērniem. Nāk viss 
atpakaļ... Man ļoti labi bērni, mazbērni. 
Mazbērni vismīļākie. Mazmeita jau 
zin, ka katru sestdienu brauksim ņemt 
aploku. Mazdēls Janītis – mazais būs 
saimnieks. No bērniem ir liela cieņa 
pret vecākiem…Dēlam liela atbildība 
pret ģimeni. ” Bet, ja skatās uz valsti 
kopumā Ģeņa uzsver, ka vēstures 
notikumu griežos daudz kas mainās, 
un rada daudzas pārdomas, arī tas, 
kas notiek tagad valstī reizēm izsauc 
neizpratni un pat dusmas,  daloties 
pārdomās Ģeņa stāsta:  “Kur būtu 
mūsu Latvija, ja ne tās subsīdijas, ja 
ne tie maksājumi no Eiropas naudām. 
Mūsu saimniecībā 55 liellopi. Bet, ko te 
uz priekšu var plānot, ja dzird, ko augšā 
runā. Mēs mazie nejutīsim – audzējam, 
nododam. Bet lielie? Un agrāk tās 
fermas tā cēla, kāpēc nojauca… Ja seju 
nepagriezīs, ja nezin par nākotni, paliek 
tukšas mājas. Mēs tik prasām – dodiet! 
Bet nav nekādas ražošanas! Jēga dzīvei 
– galvenais, lai būtu miers. Lai debesis 
tīras. Šito, ka paklausies…Varbūt mūsu 
- Dieva zeme - un nekas slikts nenotiks. 
Pēc šitā visa, kādām izmaiņām jābūt.” 
Šajā tikšanās reizē tiek spriests arī par 
zemnieku situāciju Latvijā, domājam 
par Eglaines skolas nākotni, skaitam 
pagasta tukšās mājas un prātojam, kā 
var līdzēt. Un brīžiem ir tas rūgtums, 
vai tiešām laukos dzīvību nevajag? Bet 
lai vai kā, izejot ārā, rēnais gaiss, kā 
pelde ziemā, liek sasparoties un dzirkstī 
ne tikai enerģija, bet arī entuziasms. 
“Kā šogad ar Jaungada balli? Būs? Vai 
kā diskotēka? Varbūt man arī jāaiziet 
pakratīties ar jaunajiem?” – uz atvadām 
vēl paspēj pajautāt Ģeņa, un abas ar 
Martu sāk apspriest jaunus pasākumu 
variantus…

Zemi nekad neapmānīsi    

Marta uzsver, ka Eglaines pagastā ir 
daudz enerģisku cilvēku un apmēram 
26 lielas zemnieku saimniecības. 
Viesojamies pie LPKS “Sēlijas āres” 
valdes priekšsēdētāja Vitolda Kvedera. 

Lai gan mūsu tikšanās ir iepriekš 
norunāta, tomēr tiekoties bažīgi 
izsakos, ka laikam mums maz laika 
ir,  uz ko Vitolds atbild - “Visam vajag 
laiku atrast, ja sasteidz, nekas labs 
nesanāk”. Vitolds ir ar lielu pieredzi 
l/s un kā pats saka – “redzu rokrakstus 
laukiem  – ir skaidrs, kur ir kāds 
saimnieks.”  Kā galvenos kritērijus 
veiksmīgai saimniekošanai Vitolds min 
labu izglītību, spēju uzdrīkstēties un 
neatlaidību. “Man bija 21 gads, kad 
sāku strādāt, kā galvenai inženieris 

Daugavpils rajonā. Un toreiz nenobijos 
no atbildības, galvenais jau izturēt 
spriedzi. Vai nu, vai nu. Vai ir, vai nav. 
Arī nelabu dzird. Kad tiek galā, tā 
lieta aiziet,” stāsta Vitolds, “ un toreiz, 
brīvvalsts laikā, tika paprasīta zeme. 
Redzēju, ka viss juka. Daudzi baidījās 
ņemt kredītus. Bet mēs savācamies 
domubiedru grupa un 1992.gadā sākam 
saimniekot. Ar kredītiem mūžīgiem, 
tad Eiropas naudas. Pirmais Latgalē 
uzrakstīju projektu Eiropai. Citi 
prasīja – nebaidies, ka neatgriezīsi 
naudu atpakaļ?... Jebkurā vietā vajag 
cilvēku, kurš prot to darīt, ko es darītu 
tirdzniecībā? Var teikt, ka lielākoties 
esmu izglītojies tieši lauksaimniecībā 
un šajā jomā tagad ir uzkrāta liela 
pieredze.” Uz doto brīdi ir nodibināts 
un darbojas  lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 
(LPKS) „Sēlijas āres”, tās sastāvā ir 14 
biedri, un  te zemnieku saimniecības arī  
atsevišķi startē projektos. LPKS „Sēlijas 
āres” sniedz pakalpojumus saviem 
biedriem, iepērk un apstrādā saražoto 
produkciju un realizē to, veic izejvielu 
iegādi un piegādi kooperatīva biedriem, 
jo tad biedram viss uz vietas pārdodas, 
pērkot apjomos ir lētāk. Vitolds uzsver, 
ka visa tā būtība ir ražošanā, ienākumi 
atkarīgi no tirgus cenas, kā arī LPKS 
sniedz transporta un lauksaimniecības 
tehnikas pakalpojumus, veic 
produkcijas pirmapstrādi.

Ne vienā vien saimniecībā izskan 
cerība, ka visu iesākto pārņems bērni, 
jautāju Vitoldam, kādi ir jaunieši, un 
viņš atzīst, ka šobrīd jaunieši nav tik 
uzņēmīgi. “Ar zemēm ar ne visai ņemās. 
Baidās no ieguldījumiem. Mēģinu 
nodarbināt. Paradokss, bet uz šejieni 
brauc  man darbinieki no Daugavpils. 
Pirmkārt ir jāstudē. Citreiz jautāju – 
“ko tu māki”, man saka – “visu ko varu 
darīt”. Bet, ja nav nekādu iemaņu! Pat 
pie lopiem strādājot vajag zināšanas! 
Jābūt pasaules redzējumam, un 
cilvēkam uz darbu jānāk ar prieku, ar 
pesimismu nevar. L/s  ir daudz šķēršļu, 
kurus vajag paredzēt. Daudz piedāvā 
visādas izejvielas, ir arī uz ko uzķerties. 

Man ir labs teiciens - labāk pastāstiet 
man par sieviešu parfimēriju – tur es 
neko nezinu, bet ne jau l/s. Blēžu ir daudz, 
jaunie uzraujās. Pakaļdarinājums nekad 
nebūs oriģināls. Strādājam kooperatīvs 
ar 100% oriģināliem produktiem, tas 
arī attaisnojas. Jauniešus visādi veiklie 
zēni apspēlē. Es pats arī esmu iekritis, 
savulaik ar mežiem strādājot. L/s 
jāuzmanās ļoti, izejvielu piegādātāji, 
saražotās produkcijas uzpircēji, visi 
uz mums. Un jāstrādā ir atbilstoši 
likumdošanai, jāseko līdzi aktualitātēm, 

visām izmaiņām.  Jāsaimnieko ir gudri, 
kaut vai neieguldot saimniekošanas 
naudu nevajadzīgās lietās, nekad 
nevari zināt - 3 gadi labi, tad tukšs. Un 
nedrīkst kāpt uz galvas citiem.” Ko vēl 
vajadzētu attīstīt, jautāju. “Kaut kāda 
pārstrāde varētu būt, ir mums maza 
eļļas rūpnīca,” saka Vitolds, “domāju… 
Bet neviens neuzņemas. Es jau skatos 
arī  uz saviem gadiem. L/s liela loma 
zināšanām un laika apstākļiem, lai 
vasarāji – rapši, graudi labi izaug, lai 
ziemāji izaug. Tik reizi 50 gados ir tāds 
gads kā šogad. Izdevumi nebija tik lieli 
kā citus gadus. Neierasti ilgi varēja 
strādāt laukā. Ziemājiem šogad lielāka 
raža, pagājušo gad – vasarājiem. Cenas 
ir ļoti svarīgas.  Vajag, kā azartspēlēs, 
noķert to augstāko punktu, bet 
spēlmanis jau neesmu, ne vienmēr 
sanāk noķert to punktu. Bet vajag 
pētīt. Zemi nekad neapmānīsi,”uzsver 
Vitolds.                                         

Ejot kopsolī ar laiku

Bet ne ar tīšu nodomu ir sanācis tā, 
ka šajā viesošanās reizē tika satiktas 
vairākas skolotājas, un tagad, ļoti 
likumsakarīgi, ka dodamies uz skolu. 
Eglaines pamatskola, neierasti citiem 
pagastiem, ciemiem, atrodas ārpus 
centra, pat aiz Eglaines zīmes, lai gan 
tas jau ir vien tur pat. Iedzīvotāji gan 
bieži norāda, ka vienā pusē ir jaunā 
Eglaine, bet otrā – vecā. Diemžēl pēdējos 
gados no dažādām reformām ir cietušas 
tieši lauku skolas. Šobrīd, 2015./16.
mācību gadā Eglaines pamatskolu par 
savējo sauc 77 skolēni, 19 pirmsskolas 
audzēkņi, bet diemžēl tendence ir 
skarba, bērnu skaits vēl joprojām 
samazinās. Daudzas ģimenes, darba 
meklējumos, ir spiestas pārcelties. 
Kā arī skolotājas atzīmē, ka mācību 
motivācija bērniem krītas, daudz ir 
atkarīgs no ģimenes. “Stress ir, bet 
par to negribās runāt. Veicam savus 
pienākumus pēc labākās sirdsapziņas. 
Problēmas ir vienmēr, bet atrisinām,” 
viesojoties Eglaines pamatskolā saka 
tās direktore Eva Linkeviča. Kopā ar 
viņu mūsu sarunai ir pievienojušās 
skolotājas Viktorija Mikuļina un Lilita 

 „... te arī tā ticība, lielais garīgums, ko pats atrodi šajā vietā. Eglainē plecu pie 
pleca darbojās  trīs draudzes - katoļu, luterāņu un vecticībnieku,” 

stāsta Ligita Petuhova
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Bērziņa. Un visu skolotāju smaidi, 
pozitīvais strāvojums liek izgaist 
dažādām bažām, pārdomām par skolas 
nākotni un rūpēm. Un bieži vien tieši 
skola kļūst par to vietu, kas cenšas 
bērnos radīt interesi par dažādām 
jomām, un šo interesi nostiprina ne 
tikai mācību procesā, bet arī radošajās 
pēc stundu nodarbībās. Jaunā skolas 
administrācija strādā trīs gadus, arī 
direktorei Evai Linkevičai tas ir liels 
izaicinājums, viņa paldies saka savam 
kolektīvam, citu skolu direktoriem un 
pašvaldības darbiniekiem par atsaucību 
un izpalīdzību. Šobrīd Eglaines 
pamatskolas kolektīvu veido18 pedagogi, 
bet par  kārtību, siltumu un garšīgu 
ēdienu rūpējas 11 darbinieki. Mācību 
darbu pārrauga direktora vietniece 
izglītības jomā Viktorija Mikuļina, 
pedagogs, kurš katru gadu iesaista 
pārējos dažādos projektos. Skolas 
saimniecisko darbu organizē direktora 
vietniece saimnieciskajā darbā Helēna 
Skrimble, bet par daudzveidīgiem un 
radošiem pasākumiem skolā rūpējas 
direktora vietniece audzināšanas darbā 
Lilita Bērziņa. Trīs gadu laikā, kopš 
strādā jaunā skolas administrācija, 
ir ne tikai pārvarētas grūtības, bet 
arī  izdarīti daudzi labi darbi - veikts 
skolas kosmētiskais remonts, iegādāti 
jauni datori, interaktīvā tāfele un 
rūpīgi gādāts par dažādām ikdienas 
vajadzībām. Pagājušā mācību gadā skola 
veiksmīgi izgājusi akreditāciju uz sešiem 
gadiem. Par skolas sasniegumiem, 
dažādām aktivitātēm tiek rakstīts 
skolas mājas lapā www.eglainespsk.
lv. “Ar katru jaunu mācību gadu 
skolotāju kolektīvs kļūst vienotāks. Visi 
skolotāji strādā nopietni, kvalitatīvi un 
atbildīgi,” stāsta Eva Linkeviča,”darbs 
skolā ir daudzveidīgs, jo skolā nav 
tikai mācības vien, bet arī došanās 
ekskursijās, pārgājienos, klases vakaru 
organizēšana, skolēnu gatavošana 
koncertiem, konkursiem un olimpiādēm 
un vēl daudz citu pienākumu.” Sīkāk 
par projektiem, kuros iesaistījušies 
Eglaines pamatskolas skolēni stāsta 
Viktorija Mikuļina: „2013.-2015.gadā 
mūsu skola piedalījās Mūžizglītības 
programmas starptautiskajā projektā 
Comenius. Kopā ar mūsu skolu, 
projektā piedalījās skolēni un skolotāji 
no astoņām valstīm. Te dažās no 
aktivitātēm piedalījās arī vecāki. 2014.
gada maijā visu partnervalstu skolu 
tikšanās notika mūsu skolā, kuras 
laikā partnerus iepazīstinājām ne tikai 
ar mūsu skolu, bet arī ar novadu un 
valsti. Prieks, ka sadarbība ar dažādām 
skolām turpinās arī pēc projekta 
pabeigšanas. Vēl var atzīmēt, ka šobrīd 
5.klases skolēni piedalās e-Twinning 
projektā, kurā iesaistījušies bijušie 
Comenius projekta partneri no Polijas, 
Rumānijas un Turcijas. Šī projekta 
tēma – „Es un mana dzimtā vieta”.” 
Viktorija piebilst, ka eglainieši netur 
sveci zem pūra un dalās pieredzē par 
saviem projektiem, lai visiem tiek. 
Labprāt tiek veidota komunikācija un 
sadarbība ar kaimiņu skolām. Nu jau 
par labiem draugiem kļuvusi ir vēl viena 
Eglaines skola, tā, kura atrodas Rugāju 
novadā, un te skolotājas vienu pēc otra 
min amizantus pārpratumus, par to, kā 
abas skolas tiek sajauktas, sākot ar ne 
tai skolai nosūtītiem dokumentiem līdz 
nepareizām pateicībām.

2018.gadā – Eglaines 
pamatskolai – 80 gadu jubileja, 
kuru ļoti gribētos sagaidīt

Eglaines pamatskolas skolēni ikdienā 
ir noslogoti, viņiem tiek piedāvātas 
dažāda veida aktivitātes, bet skolotāji ir 

paškritiski, uzskatot, ka vienmēr vajag 
vēl kaut ko jaunu, lai ikkatrs rod sev 
saistošo. Stāsta skolotāja Lilita Bērziņa: 
“Protams, kā visās skolās ir dažāda 
veida pulciņi, kuros cenšamies iesaistīt 
visus. Tiek dota iespēja jebkuram 
bērnam attīstīties – dziedāt, dejot, 
spēlēt, un, tad jau izaugot, katrs atrod, 
kas viņam tuvāks. Un ir tik patīkami 
satikt bijušos skolēnus, vēl nesen pie 
mums viesojās futbolists Jurijs Žigajevs 
(futbola klubs „Ventspils”). Noteikti 
viņam likās mazliet amizanti savā 
skolā sniegt autogrāfus. Interesanti 
ir pavērot, kā mazie ņem piemēru 
no lielajiem... Mums vēl teātris ir 
aktīvs, tagad Adventes laikā pagūstam 
izrotāt skolu. Bērni ir draudzīgi, ātri 
var iejusties, arī paši aktīvi organizē 
dažādus konkursus. Svarīgi, lai 
skolotāja acīs degtu uguntiņa, tad arī 
bērnus ir vieglāk aizraut. Pasākumi 
notiek arī sadarbojoties ar pagastu, 
citām skolām. Sekojam arī visām 
tendencēm – rudens – tumšais laiks, tiek 
rīkoti pasākumi par drošību. Gribās, 
lai ar skolas palīdzību bērni paplašina 
savu redzesloku. Bērni piedalās gandrīz 
visur – olimpiādes, konkursi, iesaistām 
labdarības pasākumos, piemēram, 
dodamies uz Subates “Miera namu”. 
Mācāmies arī pateikt paldies, nevis 
viens otram paskrienam garām, šķiet 
tie tādi sīkumi, tā pašsaprotami un 
tā tas paldies pazūd. Iespēju robežās 
darbojamies. Vienam skolotājam jāvada 
daudz dažādu aktivitāšu.” Ja raugās 
nākotnē, kādas ir plānotās ieceres? 
Atbild skolas direktore: “Visi pasākumi 
mūsu skolā tiek plānoti saskaņojot 
skolas, skolēnu un vecāku viedokli, 
tāpēc turpināsim atbalstīt dažādu 
pasākumu-tradicionālu un arī inovatīvu 
- organizēšanu, īpaši valsts svētku 
pasākumu svinīgumu. Skolas galvenie 
mērķi ir nodrošināt kvalitatīvu mācību 
procesu, veicināt skolotāja un skolēna, 
kā arī skolas un ģimenes sadarbību. 
Mūsu skolotāji ir apņēmības pilni 
iesaistīt skolēnus projektos, konkursos 
un dažādās aktivitātēs. Ejot kopsolī 
ar laiku, izmantojam mūsdienīgas, 
mūsu skolā pieejamās informāciju 
tehnoloģijas. Skolotāji sniedz atbalstu 
talantīgajiem, kā arī skolēniem ar 
mācīšanās grūtībām, jo katrā skolēnā 
ir kas tāds, ar ko viņš atšķiras no 
pārējiem. Prasmīgs pedagogs pamanīs 
un centīsies attīstīt individuālās 
īpašības un skolēna talantus. Vēlos 
aicināt vecākus būt vēl tuvāk skolai, 
būt kopā ar mums, skolotājiem un 
skolēniem, apmeklējot, bet vēl labāk 
piedaloties skolas un klašu organizētajos 
pasākumos, vecāku sapulcēs, vecāku 
dienās vai vienkārši atnākot ciemos. 
Galvenais ir būt ar pozitīvu skatu, it 
īpaši darba ar bērniem, lieti noder arī 
humors. Morāles lasīšana mūsdienu 
bērniem nedarbojas. Novērtējot 
šodienas skolotāju grūto darbu, saku 
paldies, ka viņi spēj ar visu tikt galā.”

Skolotājas teic, ka  ik gadu uzrunā 
Ziemassvētku laiks, jo šķiet, ka pār zemi 
pārlaižas kāds īpašs plīvurs, tas apskauj 
visu ar savu mieru, saticību un dāvā kādu 
neizskaidrojamu noskaņu, kas pārvērš 
ikdienu mazos svētkos. Šos svētkus 
rada gatavošanās prieks, piparkūku un 
mandarīnu smarža, eglītes rotāšana, 
vecāku smaidi un bērnu satraukums, 
ieraušoties klēpī Ziemassvētku vecītim. 
Eglaines pamatskolas kolektīvs vēl, “lai 
nākamajā gadā izdodas radīt lielākus 
un mazākus brīnumus, piepildīt mazus 
un lielus sapņus, saglabāt ticību, ka 
vispirms mēs katrs pats par sevi un tad 
visi kopā varam radīt brīnumus, kas 
pārsteidz mūs pašus un citus.” Un ar 

gaišu skatu skolas kolektīvs raugās uz 
2018.gadu, kad tiks atzīmēta Latvijas 
simtgade, būs svētki Ilūkstes novadam, 
un arī 80 gadu jubileja - Eglaines 
pamatskolai, kuru ļoti gribētos sagaidīt.

Vietējo iedzīvotāju uzticība 
vietai

Viesojoties Eglainē, atkal 
atgriežamies pie Eglaines stacijas, kur 
vairs tikai reizums pārbrauc kāds preču 
vilciens. Bet staciju par savām mājām 
sauc Annas Rubļevskas, viņa te dzīvo 
no 1957.gada. Annu vēl joprojām daudzi 
mīļi uzrunā par skolotāju. “Mēs, ka 
atnācām kādi skaisti koki te bija,  tagad 
visu pa tīro nozāģēja. Šogad stacijai 
80 gadi. Stacija – kā arhitektūras 
piemineklis,”  ciemojoties, stāsta Anna, 
“cik te dzīvotāju agrāk bija, tagad te 
esam tikai divas. Vairs nevienu nelaiž. 
Pieder AS “Dzelzceļš”. Man maijā atkal 
jāslēdz līgums, nezinu, kā būs. Stacija 
sāka mainīties, kad pavērās atmoda, 
radās muitnieki, robežsargi. Agrāk vīrs 
te tā strādāja, ka pusdienās nevarēja 
atnākt, tagad visur automātika salikta, 
cilvēka nevajag. Labi, ja tagad kāds 
preču vilciens naktīs pārbrauc. Bija 
agrāk tādi moment, ka tie vilcieni 
gāja – dzin, dzin – visi trauciņi. Un 
bija tāds dežurants, kas naktī kliedza” 
[smejas].  Bet laiki mainās, uzsver 
Anna Rubļevska, paliek tikai tā vietējo 
iedzīvotāju uzticība vietai. Bet viss esot 
likumsakarīgi, jo katrs cilvēks grib 
tiekties uz augšu un attīsties, tieši tādi 
cilvēki bieži izbrauc uz pilsētām. Bet 
laukos paliek ļoti dažādi iedzīvotāji, gan 
tie, kas daudz strādā, iegulda un cenšas 
attīstīt savas saimniecības, vai kaut 
iekopj savu piemājas dārziņu, un arī 
tādi, kuriem nerūp pat sava apkārtne. 
Eglaine ir arī viena no izteiktākajām 
Ilūkstes novada vietām, kur jūtama 
krievu mentalitāte, skolotāja Anna 
skaidro, ka tas no tā, ka savulaik Lietuvā 
krievu tautības cilvēkus sāka apspiest, 
“daudzi brauca te, bet nekad nekādi 
konflikti nav bijuši, ne tad, i ne tagad 
nav problēmu,” saka Annas kundze un 
daloties pārdomās turpina, “Eglaine 
man patīk. Nekādas vainas nav. Eglaine 
zaļa un cilvēki arī normāli.  Eglainei 
liela teritorija, bet to visu sakopt... Un 
cilvēki jau arī ne vienmēr par savu māju 
priekšu parūpējas. Visiem ar mietu 
jau nepiestāvēs klāt! Te jau ap staciju 
skaistas puķes, atnāk viens, nozog. 
Sarga ta nav, bet ko padarīs. Kā agrāk 
cilvēki strādāja, krievu laikos pat visiem 
dzērājiem bija jāstrādā. A kur tagad tos 
cilvēkus piesaistīt? Viss tā interesanti 
mainās. Ieeju veikalā, redzu, cilvēks 
dzīvo laukos, bet pērk sīpolus. Domāju 
– kā tev rokas pieaugušas?! Tāda tā 
visa būšana. Un daudzi jau prom 
arī aiziet, kur ir vairāk ko darīt, tas 
pats Burunovs tagad Rotko centrā. Ir 
izbraukuši cilvēki. Ai, nu kā ir, tā ir. Es 
tik vakarā, kā spiegs pie loga pieeju – 
redzu, kuros logos deg gaismiņa. Tagad 
jau Eglaine tukša.” 

Skolotāja Anna pasmejas, ka šad 
tad jau patīk paspriest, un ir daudz 
dažādu pārdomu par to, kas notiek, 
par to, kas notiks. “Žēl, ka stacijā 
mēs divas. Kas būs ar ēku? Varbūt 
melnajiem atdos. Pa TV dzirdēju, ka 
viens no bēgļiem intervijā teica – “Nav 
ko domāt, nekādas Eiropas vairs nebūs. 
Viss vienā pasaulē.” Dzīve mainās…
Visādas būšanas. Es, kad atnācu te 
strādāt 500 bērni skolā bija. Kādiem 
bariem bērni gāja. Bet tagad, cik ilgi 
pastāvēs? Grūta visa padarīšana. Mēs 
jau tās Āfrikas kultūras pārņemam, 
kurciņas īsas ziemā, muguras plikas. 
Knīpas dzied angliski…Nu ko tur 

[nopūšas un atmet ar roku]. Agrāk 
jau mums viss bija krievu valodā, a 
tagad angļu. Pieņemot darbā prasa, 
lai zin šīs divas valodas, latviešu vairs 
neprasa! Nekas jau nemainīsies, ja mēs 
te pļurināsimiem.” Un kā tika pavadīts 
mūžs esot skolotājai? –  jautāju. 
“Es laikam tāda pariebīga skolotāja 
biju, gribējās padresēt,” saka Anna 
Rubļevska,    ”bet viss jau no bērniem 
atkarīgs. Nezinu jau kā, bet skaitījos 
starp labajiem darbiniekiem. Bet ar 
saviem bērniem kreņķu nebija. Visi 
tagad skrien. Bērni pārbauda.  Skolotāja 
Spūle reiz teica, “tev labi, tev visi bērni 
te”. Es jau no 1985.gada pensijā, priekš 
valsts ļoti neizdevīgs cilvēks. Bet bez 
darba jau nevaru, adu, tamborēju, 
restaurēju zeķes. Ved manas sedziņas 
pa pasauli, brīnās, ka tik smalki darbi. 
Kad knibinu kaut ko, varu atpūsties. 
Man patika, kā  vienreiz televīzijā teica 
viena kundze gados – “man garlaicīgi 
nav, man ir visādas kaites”.  Nu, bet es 
tik tā te paspriežu. Dari savu darbiņu, i 
cauri. Vienīgais no kā baidos, ka staigāt 
paliks slikti, ta pašam un citiem slikti. 
Tagad man nevajag, lai pienes malku, 
pati visu.”

Lai kaut nedaudz iepazītu un 
sajustu Eglaini tika pavadītas divas 
dienas, vienā no tām, pie eglainiešiem 
ciemos veda Marta Petrova – Eglaines 
un Šēderes pagasta pārvaldes vadītāja. 
Atvadoties, Martai saku, ka pateicoties 
viņai, man ir bijusi ļoti viegla darba 
diena, visur tiku izvadāta, iepazīstināta, 
pat sarunas vadīja viņa, man bija tā lielā 
laime būt novērotājam un ķert sajūtas. 
Un droši vien viņa nav vienīgā pagasta 
pārvaldes vadītāja, kura ar sirdi dzīvo 
līdzi saviem pagasta ļaudīm, bet šoreiz 
bija  iespēja to uzskatāmi redzēt uz 
sajust. Un katras saimniecības,  cilvēka 
apciemojums tikai apstiprināja Martas 
teikto -  “Kad tu tur esi, tu vienkārši 
iemīli tos cilvēkus.” Bet Marta atzīst, 
ka neesot viegli vadīt divus pagastus: 
“Kamēr aizbrauc uz vienu vietu, tikmēr 
kaut kas ir noticis otrā…” Viņa uzsver, 
ka šobrīd svarīgi ir sakārtot ceļu, 
sakot: “Galvenais, lai ir ceļi, daudz ir 
labots pašu spēkiem, pašu iedzīvotāju 
spēkiem, kā nu mācējuši darījuši. Bet 
bez ceļiem te neviens negribēs dzīvot, 
kā bērniem nokļūt uz skolām, kā lielo 
saimniecību īpašniekiem izbraukāt uz 
saviem īpašumiem…” Kā jau iepriekš 
tika atzīmēts, Eglaines pusē  ir daudz 
enerģisku cilvēku un “vēl jau varētu 
daudz kur aizvest,” piemetina Marta, 
tādēļ spriežam, ka uz Eglaini ir jābrauc 
otrreiz, bet tad jātiekas ar saimniecību 
vadītāju bērniem, jo Eglainē ir vērojama 
pēctecība, un tas ļoti priecē.

Tāpat, kā pagasta baznīcu 
torņi veras uz augšu, tāpat arī 
Eglaine tiecās pretī cerībai un 
tās torņu spices ir jaunieši. Esot 
Eglainē gribās zīmēt arī to  bildi, 
kā izskatītos, ja vēl kaut kas tiktu 
atjaunots, lai radītu šī brīža kopējo 
sajūtu par vietu, ne tikai atskaņas  
no vēstures. Un nepamet šī mazā 
atziņa par to, ka, cik tomēr  daudz 
mēs spējam dot otram, vienkārši 
esot mēs paši. Izskaņā var 
vēlreiz pievienoties arī Valentīna 
Rogožina rakstītajam, “jo labāk 
mēs pazīsim savu pagastu, jo 
vairāk to mīlēsim, saudzēsim un 
kopsim, lai tas būtu vēl skaistāks”.

Paldies eglainiešiem par 
atsaucību un siltumu!

Madara Pavlovska
redaktore
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Turpinot iekrāsot svētku noskaņu, ieklausīsimies  mūsu novada bērnos un jauniešos, kuru pārdomas paustas dzejas, 
pasaku un domrakstos rodamo atziņu rindās. Rubrika PĀRDOMAS ir tapusi sadarbībā  ar Ilūkstes novada skolām. 
Paldies skolotājām par atsaucību!

Kādā mazā Latvijas ziemeļu  pilsē-
tiņā dzīvoja zēns ar neparastu vārdu 
– Saulvedis. Viņš jutās ļoti vientuļš un 
nomākts, jo skolā vēl nebija paspējis at-
rast draugus, tētis un mamma strādāja 
ārzemēs, bet vecmāmiņa vienmēr bija 
aizņemta savās darīšanās. Zēna lielā-
kais sabiedrotais bija dators. Protams, 
reizēm viņš devās uz tuvējo parku, lai 
pavērotu, kas notiek dabā, kādas izmai-
ņas ir apkārtnē.

Kādu dienu zēns pamanīja, ka at-
nākusi baltā ziema, ka sniegpārslas kā 
graciozas meitenes piepilda apkārtni un 
arī pārņem viņa domas. Paņēmis mam-
mas atsūtīto sniegpārslu pētāmo ierī-
ci, viņš steidzīgi saģērbās un ar skubu 
metās uz parku. Sniegpārslas virpuļoja 
maģiskā dejā, lidodamas augšup un le-
jup un apklādamas ar baltu seģeni ce-
liņus, soliņus, kokus un krūmus. Visa 
apkārtne ietērpās baltā sagšā. Saulvedis 

ar ierīci tvēra sniegpārslas, izgaismoja 
tās un priecājās par to rakstiem uz ob-
jektīva. Aizrāvies un nemanot viņš pie-
tuvojās meitenei, kura sēdēja uz soliņa 
sniegpārslu jūklī un ar mēli ķēra daiļās 
dejotājas, kas momentā izkusa.

Zēns īsu brīdi vēroja dīvaino meiteni, 
tad ievaicājās: „Kā tevi sauc?”

„Samanta!’’meitene izsvepstēja, jo 
uz mēles atradās simti sniegpārslu.

„Kāpēc tu tā dari?’’
„Tā ir mana vienīgā izklaide šobrīd!’’
„Kāpēc tu rīkojies tik bezjēdzīgi?’’
„Vienkārši patīk un viss!’’
„Paskaties uz ierīces objektu – kādu 

skaistumu tu iznīcini tāpat vien!’’
„Tūlīt!’’
Un meitenes acis iepletās neparasti 

platas, jo redzētais viņu pārsteidza ne 
pa jokam. Kā tik sīka un neievērojama 
parādība var slēpt sevī tik lielu un nepa-
rastu skaistumu. Tātad brīnums eksis-

tē! Kā es par to nebiju agrāk aizdomāju-
sies? Simtiem neparastu atziņu izskrēja 
caur meitenes smadzenēm. Meitene ar 
cieņas pilnu skatienu uzlūkoja šo dīvai-
no zēnu – brīnumdari un viņā pret to 
nemanot modās īpašas simpātijas, kas 
lika norunāt tikties, lai apkārtējo pa-
sauli, kura likās tik pierasta, apnicīga 
un pat pelēka, iepazītu no jauna. 

Katru dienu, atnākot no skolas, gan 
Saulvedis, gan Samanta ar steigu pildī-
ja mājasdarbus, izlasīja uzdotos tekstus 
mācību grāmatās, lai ilgas stundas pa-
vadītu ne tikai pilsētiņas parkā, bet arī 
tās apkārtnē, jo viņi bija atraduši viens 
otru šajā dzīvām skaņām un savdabī-
gām izjūtām piepildītajā pasaulē, kas ir 
nesamērojami interesantāka par virtuā-
lo pasauli datorā.

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 
9.klases skolniece M. Krasovska

Skolotāja – konsultante Z.Ķedere

Iespēja atklāt pasauli.

Tālā, tālā aukstā Ziemeļu zemē Snie-
ga karalienes valstībā dzīvoja tūksto-
šiem sniega meitenīšu - sniegpārsliņu. 
Pie mazākā Ziemeļvēja pūtiena vieg-
las un graciozas tās griezās nerimtīgā, 
bezbēdīgā un jautrā dejā. Kad  Ziemelis 
saniknojās, tad nu vajadzēja glābties, 
kur vien var, jo  viņš savā  trakumā visu 
sagrieza tādā virpulī, ka sniegpārsliņām 
līkās - pēdējā stundiņa klāt.

Tā  vienreiz pēc Ziemeļa trakajiem 
uzbrukumiem  viena maza sniegpārsli-
ņa tika izrauta no savu māsu vidus un 
pakļauta Ziemeļa visiznīcinošanai va-
rai. Tā virpuļoja, gāzās, apmeta kūleņus 
un beidzot juta, ka viņa lido kaut kādā 
miera pilnā valstībā, kurā valda Zaļā 
dūmaka, dažādu dīvainu ķēmu  kustība 

un miers, miers un klusums.
Pēkšņi atkal sacēlās vējš un sākās 

virpuļdeja no jauna. Viņa ilgi lidoja, 
kamēr nolaidās uz kādas skolas loga. 
Sniegpārsliņa pamanīja tādu kā spožu 
spoguli, kurā nemitīgi kustējās skolēni 
un pavisam neklausījās skolotāju, bet  
pirmajā solā sēdēja skumīga meitene. 
Sniegpārsliņai gribējās uzzināt, kāpēc 
meitene jutās tik vientuļa, kāpēc viņa 
nekustas kopā ar visiem. 

Tad ieskanējās jocīgs signāls un  visi 
izskrēja no spoguļtelpas, lai kārtīgi iz-
kustētos tajā telpā, kur atradās snieg-
pārsliņa. Bet šī meitene mierīgi cilāja 
savas mantas un sarunājās ar skolotāju. 
Sniegpārsliņa domāja, kā lai iepazīstas 
ar šo meiteni? It kā uzminējusi pārsli-

ņas vēlēšanos, skolotāja devās uz viņas 
pusi, atvēra vēl vienas spoguļtelpas dur-
vis. Sniegpārsliņa atkal juta lidojuma 
vieglumu un  nolaidās tieši uz meitenes 
pleca, sajūtot skumjo acu skatienu un 
siltās elpas bīstamos pieskārienus, kas  
viņu gan satrauca, gan vilināja.  

Meitene beidzot piecēlās un devās 
uz durvju pusi, lai atrastos pārējo vidū. 
Sniegpārsliņa vēlējās vēl pabūt meite-
nītes tuvumā, bet pēkšņi tika pakļau-
ta vēja varenajai varai, kas viņai lika 
virpuļot nu jau kopā ar sev tūkstošiem 
līdzīgām, lai pārklātu visu apkārtni ar 
vieglu, baltu un gurkstošu segu.

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 
8.klases  skolnieks Ņ.Vasiļjevs 

Skolotāja – konsultante Z.Ķedere

Sniegpārsliņas liktenis

Domu graudi...
Latvija ir varena, jo spēja atbrīvoties no citu val-

stu jūga, tad spēs mūžīgi zelt un attīstīties, tikai ne-
pieciešama cilvēku ticība. Ja iedzīvotāji ticēs tam, ka 
dzīvo vienā no labākajām valstīm pasaulē, tad tā arī 
būs, jo tikai mēs paši spējam nodrošināt sev labāku 
nākotni. Es lepojos ar savu valsti un iedzīvotājiem, 
kas gatavi noturēt brīvības putnu.

Bebrenes vispārizglītojošās un 
profesionālās vidusskolas

10.klases skolniece S. Vitkovska 
Skolotāja – A.Rubļevska

Latvija man nozīmē vietu, kur es varēšu atgriez-
ties vienmēr, pat ja paies daudzi gadi

Eglaines pamatskolas
9.klases skolniece S.Pilace

Skolotāja – L. Šeršņova

Ja tas būtu manos spēkos, es būvētu fabrikas, lai 
būtu darbs un cilvēki nebrauktu prom.

Eglaines pamatskolas 9.klases 
skolnieks V. Pomjalovs

Skolotāja – L. Šeršņova

Rūdolfs Blaumanis teicis: „Mans zelts ir mana 
tauta, mans gods ir viņas gods.” Rakstnieks ļoti 
skaisti izteicies par latviešu tautu, bet mūsdienās no-
tiek visādi trakumi, kas spēj tautiešu nostādīt vienu 
pret otru.

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas 8.klases skolniece S. Upīte

Skolotāja – A.Rubļevska

Ja tas būtu manis spēkos, tad es uzbūvētu māju 
visiem bezpajumtniekiem, lai viņi vairs nezinātu bē-
das, būtu siltumā un laimīgi.

Eglaines pamatskolas 9.klases 
skolniece K.Semjonova
Skolotāja – L. Šeršņova

Ja tas būtu manos spēkos, tad es mudinātu bēr-
nus mācīties, jo vairākums bērnu negrib mācīties, 
bet Latvijai vajadzīgi gudri cilvēki.

Eglaines pamatskolas 9.klases 
skolniece D.Žuromska

Skolotāja – L. Šeršņova

Man šķiet, ka dzīves lielos stikla kalnus veido 
mazie kalniņi. Katrs mazais sasniegums ir kā mazs 
pauguriņš, kas ved mūs tuvāk mērķim. Šķiet, ka tas 
ir kā nieks, kā piliens okeānā, bet bez šī mazā pilie-
niņa okeāns tik liels nebūtu.

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas 9.klases skolnieks I. Mežaraups

Skolotāja – A.Rubļevska

Laime – tā mana brīvība, tā mana dzīvība. Mans 
spožais gaismas stars nākotnē. Vienmēr, lai ko es da-
rītu, es vēlos būt laimīga. Laime man ir ļoti vajadzī-
ga. es alkstu pēc tās tik stipri, kā mazi bērni pieķeras 
mīļākajam plīša lācītim. Laime ir manī. Kā tumši 
sarkanas asinis plūst pa vēnām, tā arī laime plūst 
pa visu ķermeni. Tā mani silda, tā mani mierina, tā 
mani iedvesmo. Es dzīvoju, lai būtu laimīga, un tas 
arī mans spožākais sapnis, mans spožākais sapnis, 
mans gaismas stars.

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 
vidusskolas 12.klases skolniece I. Buceniece

Skolotāja – A.Rubļevska

Ilūkstes Sadraudzības
vidusskolas 7.klases

skolnieks V.Sokolovs
Skolotāja – konsultante 

Z.Ķedere

Mana vēlēšanās.

Gaidām mūsu mīļos svētkus,
Rotājam mēs māju koši,
Lasām sakāmvārdus, teikas,
Darām labas nodarbes.
Gribētos mums laimes sieku,
Visu tuvinieku prieku – 
Māmiņai daudz veselības,
Tētim spēku, izturību,
Vectēvam un vecmammai
Visu laiku  būt ar mums!
Toties pats es vēlos sev
Labas atzīmes un laimi,
Veselību, skaidras domas
Visas skolas garumā.

Ilūkstes Sadraudzības
vidusskolas 7.klases

skolnieks A.Formaņickis
Skolotāja – konsultante 

Z.Ķedere

Es ieklausos.

Es eju pa ielu 
Un dzirdu Dievu,
Kurš dod man padomu,
Lai būtu, par ko padomāt.

Gaidi mīļos svētkus-
Tajos notiks brīnums:
Visas tavas domas
Piepildīsies drīz!

Aizej pateikt  tiem,
Kuri netic man,
Ka uz visas zemes 
Jāvalda ir mieram.

Jāizbeidz ir kari,
Jālikvidē naids,
Jāļauj visām tautām
Plaukt, celties un zelt.

Es sev klusi prasu,
Vai es gatavs esmu
Pildīt Dieva gribu 
Plašā pasaulē?

Pretī dzirdu balsi – 
Spēsi, ja sevi
Uzvarēsi!
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Kad ir iedegta Pirmā adventes 
svece un straujiem soļiem tuvojas 
Ziemassvētki, uzdodam sev jautāju-
mu – Kāds ir bijis šis – 2015. gads? 
– Kāds ir bijis Bebrenes vispārizglī-

tojošās un profesionālās vidusskolas 
skrējiens laika posmā no Līgo līdz 
pirmajai Adventei? Atbilde ir viena – 
notikumiem bagāts.

Jūnijā – līgojām kopā un mācījām 

latviešu tradīcijas Amerika Latviešu 
Apvienības jauniešu grupai „Sveika, 
Latvija!” – tapa ne tikai mazie ziedu 
un ozolzaru vainadziņi, bet arī lielā-
kais Līgo vainags novadā. Iegūti jauni 
draugi, pieredze un pozitīvas emoci-
jas. Jūlijā raitā dejas solī tika izdejoti 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki. Vasara Bebrenē bija ba-
gāta ar nometnēm. Jau ceturto gadu 
Bebrenē notika Humānās pedagoģi-
jas dienas skolotājiem. Skolotāji no 
daudzām Latvijas skolām mācījās, 
dalījās pieredzē, guva jaunas idejas 
savam ikdienas darbam. vairāk nekā 
100 bērni un jaunieši pulcējās kristī-
gajā nometnē „Dievs ir ļoti, ļoti labs”. 
Skolēni, kuri vēlējās radoši darboties 
un iegūt pamatprasmes izjādēs ar 
zirgiem, darbojās bērnu vasaras tū-
risma un zirgu jāšanas sporta nomet-
nē „Spirit”. Tā Bebrenes vispārizglī-
tojošās un profesionālās vidusskolas 
skolotāji un darbinieki izsmaržoja 
vasaru un klāt bija rudens ziedu ceļš 
pie mūsu Brīvības pieminekļa, skolas 
zvana skaņas, skolēnu balsis gaiteņos 

un jauna skrējiena taisne ar ikdienas 
darbiem, pasākumiem, pārsteigu-
miem un svētkiem. Nokārtoti pirmie 
profesionālās kvalifikācijas eksāme-
ni, oktobrī izdancots pirmais šī mā-
cību gada izlaidums. Dāvana Latvi-
jas dzimšanas dienā – labi padarīts 
darbs, par ko paldies visam skolas 
kolektīvam. Skola saņēma Draudzīgā 
aicinājuma fonda balvu – Lielo Pūci 
– kopvērtējumā profesionālo vidus-
skolu grupā iegūstot augstāko vērtē-
jumu skolu reitingā.

Ir pienācis pārdomu laiks, Ziemas-
svētku gaidīšanas laiks, laiks kad jā-
aptur skrējiens un mazliet jāpadomā. 
Ticiet brīnumam un tas piepildīsies, 
gaidiet brīnumu un tas atnāks, dalie-
ties brīnumā un tas sagādās prieku 
gan sev, gan citiem. Klusu un domās 
baltu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.

Ērika Šaršune 
Bebrenes vispārizglītojošās 

un  profesionālās vidusskolas 
direktore 

No Līgo līdz Adventei
Kāds ir bijis Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas gads?

Skola saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda balvu – Lielo Pūci –
kopvērtējumā profesionālo vidusskolu grupā iegūstot augstāko vērtējumu 

skolu reitingā

Jūs uzrunā grupa “Taktsmērs” no Ilūkstes. Esam jauni ar viena gada ko-
pīgu pieredzi.Taču mūzika mūs katru ir uzrunājusi jau sen. Mēs - Arvis, Kris-
ta, Regnārs, Kristiāna, Rūdolfs, un Evita -esam gan draugi, gan komanda, 
kurus kopā saveda mūzika un izveidojām savu grupu, mēs esam viens vesels, 
kur katrs ienes savu noti un gribasspēku.

Šobrīd esam uzrunājuši Labiedarbi.lv un arī iesnieguši projektu ,,Mūzikas 
instrumentu iegāde”. Šis projekts mums palīdzēs iekrāsot mūsu ikdienu kva-
litatīvāku, skanīgāku un krāsaināku,un pavērs jaunas iespējas.

LŪDZAM JŪS ATBALSTĪT MŪSU PROJEKTU, APMEKLĒJOT UN 
NOBALSOJOT PORTĀLOS PAR MŪSU PROJEKTU:
www.draugiem.lv, www.labiedarbi.lv, www.inbox.lv,facebook.com, twitter.com 

BALSOŠANA IR BEZ MAKSAS,VIENS CILVĒKS PROJEKTA IETVA-
ROS VAR NOBALSOT AR SAVU BALSI PA VIENU REIZI,KATRĀ NO MI-
NĒTAJIEM PORTĀLIEM!

grupa “Taktsmērs”
un projekta vadītāja G.Surgovte 

Kopā mēs varam!
Lūgums atbalstīt jauno mūziķu grupu “Taktsmērs”

Bebrenes katoļu baznīcā -
24.decembrī plkst. 20.00
25.decembrī plkst.10.00
Dvietes Romas katoļu baznīcā -
24.decembrī pulksten 19.00
25.decembrī pulksten 9.00
Eglaines katoļu baznīcā -
24.decembrī plkst. 18.00
25.decembrī plkst. 12.00
Lašu luterāņu baznīcā -
24.decembrī plkst. 15.00
Eglaines vecticībnieku baznīcā -
6.janvārī plkst. 17.00
Ilūkstes katoļu baznīcā - 
24. decembrī - Svinīgā Ganiņu Svētā Mise
plkst. 20.00 (latviešu valodā)
plkst. 24.00 (poļu valodā)
25. decembrī - Svētā Mise par godu Mūsu 
Kunga Jēzus Kristus dzimšanai
plkst. 8.45 (poļu valodā)
plkst. 10.30 (latviešu valodā)
26. decembrī - Svētā Stefana,
pirmmocekļa, svētki
plkst. 8.45 (poļu valodā)
plkst. 10.30 (latviešu valodā)
27. decembrī – Svētās ģimenes – Jēzus,
Marijas un Jāzepa svētki
plkst. 8.45 (poļu valodā)

plkst. 10.30 (latviešu valodā)
28. decembrī – Svēto Nevainīgo bērniņu,
mocekļu svētki
plkst. 9.00 (latviešu valodā)
plkst. 18.00 (poļu valodā)
29. decembrī – Svētā Mise
plkst. 9.00 (latviešu valodā)
plkst. 18.00 (poļu valodā)
30. decembrī – Svētā Mise
plkst. 9.00 (latviešu valodā)
plkst. 18.00 (poļu valodā)
31. decembrī – Pateicības Svētā Mise
plkst. 9.00 (poļu valodā)
plkst. 18.00 (latviešu valodā)
plkst. 23.30 – Adorācija un svētīšana ar
Vissvētāko sakramentu
1. janvarī – Svētā Mise par godu
Vissvētākajai Jaunavai Marijai 
plkst. 8.45 (poļu valodā)
plkst. 10.30 (latviešu valodā)
Subates Ev.-luterāņu baznīcā -
24. decembrī plkst. 12.00
Subates Romas katoļu baznīcā – 
24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 9.00
26. decembrī plkst. 11.00
Subates katoļu draudzes mājā - 
27.decembrī plkst. 9.00

Ziemassvētku dievkalpojumi Dzintra Krievāne

Lūgšana
Jēzus Bērnam

Ak, Jēzus Bērniņ,
Kas mīlestību Bērna rokās nes
Un dāvā pasaulei,
Tevi lūdzu es, 
Ak, dāvā katrai dvēselei
Tās lāses dzīvās,
Kas dzirdina,
Kas dziedina, 
Kas augšup ceļ, 
Lai caur Tavām
Tēva rokām
Spēj tauta celties, 
Ar Tevi kopā iet, 
Kur Tava Saule
Nekad nenoriet. 
Ak, Jēzus Bērniņ, 
Miera kausu sniedz
Zemei radītai
Un cilvēcei, 
Lai visur dzīvo
Tava Svētība un Miers.

Dzintra Krievāne

Atvērtās durvis

Durvis, šīs durvis,
Kas atvērtas vaļā,
Vai ienāks tajās
Dvēseles tās,
Par kurām lūdzas,
Kuras vēl cieš.
Durvis, šīs durvis,
Žēlastības pilnās,
Aiz kurām
Pats Jēzus stāv,
Lai apskautu, 
Mierinātu, 
Augšā celtu
Dvēseli katru,
Savu žēlīgo Sirdi
Tai par mājvietu dotu.
Vai tu redzi, vai dzirdi,
Kā Jēzus tevi sauc,
Lai tu lūgtos
Par tiem, kas cieš.
Žēlastības durvis
Vaļā ir vērtas – 
Tev un pasaulei visai.
Vai tavas sirds durvis – 
Ir atvērtas ?
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Ir tavi gadi - strauji dienu pali,
Kur labā, ļaunā straume līdzās plūst,
Bet būt par sauli dzīves koka zaros
Un sildīt citus sirds lai nepiekūst!

Ilūkstes novada pašvaldība sveic  apaļajās jubilejās
decembrī dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Austri Keivomegu, Sandru Tamani

Dvietes pagastā: Arvīdu Žuņu, Valēriju Dilāni

Eglaines pagastā: Anastasiju Lukjansku, Pjotru   
Kličovu, Evu Linkeviču, Dainu Pučku

Pilskalnes pagastā: Veroniku Pudāni, Viktoru Grāveli

Prodes pagastā: Andri Norko                                                           

Šēderes pagastā: Olgu Lazdiņu, Valentīnu Paškeviču,  
Ināru Prelatovu, Janīnu Aksjutu

Subatē: Annu Adukoni, Zuzannu Grancovsku

Ilūkstē: Olgu Purvinsku, Svetlanu Andrijevsku,
Ilonu Kūliņu

DAŽĀDI

?
Gān sāpju dienas,

gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts...

Ilūkstes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
novembrī un decembrī 

reģistrēti mūžībā 
aizvadītie:

Bebrenes pagastā:
Helēna Skrimble,

Janīna Daģe
Eglaines pagastā:

Pēteris Samovičs 
Pilskalnes pagastā:

Jānis Ābele,
Irēna Golmeistere

Šēderes pagastā:
Ausma Bitēna

Ilūkstē:
Žanis Timšāns, 
Marija Savicka, 
Juzefa Šaršūne, 

Veronika Tvintiķe, 
Elvīra Petkune, 

Vladimirs Treščinskis, 
Zofija Zemlicka, 
Jāzeps Lazdiņš, 

Zoja Romanovska, 
Regīna Pankova, 

Laimonis Zemlickis 
Subatē:

Anfisa Sologubova,
Vasilijs Maskaļovs

tirāža - 690 eksemplāri.

Gaiši, gaiši uguns deg,
Tavā mājas lodziņā,
Tur laimīte dzīvi raksta
Mazajam bērniņam

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu noda-
ļā novembrī un decembrī
ir reģistrēti jaundzimušie:
Eglaines pagastā: Daniela Davidova, Patrīcija Si-
čeva, Jelizaveta Usačova
Pilsklalnes pagastā: Liene Vaivode-Šulte
Ilūkstē: Angelina Formanicka, Ketrīna Rubene, 
Juta Smagare, Rēzija Kartašova

Cienījamie seniori!
Tie, kas dzīvo ar cerību, redz tālāk...
Tie, kas dzīvo ar mīlestību, redz dziļāk... 
Tie, kas dzīvo ticību, redz citādāk...
   

Novēlam Jums ticību, cerību 
un mīlestību!

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus 
un laimīgu jauno 2016. gadu!

Ilūkstes novada pensionāru biedrības padome

Maketēšana: Igors Madžulis


