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PAR DOMES SĒDI APRĪLĪ
28. aprīļa kārtējā  domes sēdē izskatīja 64 jautājumus.

1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 
“Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”” apstiprināša-
nu”.

2.  Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2015.gada finanšu pār-
skata apstiprināšanu.

3. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2015.gada finanšu pār-
skata apstiprināšanu.

4. Par pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu projek-
tam “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latga-
les reģionā”.

5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Āra atpūtas 
un sporta iespēju uzlabošana Subatē”.

6. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam ”Dvietes pa-
lienes dabas parks: sasniegtā izvērtējums un turpmāko 
pasākumu plānošana” .

7. Par finansiālu atbalstu sporta klubam “Slīterāni”.
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības 

iestādei “Zvaniņš”.
9. Par Ilūkstes bērnu un jauniešu centra maksas pakalpoju-

mu cenrādi.
10. Par reliģijai paredzēto 2016.gada budžeta līdzekļu sada-

lījumu.
11. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
12. Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 

30.aprīļa noteikumos Nr.2/2009 „Ilūkstes novada centrā-
lās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas no-
teikumi”.

13. Par bērnu nometnes organizēšanas atbalstīšanu.
14. -17.Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.
18. – 61. Privātpersonu iesniegumu izskatīšana par pašvaldī-

bas zemes iznomāšanu, nomas līgumu pagarināšanu, par paš-
valdības zemes un telpu nomas tiesību izbeigšanu, par zemes 
ierīcības projektu izstrādi un apstiprināšanu, par nekustamo 
īpašumu apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu un  lietošanas 
mērķa maiņu. 
62. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto 
valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm

63.Par finansu līdzekļu piešķiršanu pūtēju orķestrim „Sēlija”.

64.Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

-Grozīja pašvaldības nolikumu. Nolikumā pārvaldes tika ie-
kļautas pašvaldības iestāžu sarakstā un izveidotā juridiskā 
nodaļa tika iekļauta iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība” 
nodaļu sarakstā. Sakarā ar apvienošanos ar SIA „Veselības 
centrs Ilūkste” no pašvaldības kapitālsabiedrību saraksta 
izslēdza  SIA „Veselības un  sociālās aprūpes centru Suba-
te”, kā arī nolikumu papildināja ar  regulējumu komiteju 
sēžu audioierakstu veikšanai .

- Apstiprināja SIA „Veselības centrs Ilūkste” 2015.gada fi-
nanšu pārskatu ar bilances aktīviem 142 441 eiro apmērā 
un finanšu rezultātiem  – peļņu  7303  eiro apmērā.
- Apstiprināja pašvaldības 2015.gada finanšu pārskatu, kur 
bilances aktīvi sastāda 26 590 504 eiro, pamatbudžeta ieņē-
mumi un izdevumi 10 214 045 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu 
atlikums gada sākumā 1 062 839 eiro, ieņēmumi 7 631 613 
eiro, aizņēmums 1 519 593 eiro), speciālā budžeta ieņēmumi  
un izdevumi 581 686 eiro (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums 
gada sākumā 251 277 eiro, ieņēmumi 330 409 eiro) un zie-
dojumi 22 954 eiro.

- Piešķīra no projektu līdzfinansējuma paredzētajiem paš-
valdības budžeta līdzekļiem priekšfinansējumu 2000 eiro 

apmērā projektam„Deinstitucionalizācijas pasākumu īste-
nošana Latgales reģionā”, kura realizācijā ar sociālo darbi-
nieku  aktivitātēm iesaistās  pašvaldības Sociālais dienests, 
kā arī piešķīra  līdzfinansējumu 3812 eiro apmērā projektam 
„Ātra atpūtas un sporta iespēju uzlabošana Subatē” kā re-
zultātā  tiks labiekārtots Subates Ezermalas parks. 
- Nolēma izlietot finanšu līdzekļus kopsummā  750 eiro sa-
karā ar bērnudārza „ Zvaniņš” 65. gadadienu un Kultūras 
centra pūtēju orķestra „ Sēlija” 10.gadadienu .
- Ar 1. maiju noteica maksas pakalpojumu cenrādi Ilūkstes 
bērnu un jauniešu centra telpu izmantošanai. Par nodarbī-
bu telpas izmantošanu būs jāmaksā 6,05 eiro par stundu, 
par zāles izmantošanu 8,47 eiro par stundu, bet par zāles un 
kafejnīcas telpu izmantošanu  16,94 eiro par stundu.
- Atbalstīja nodibinājuma “Latvijas dabas fonds” aicināju-
mu pašvaldībai sadarboties Dvietes palienes dabas parka 
turpmākā dabai draudzīgā apsaimniekošanā atbalstot pro-
jektu “Dvietes palienes dabas parks: sasniegtā izvērtējums 
un turpmāko pasākuma plānošana”, nodrošinot līdzfinansē-
jumu 1500 eiro apmērā. 
- Atbalstīja sporta kluba „ Slīterāni“ ( Reģ.Nr.40008157418) 
lūgumu par  finansiālu atbalstu un šajā sakarā piešķīra 600 
eiro. Sporta klubā darbojas četri konkurētspējīgi jaunieši 
no Ilūkstes novada, kuri ir veiksmīgi startējuši 2015. gada 
LAMSF rīkotajās sacensībās, retro motokrosa sacensībās, 
skijoringā un ziemas motokrosā. Arī šogad sportisti plāno 
startēt 2016.gada motokrosa sezonas sacensībās ne tikai 
Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā.
-Sadalīja starp novada 13 reliģiskajām organizācijām reli-
ģijai ieplānotos 2016. gada pašvaldības budžeta līdzekļus 
22000  eiro apmērā. 
-Sadalīja starp novada izglītības iestādēm valsts budžeta lī-
dzekļus 15 177 eiro apmērā , kas paredzēti  mācību literatū-
ras un mācību līdzekļu iegādei. 
-Atļāva Bebrenes Romas katoļu draudzes prāvestam Arnim 
Maziļevskim organizēt bērniem no 7 līdz 14 gadu vecumam 
nometni „Dievs ir ļoti, ļoti labs” no 7.jūnija līdz 3.jūlijam 
Bebrenē un bērniem ar īpašām vajadzībām nometni „Labais 
gans” no 1.augusta līdz 5.augustam Raudā un izmantot Be-
brenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas tel-
pas un dienesta viesnīcu, kā arī Raudas internātpamatsko-
las telpas bez atlīdzības.

-Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpa-
šumu (garāžas) Balvu ielā 1C k-36, Daugavpilī, kadastra 
Nr.0500 510 0037 un zemes vienību (starpgabalu) 382 kv.m. 
kopplatībā Ilūkstē, Jēkabpils ielā ,kadastra apzīmējums 
4407 001 0099.

Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti 
pašvaldības mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /
Domes sēžu lēmumi un audioieraksti.” 

      Irēna Bogdanova
Lietvedības nodaļas vadītāja

D O M E S  Z I Ņ A S
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KONGRESĀ BRISELĒ SKAN 
PREZENTĀCIJA NO ILŪKSTES 
NOVADA 

7.-8. aprīlī Eiropas Parlamentā, Briselē notika trešais 
Eiropas Jauno zemnieku kongress, kur Latviju pārstāvēja 
Latvijas Zemnieku federācijas jaunie zemnieki – Ineta Tim-
šāne, Ainārs Jonāns no Daugavpils lauksaimnieku apvienī-
bas (LA) un Imants Brauns no Limbažu LA.

Jauno zemnieku kongresu atklāja Nuno Melo no Portugāles ar 
vārdiem: „Jaunie zemnieki ir lauksaimniecības tagadne un nākotne, 
pamats stipram, stabilam lauksaimniecības sektoram”. Kongresā, 
ko organizēja Portugāles lauksaimnieku federācija (CAP) un Spāni-
jas lauksaimnieku organizācija (ASAJA), piedalījās vairāk nekā 200 
lauksaimnieku no 17 ES dalībvalstīm. 

Pirms kongresa mums bija iespēja satikties ar  ETP grupas vice-
prezidenti, Lauksaimniecības komitejas deputāti Sandru Kalnieti, 
tikšanās laikā pārrunājām situāciju lauksaimniecībā, jauno lauk-
saimnieku iespējas un mēģinājām rast risinājumus lauksaimniecī-
bas nozarē, lai uzlabotu dzīvi laukos. Ir pietiekoši daudz iespēju un 
arī problēmu, kas kavē saimniecību attīstību un modernizēšanu. 
Šodien lauksaimniecība vairs nav tikai strādāšana laukā, dārzā vai 
fermā, tā ir arvien tehnoloģiski attīstītāka un inovācijām bagātāka 
nozare, tā līdzi nes atbildību par sabiedrību, vidi, kurā dzīvojam, un 
mūsu nākotni. Pats svarīgākais, ka tas ir tieši katras dalībvalsts ro-
kās, lai radītu instrumentus un uzlabotu katras nozares ilgtspējību.

Šo dienu laikā bija lieliska iespēja dalīties pieredzē vie-
nam ar otru, iepazīt citu valstu saimniekošanas prakses, 
labākos piemērus un inovatīvas pieejas lauksaimniecības 
nozarēs. Kongresa dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar 
prezentāciju no Latvijas – „Arbūzu un meloņu audzēšana 
Latvijas klimata apstākļos”, kur saimniekošanas pieredzē 
dalījās Ineta Timšāne. Latvijā audzēti arbūzi un melones ar 
unikālu garšu, ko iespējams iegūt mūsu reģionā. 

ES ir novecošanas tendence, tādēļ ES politika 2014.-2020. gadam 
rada instrumentus, atbalsta sistēmu, lai palīdzētu jaunajiem zem-
niekiem. To ir svarīgi attīstīt katrai dalībavalstij. Eiropā ir daudz 
jauno zemnieku vecumā līdz 35 gadiem, šī ir  nākamā paaudze, ku-
rai ir jāveido labi dzīves apstākļi laukos. 

Šo dienu laikā gūtās atziņas – lauku saimniecību ģimeņu eko-
nomiskā izaugsme nepārprotami ir jaunu nozaru radīšanā tajās, 
daudznozaru saimniecības spēj izturēt krīzes apstākļus, kas ir ra-
dušies Eiropā, arī Latvijā. Vienīgi katras valsts nostādnes lauksaim-
niecībā var radīt instrumentus lauku uzņēmējiem, kā arī veicināt 
jaunu lauksaimnieku konkurētspējību lauksaimniecībā.

Mēs domājam, ka jaunie lauksaimnieki ir aktīvi, mēs esam tie, 
kas saimniekos arī vēl pēc desmit un divdesmit gadiem, vēlamies, 
lai valsts lauksaimniecības politika būtu stabila, ilgtspējīga un lab-
vēlīga. 

Ineta Timšāne

P A R  S A D A R B Ī B U

SIA “VESELĪBAS CENTRS 
ILŪKSTE” DARBU UZSĀKUSI 
ĢIMENES ĀRSTE ANNA BORUNE

No 2016.gada 21.marta līgumu par primāro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu un apmaksu ar Nacionālo veselības die-
nestu ir noslēgusi SIA “Veselības centrs Ilūkste”, darbu uzsākusi 
ģimenes ārste Anna Borune Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, 
tālr. 65462455, 65467002. Ģimenes ārstes Annas Borunes darbības 
pamatteritorija - Ilūkstes novada Ilūkste (Brīvības iela). Pacien-
tiem, kuri nav reģistrēti pie ģimenes ārsta, ir iespēja reģistrēties 

pie ģimenes ārstes Annas Borunes vai pie cita brīvi izvēlēta ģime-
nes ārsta. Strādājošo ģimenes ārstu saraksts ir pieejams Nacionālā 
veselības dienesta mājas lapā www.vmnvd.gov.lv. Jautājumu gadīju-
mā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, 
tālr. 65422236; 65476964; e-pasta adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.

(Saruna ar Annu Boruni lasāma 10. lpp, rakstā – Veselības centrs 
„Ilūkste”)

Jānis Pitrāns
Nacionālā veselības dienesta  Latgales nodaļas vadītājs

JAUNA SPECIĀLISTE PAŠVALDĪBĀ
Kopš 5.aprīļa Ilūkstes 

novada pašvaldībā darbu 
ir uzsākusi jauna Tūrisma 
un attīstības speciāliste - 
Dace Stalidzāne. 

Dace 2006.gadā 
absolvēja Bebrenes 
vidusskolu, 2009. gadā 
Daugavpils Universitātē 
ieguva Dabaszinātņu 
bakalaura grādu Vides 
zinātnē, 2011. gadā 
Daugavpils Universitātē 
ieguvu profesionālo 

maģistra grādu Vides plānošanā un vides pārvaldības speciālista 
kvalifikāciju. Dace: Visu dzīvi esmu dzīvojusi Ilūkstes novadā, 
tāpēc sevi gribas saukt par novada patrioti. Mēs katrs piederam tai 
vietai, kuras saucam par dzimtajām mājām, lai arī kā un kur dzīves 
līkloči vestu mūs cauri. Ilgu laiku mana ikdiena ritēja strādājot 
Daugavpilī. Šobrīd jūtos laimīga, ka man ir iespēja strādāt mājās, 
par kurām es saucu Ilūkstes novadu. Jūtu sevī lielu darba sparu 
un arī gandarījumu, ka visu savu enerģiju turpmāk varēšu realizēt 
novada labā, turpinot darīt un radīt labos darbus. Sirdī esmu 
palikusi tuva dzimtajām mājām - Bebrenei, tāpēc līdz šim tur ar 
prieku realizēju vairākus Eiropas Savienības projektus Dvietes 
palienes informācijas centram “Gulbji”. Ticu, ka kopīgiem spēkiem 
mēs spējam radīt sev apkārt vidi, kurā visiem būtu patīkami dzīvot. 
Mēs katrs varam būt lepns par to, ka mēs dzīvojam tieši te. Gribētos, 
lai ir vairāk to cilvēku, kas par savām mājām tomēr izvēlas Ilūkstes 
novadu un lai iedzīvotājiem ir prieks un gandarījums par savu 
piederību šai vietai.

Jauno zemnieku kongresu atklāja Nuno Melo no Portu-
gāles ar vārdiem: „Jaunie zemnieki ir lauksaimniecības ta-
gadne un nākotne, pamats stipram, stabilam lauksaimnie-
cības sektoram”
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4.MAIJA PASĀKUMS ILŪKSTES 
NOVADA KULTŪRAS CENTRĀ -  
DUBULTSVĒTKU ZĪMĒ

Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludi-
nāšanas gadadienu, visā novadā maija mēneša sākums  tika aizva-
dīts svētku zīmē, ar pasākumiem skolās, kultūras namos un citās 
norišu vietās. 4.maijā svinīgais svētku pasākums notika arī Ilūkstes 
novada kultūras centrā. Šogad pasākums tika aizvadīts dubultsvēt-
ku zīmē. 

Atklājot svinīgo pasākumu, sveicot novada iedzīvotājus, Ilūkstes 
novada Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns vēlreiz 
atgādināja par mūsu vērtībām, sakot, Latvija ir Dievzemīte. Vai mēs 
savā ikdienā to sajūtu nepazaudējam? Maigurs Krievāns uzsvēra 
šo notikumu nozīmi -  toreiz pirms 26 gadiem 4.maijā, Deklarāciju 
pieņēma LPSR Augstākā Padome, kurā 1990. gada vēlēšanās bija 
ievēlēts 201 deputāts, „par”  balsoja – 138 (starp šiem cilvēkiem arī 
mūsu novada priekšsēdētājs Stefans Rāzna).  Balsojot „par”, katrs 
pauda savu pārliecību savā lēmumā, stipro gribu un gara spēku. Tā 
bija liela uzdrīkstēšanās, jo tolaik neviens vēl nezināja, kā tas viss 
beigsies. Augstu vērtējama šī nelokāmība un stāja!

4.maija pasākuma ietvaros šajā svētku reizē tika atzīmēta arī 
Ilūkstes novada kultūras centra pūtēju orķestra “Sēlija” 10 gadu 
jubileja.  Pūtēju orķestris ir spēlējis gandrīz visos 4.maija un no-
vembra Latvijas valsts svētku pasākumos un arī šajā svētku reizē  
sniedza koncertu, kā arī pasākumu krāsoja Ilūkstes mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi.  

...par pūtēju orķestri „Sēlija”

Orķetris tapis ar novada priekšsēdētāja Stefana Rāznas iniciatī-
vu. 2006.gada septembrī uzrunājot tā vadītāju Dzintaru  Ķīsi, ko-
lektīvā tika sapulcināti pūtēji, kas darbojušies orķestros citos laikos 
un pie citas vadības un arī mūzikas skolas audzēkņi. Jau septembra 
beigās notika pirmais orķestra mēģinājums. Un šogad aprit nākošie 
10 gadi, bet nu jau ar orķestri. 

Kā jebkuram kolektīvam arī orķestrim savā pastāvēšanas laikā 
piedzīvotas daudzas atmiņā labi paliekošas situācijas. Ir spēlēts gan 
nepateicīgos laikapstākļos, gan tumsā - Lāčplēša dienas lāpu gājienā 
Bebrenē, kad nošu lapu saturs nebija pat saskatāms, bet mūzikas 
mīlestība un pienākuma sajūta liek spēlēt lai tur vai kas! Kā visinte-
resantāko muzicēšanas vietu orķestra dalībnieki atceras plostu pāri 
Gaujai Līgatnē, orķestru salidojumā. Kā visspilgtāko kopā piedzīvo-
to dalībnieki izceļ pūtēju orķestru salidojumā Līgatnē iegūto pirmo 
vietu... glāžu futbola spēlē. Kas to būtu domājis, ka pūtēji ir arī labi 
fotbolisti!

Gadu gaitā orķestra dalībnieku sastāvs ir mainījies. Orķestrī ir 
spēlējuši:

•	 Iveta Skudra - flauta
•	 Sonora Skudra - flauta un soprānsaksofons
•	 Sanda Paukšte - flauta
•	 Zanda Buldure - basģitāra
•	 Kristīne Zvirbule - soprānsaksofons un flauta
•	 Laura Kačanovska - baritonsaksofons un flauta
•	 Emīlija Līvmane - flauta un saksofons
•	 Zane Stalidzāne - flauta
•	 Eva Repkova - saksofons
•	 Valērijs Mukāns - alts

Gaišā atmiņā ir palikuši arī 4 dalībnieki, kas aizgājuši mūžībā: 
•	 Roberts Tamanis - spēlējis altu
•	 Jānis Vanags - tuba bass
•	 Edvīns Megnis - pirmā trompete
•	 Tālis Kokainis - alts

Pūtēju orķestrī "Sēlija" šobrīd muzicē 11 dalībnieki:
•	 Andis Ķīsis
•	 Ilvars Ķīsis
•	 Jānis Baginskis
•	 Leonards Juhna
•	 Dzintars Sribnijs
•	 Arvis Jasevičs
•	 Jānis Vitkovskis
•	 Valdis Timšāns
•	 Iveta Dioka
•	 Madars Megnis
•	 Orķestra vadītājs - Dzintars Ķīsis

Raksts tapis sadarbībā ar ilūkstes novada kultūras centru.

Madara Pavlovska
redaktore

„Toreiz, pirms 26 gadiem 4.maijā balsojot „par”, katrs pauda savu pārliecību 
savā lēmumā, stipro gribu un gara spēku,” svinīgajā uzrunā teica Ilūkstes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns

Svinīgajā pasākumā izskanēja koncerts pūtēju orķestra  „Sēlija” un Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolas uzdēkņu izpildījumā

Pūtēju orķestrī “Sēlija” šobrīd muzicē 11 dalībnieki, vadītājs - Dzintars Ķīsis
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NOVADA SVĒTKU GAIDĀS
Ilūkstes novadam šī gada vasara kultūras dzīvē būs īpaša, jo no 11. 
līdz 16. jūlijam norisināsies novada svētki. Svinības koncentrēsies 
Ilūkstē, bet arī pagastos un Subatē būs koncerti. Gaidāmi sporta, 
izglītojošie, muzikālie un dejotaicinošie pasākumi. Sava iespēja gūt 
pozitīvas emocijas būs gan sacensību gara tīkotājiem, gan melan-
holiskajiem un sapņainajiem novada iedzīvotājiem. Jau šobrīd kat-
ram iedzīvotājam ir iespēja piedalīties novada svētku radīšanā, kopā 
sagādājot pašiem nevajadzīgas, bet māksliniekiem ļoti noderīgas 
lietas, kas pārdzims interesantā pilsētvides svētku rotājumā.  In-
formāciju par materiālu specifiku un nogādāšanu meklēt Ilūkstes 
novada vēstīs un arī internetā www.ilukste.lv  vai  www.facebook.
com/IlukstesNovadaKulturasCentrs/

NOVADA SVĒTKU NORIŠU PLĀNS   11. - 16.JŪLIJAM
11.jūlijs
18:00 - Ekumēniskais dievkalpojums Ilūkstes Romas katoļu ba-
znīcā. 
20:00 - Garīgās mūzikas koncerts Ilūkstes Romas katoļu baznīcā. 
Uzstājas vokālie ansambļi un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi.
12., 13., 14., jūlijs
Izbraukuma koncerti Bebrenē, Doļnajā, Šēderē, Subatē, Dvietē.  
20:00 - Muzikālie vakari Ilūkstē pie strūklakas. 
14.jūlijs
Novada senioru saiets Eglaines pagastā atpūtas bāzē "Saliņas". 
15.jūlijs
10.00 - Konference INKC (reģistrācija 9.00).
17:00 - Tūrisma rallijs pa novadu. 
21:00 - koncertuzvedums "No 4 novadiem austs" ( Atis Auzāns, Igo, 
Samanta Tīna un Ginta Krievkalna) Ilūkstes estrādē
23:00 - Diskotēka Ilūkstes estrādē
16.jūlijs
Tirgus no rīta Ilūkstē. 
10:00 - Sēlijas novadu vasaras Sporta svētki "Sēlija sporto". 
11:00 - Izglītības iestāžu prezentācijas skvērā pie Sadraudzības 
vidusskolas 
19:00 - TDK koncerts "Paaudzes satiekas dejās" Ilūkstes estrādē.  
22:00 - Balle ar grupu "Liepavots" Ilūkstes estrādē. Vikija Klišāne

INKC mākslinieciskās daļas vad.

PII "ZVANIŅŠ" - 65
  Ilūkstes PII "Zvaniņš" aprīlī atzīmēja iestādes 65 gadu jubileju. 
Nozīmīgas jubilejas nevilšus liek atskārst, cik  neglābjami ātri steid-
zas laiks. Jau 65 gadus bērnudārzu ik darbadienu piepilda bērnu 
čalas un prieks. Un kas gan pasaulē var būt jaukāks par bērna 
smaidu. Ikvienam bija prieks par jaukajiem mirkļiem, ko sagādā-
jām viens otram "Zvaniņa" nozīmīgajā jubilejā.  Mīļš paldies visiem, 
kas spēja kopā ar mums saredzēt, sadzirdēt un izjust viskrāsaināko 
pasauli sev apkārt - bērnību! Mēs bērnudārzā jūtamies kā mājās 
un vēlam, lai mūsu audzēkņiem bērnudārzs ir kā otrās mājas, kur 
pavadītais laiks paliek atmiņā.
    Svētku reizē īpašs paldies Ilūkstes novada pašvaldībai, kura vien-
mēr piešķir līdzekļus iestādes uzturēšanai un attīstībai, kā arī  al-
laž nāk pretī ar savu padomu. Patīkami, ka  arī svētkos bija kopā 
ar mums un dalīja prieka mirkļus  Domes priekšsēdētājs Stefans 
Rāzna, izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieces Līga Bal-
trukeviča un Sanita Plone, un domes priekšsēdētāja vietnieks Mai-
gurs Krievāns.
    Visa kolektīva vārdā pateicamies  Iestādes padomei, īpaši 
priekšsēdētājam Uldim Vasiļevskim un viņa vietniecei Līgai 
Fjodorovai, kuri parūpējās, lai sagādātu visiem darbiniekiem lielu 
pārsteigumu,  garšīgu svētku torti un noderīgu dāvanu - stādus 
teritorijas apzaļumošanai. Audzēkņu vecāki ir atsaucīgi un pozitīvi 
lādēti, vienmēr palīdz un atbalsta. Tikai spēcīga sadarbība starp ģi-
meni un bērnudārza kolektīvu, kura aizsākas jau grupiņās, kopīgi 
risinot dažādus jautājumus, ģenerējot jaunas un svaigas idejas,  spēj 
radīt  lielisku atmosfēru bērnu augšanai un izaugsmei. 
    Izglītības iestāde lepojas ar savu kolektīvu, kurš cenšas rūpēties 
par audzēkņu labsajūtu un vecāku sirdsmieru. Prieks un gandarī-
jums par to, ka ir izveidojusies komanda ar radošiem, aktīviem 
darbiniekiem, kas šeit strādā. Katrs mīl savu darbu un bērnus, citā-

di nemaz šo darbu nevarētu veikt. Stīvs Čandlers ir teicis: "Izaicinā-
jums rada izaugsmi. Tieši izaicinājumi pārbauda mūsu prasmes un 
padara mūs labākus. "      
    Paldies visam kolektīvam par ieguldīto darbu, par radošām ide-
jām, uzņēmību un skaisto veikumu. Ar skolotāju un palīgu rūpēm 
svētki katru gadu kļūst košāki un krāsaināki. Jūsu ieguldītais darbs 
ir nenovērtējams, jūsu ieguldītais laiks kopā ar bērniem ir neiz-
mērāms. Paldies par laiku, ko pavadām kopā, par mieru, kas mūsos 
mīt, par prieku, kas laužas no sirds, par mīlestību, ko spējam dot. 
Lai nākotnes plāni piepildās, lai izdodas viss iecerētais. Lai bērnu 
smaidi un smiekli palīdz ikdienas darbos. Lai saules siltie stari, li-
etus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas ar 
putnu dziesmām piepilda mūsu dvēseles, dodot spēku jaunam ceļa 
sākumam!

PII“Zvaniņš“administrācija



6
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

2 0 1 6 . g a d a  1 3  m a i j ā

NOVADA JAUNIE PĒTNIEKI 
IEPAZĪSTINA AR SAVU VEIKUMU

14.aprīlī notika ikgadējā Ilūkstes novada skolēnu pētniecisko, 
zinātniski pētniecisko darbu konferences-konkurss. Konkursā pie-
dalījās 24 darbi, starp tiem bija pieci zinātniski pētnieciskie (ZPD) 
un deviņpadsmit pētnieciskie darbi (PD). Tradicionāli bērnus vis-
vairāk interesē pētījumi dabaszinātnēs, taču bija pētījumi arī par 

bērnu vaļaspriekiem, savstarpējām attiecībām skolā un pētījums 
dzimtajā – krievu valodā. 

Darbi vispirms tika iesūtīti novada Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļā, kur ar tiem iepazinās un tos vērtēja skolotāji, kuru skolēni 
šogad piedalījās konkursā. 14.aprīlī konkursa noslēguma pasāku-
mā, žūrija vērtēja darbu prezentācijas. Darba vērtējuma kopīgais 
punktu skaits tika iegūts,  saskaitot iegūtos punktus par rakstiskā 
formātā iesūtīto darbu un prezentāciju. 

Kamēr žūrija apspriedās, bērni baudīja kliņģeri un tēju. Pēc da-
lībnieku uzstāšanās žūrijas īpašais viesis Latgales zoodārza ekskur-
siju vadītājs Aivars Rimicāns klātesošos tuvāk iepazīstināja ar līdz 
paņemtajiem zoodārza iemītniekiem. Pēc uzstāšanās satraukuma 
tieši šis brīdis visos izraisīja patiesas un pozitīvas emocijas. A.Rimi-
cāns ne tikai interesanti stāstīja par dzīvniekiem, bet ļāva tos pa-
glaudīt un pat paņemt rokās. Viņa simpātiju balvu saņēma Ilūkstes 
1.vidusskolas skolnieks Daniels Formanickis par savu darbu.

Pasākuma noslēgumā dalībnieki un skolotāji saņēma diplomus 
un pateicības. Paldies Bērnu un jauniešu centra vadītājai un darbi-
nieku kolektīvam par jauko atmosfēru un pasākuma norises tehnis-
ko nodrošināšanu.

Paldies visiem dalībniekiem un viņu atbalstītājiem par vēlmi iz-
zināt un uzdrīkstēšanos realizēt idejas! Uz tikšanos jaunajā mācību 
gadā!

Valda Namiņa 
Zinātniski pētniecisko darbu MA vadītāja 

S K O L Ā S

ILŪKSTES NOVADA JAUNIEŠI 
PIEDALĪJĀS VBTAI KONFERENCĒ 
“SKOLA UN INTERNETS – VIETA 
CIEŅAI UN SAPRATNEI”

29.aprīlī Rīgā notika ikgadējā Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas organizētā konference  “Skola un internets – vieta 
cieņai un sapratnei”. No Ilūkstes novada uz konferenci devās Ilūk-
stes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas un Eglaines 
pamatskolas jaunieši.

Konferenci atklāja labklājības ministrs Jānis Reirs un VBTAI 
priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa. Net-Safe Latvia Drošāka inter-
neta centra vadītāja Maija Katkovska vēstīja par bērnu un jauniešu 
aktivitātēm internetā “Tavas aktivitātes internetā – ko tās pasa-
ka par tevi?” un uzsvēra, ka ļoti jādomā par to, kādas fotogrāfijas 
mēs liekam internetā un kādus komentārus mēs rakstām, jo tas ļoti 
atsaucas uz mūsu turpmāko dzīvi un karjeru. Viss, ko mēs ieliekam 
internetā, nekur bez pēdām nepazūd pat tad, ja mēs to izdzēšam. 
Artūrs Mednis informēja klātesošos konferences dalībniekus par in-
terneta drošību un izaicinājumiem, uzverot, ka jābūt ļoti prātīgiem 
un gudriem un vienmēr jāpadomā, ko mēs par sevi stāstām un ko 
rādām publiskā telpā. Videoblogere Evelīna stāstīja par savu vir-
tuālo tēlu un tā ietekmi, komunicējot un veidojot attiecības reālajā 
dzīvē.

Skolēniem tika dota iespēja darboties grupās, kurās tika spriests 
par ikviena atbildību, sastopoties ar vardarbību klātienē un virtuā-
lajā vidē. Skolotāji klausījās Ivetas Grāvītes lekciju par cieņpilnas 
vides veidošanu skolā.

Konference bija ļoti saturīga un interesanta un raisīja vielu pār-
domām.

Andželika Pabērza
Ilūkstes 1.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

Foto  - Sarmīte Bogdanoviča

Koferencē tika vērsta jauniešu uzmanība tēmā - “Tavas 
aktivitātes internetā – ko tās pasaka par tevi?”
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NOVADA VOLEJBOLA KAUSU ŠOGAD 
IZCĪNĪJUŠI SVENTIEŠI

16. aprīlī Ilūkstes 1. vidusskolas sporta zālē notika Ilūkstes no-
vada volejbola kausa izcīņas sacensības. Sacensībās piedalījās pie-
cas komandas – trīs komandas no Ilūkstes novada: „Subate”, „Sēli-
ja”, „Bebra” un divas komandas no Daugavpils novada: „Svente 1” 
un „Svente 2”.

Sacensības notika pēc apļa sistēmas.  Spraigā un aizrautīgā cīņā 
uzvaru guva komanda „Svente 2” (Jevgenijs Gridasovs, Iļja Ivano-
vs, Ruslans Jefimovs, Oļegs Maļinovskis, Juris Motivāns, Raimonds 
Mukāns un Valdis Vanaģelis). 

1., 2., 3. vietas ieguvēji tika apbalvoti ar kausu un Ilūkstes no-
vada diplomu. Katrā komandā tika apbalvots labākais spēlētājs: 
„Svente 2” – Ruslans Jefimovs, „Subate” – Rihards Bondorenko, 
„Svente 1” – Igors Petrovs.

Paldies visiem, kas piedalījās Ilūkstes volejbola kausa izcīņas 

sacensībās! Pateicamies Ilūkstes 1. vidusskolas administrācijai par 
sadarbību, organizējot sacensības. 

Vladimirs Žigajevs 
Ilūkstes novada pašvaldības sporta metodiķis 

NOVADA SKOLU SACENSĪBAS 
ATJAUNOTAJĀ ILŪKSTES STADIONĀ

28.aprīlī Ilūkstes atjaunotajā stadionā notika vieglatlētikas sezo-
nas atklāšanas sacensības Ilūkstes novada “Jauno vieglatlētu kau-
ss” 2000.gadā dzimušajiem un jaunākajiem zēniem un meitenēm, 
kā arī Ilūkstes novada “Vidusskolu kauss”, kurās startēja 1997. - 
1999.gada dzimušie jaunieši un jaunietes.

Ilūkstes novada sacensības vieglatlētikā atklāja novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns, kurš sportistiem 
novēlēja sasniegt augstus rezultātus.

Par uzvarētājiem individuālajās disciplīnās no 1997. - 1999.gadā 
dzimušajiem kļuva: 100m un 400m skrējienos – Kristaps Spēks 
(Bebrenes VPV) ar rezultātiem 12,3 un 58,5 un Sanita Vitkovska 
(Bebrenes VPV) ar rezultātiem 13,1 un 1:09,2; 1500m skrējienā 
– Dāvis Kurmis (Ilūkstes 1.vsk.) ar rezultātu 4:50,8; 400g šķēpa 

mešanā – Ilze Buceniece (Bebrenes VPV) ar rezultātu 27,20; 700g 
šķēpa mešanā – Nikolajs Lapa (Ilūkstes Sadraudzības vsk.) ar 
rezultātu 31,69; tāllēkšanā – Mārtiņš Rubļevskis (Ilūkstes 1.vsk.) 
ar rezultātu 5,40. Stafetē 4x100m ātrākie, ar rezultātu 50,4, bija 
jaunieši no Ilūkstes 1.vsk. komandas.

No 2000.gadā dzimušajiem un jaunākiem zēniem un meitenēm 
aukstākos rezultātus ieguva: 100m skrējienā - Elvis Ancāns 
(Subates psk.) ar rezultātu 11,2 un Dita Ancāne (Subates psk.) ar 
rezultātu 14,5; 1500m skrējienā – Santis Setkovskis (Bebrenes VPV) 
ar rezultātu 4:48,5; 4kg lodes grūšanā – Dāvis Cucurs (Ilūkstes 
Sadraudzības vsk.) ar rezultātu 12,81; tāllēkšanā – Daniela Toloka 
(Ilūkstes Sadraudzības vsk.) ar rezultātu 4,07 un Elvis Ancāns 
(Subates psk.) ar rezultātu 5,20. Stafetē 4x100m ātrākie, ar 
rezultātu 52,3, bija zēni no Subates psk. komandas.

Komandu vērtējumā vidusskolu grupā jauniešiem uzvarēja 
Ilūkstes 1.vidusskolas komanda (skolot. Sandra Dilāne) ar 
rezultātu - 142 punkti, jaunietēm – Bebrenes VPV komanda (skolot.
Diāna Caune-Ostrovska) ar rezultātu - 161 punkts, bet pamatskolu 
grupā uzvarēja Subates pamatskolas komandas zēni (skolot. Edgars 
Gaidamovičs) ar rezultātu - 145 punkti un Ilūkstes 1.vidusskolas 
komandas meitenes (skolot. Sandra Dilāne) ar rezultātu - 140 
punktiem.

Tagad labāko komandu uzvarētāji piedalīsies Latgales reģiona 
spēlēs vieglatlētikā šī gada 11.maijā Vecvārkavā.

Sacensību noslēgumā Sporta skolas direktora p.i. Alvis Šedis 
ar medaļām un kausiem apbalvoja uzvarētājus – labākos novada 
jaunos sportistus.

Rezultātus skatīt novada mājas lapā: www.ilukste.lv 

Sergejs Petrakovs 
Sacensību galvenais tiesnesis, Sporta skolas treneris

NOSLĒGUŠĀS PIRMĀS 
PELDĒŠANAS SACENSĪBAS

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra peldbaseinā martā 
un aprīlī norisinājās atklātās peldēšanas sacensības visu vecumu 
peldētājiem „Pirmie starti”. Sacensības notika trīs kārtās: 1. kārta 
tika aizvadīta 4. martā, 2. kārta – 1. aprīlī, bet pēdējā – 3. kārta – 
nupat, 29. aprīlī.

3.kārtā piedalījās 63 dalībnieki no Ilūkstes novada un Daugavpils. 
„Tas bija pirmās sacensības mūsu Sporta centrā, tāpēc mums tās 
bija ļoti nozīmīgas un, protams, arī uztraukumu pilnas,” stāsta 
Viktorija Smagare (galvenā administratore), sakot paldies visiem 
iesaistītajiem – pašvaldībai par atbalstu, trenerei Snežanai Bon-
derei par praktiskiem padomiem sacensību organizēšanā un Sporta 
centra darbiniekiem, jo tikai visiem kopā ir izdevies paveikt šo lielo 
darbu - sarīkojot pirmās peldēšanas sacensības.

Sveicam sacensību uzvarētājus, pateicamies par aktivitāti visiem 
dalībniekiem!

Madara Pavlovska
redaktore
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IZSLUDINĀTS MEŽA 
UGUNSNEDROŠAIS LAIKAPOSMS

Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība informē, ka 
pamatojoties uz 2016. gada 26. aprīļa Valsts meža dienesta rīkojumu 
Nr. 50 „Par meža ugunsnedrošo laikposmu” visā valsts teritorijā, 
sākot ar 2. maiju, ir noteikts meža ugunsnedrošais laikposms.

Līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu tiks uzsāktas 
dežūras ugunsnovērošanas torņos un meža ugunsdzēsības stacijās 
Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā un valstī. Dežūras tiek 
veiktas, lai savlaicīgi konstatētu dūmus un noteiktu iespējamā meža 
ugunsgrēka vietu, kā arī, lai nodrošinātu operatīvu ugunsdzēsības 
tehnikas izbraukšanu uz ugunsgrēka vietu. 

Iedzīvotājiem jāatceras, ka ugunsnedrošajā laikaposmā bez 
saskaņošanas ar administratīvajā teritorijā esošo Valsts meža 
dienesta virsmežniecību, aizliegs veikt jebkādus dedzināšanas 
darbus, kas, radot dūmus, var maldināt ugunsnovērošanas torņu 
dežurantus.

Lai mazinātu meža ugunsgrēku izcelšanās iespējas, visiem 
iedzīvotājiem no 2. maija, uzturoties mežā, ir noteikti atsevišķi 
aizliegumi un ierobežojumi, par kuru neievērošanu var piemērot 
administratīvo, civiltiesisko un kriminālatbildību. 

Uzturoties mežos un purvos ugunsbīstamajā periodā aizliegts:
nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus 

priekšmetus;
kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
dedzināt sadzīves atkritumus un ciršanas atliekas;
braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem 

ārpus ceļiem;

ekspluatēt uz meža ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus 
bez dzirksteļu slāpētājiem.

Mežizstrādātājiem līdz ar ugunsnedrošā laikposma izsludināšanu 
mežā ir jāpārtrauc zaru un ciršanas atlieku dedzināšana.  Meža 
īpašniekiem līdz 1. maijam ir jāatbrīvo meža ceļi un stigas no  
sagāztajiem kokiem, un jāizlīdzina risas uz meža ceļiem, lai meža 
ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties.

Neuzmanīga rīcība ar uguni ir galvenais meža ugunsgrēku 
izcelšanās iemesls. Tas jāpatur prātā visiem meža apmeklētājiem, it 
īpaši sēņotājiem un ogotājiem.

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums pastiprina īpašnieka 
atbildību par ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā un uzliek 
par pienākumu veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža 
ugunsgrēka likvidācijas.

10.1 pants Meža īpašnieka (valdītāja) pienākumi 
ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā.

(1) Meža īpašnieka (valdītāja) pienākums ir nodrošināt 
ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā.

(2) Meža īpašnieks (valdītājs) pēc Valsts meža dienesta 
amatpersonas  vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta inspektora pieprasījuma veic meža ugunsgrēka 
vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.  

Ko ietver ugunsgrēka vietas uzraudzība?
Ugunsgrēka vietas uzraudzība – ir meža ugunsgrēka dzēšanas 

darbu stadija, kad ugunsgrēks ir ierobežots un tiek veikta atsevišķu 
gruzdošu vietu uzraudzība, kuru kopējā platība nepārsniedz 25 
kvadrātmetrus, un, ja nepieciešams, tiek veikti nepieciešamie 
pasākumi, lai novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos. 
Ugunsgrēka vietas uzraudzība ietver šādus darbus:

ugunsgrēka vietas periodiska novērošana;
atsevišķu gruzdošu vietu, zaru, pagaļu un celmu dzēšana  ar 

vienkāršiem paņēmieniem 
(lejkannu, lāpstu u. c.);
Valsts meža dienesta tūlītēja informēšana par ugunsgrēka 

atjaunošanos.
Dzēšanas darbu vadītājam ir jāiepazīstina meža īpašnieks 

(valdītājs) ar:
ugunsgrēka vietas uzraudzības kārtību un laiku;
vienkāršiem dzēšanas paņēmieniem;
darba aizsardzības prasībām. 
Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā strādā 3 meža 

ugunsdzēsības stacijas (MUS) Daugavpilī, Līvānos un Krāslavā. 
Zvanīt un sniegt ziņas par meža ugunsgrēkiem un citu ar meža 
ugunsgrēkiem saistītu informāciju var MUS „Daugavpils” (tālr.: 
65447470; +371 26678300), vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestam –112.

Edgars Leikuss
Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības 

inženieris ugunsapsardzības un saimnieciskajos jautājumos

Aizliegs veikt jebkādus dedzināšanas darbus, kas, radot 
dūmus, var maldināt ugunsnovērošanas torņu dežurantus 
(foto LETA)

„AUG MEŽS – AUGAM ARĪ MĒS”
Jau piekto gadu pēc kārtas Pilskalnes pagasta bibliotēka sadarbībā 

ar Ilūkstes 1.vidusskolu un LVM  dodas stādīt mežu. Meža dienas 
– 2016 notika ar devīzi „Aug mežs – augam arī mēs”. Meža dienām 
ir senas tradīcijas. To pirmsākumi meklējami jau pirmās Latvijas 
brīvvalsts laikā, kad tika izstrādāts apstādīšanas un izdaiļošanas 
darba plāns valsts mērogā. Tās tiek rīkotas ar mērķi  veicināt 
cilvēku izpratnes veidošanu par mežu un meža nozari.

Šogad 8.klases skolēni un viņu audzinātāja Aiva Šaršūne, devās 
uz Ilūkstes mežu stādīt priedītes, tas bija  pasākums, kurā klase 
varēja kopīgi darboties un  ieraudzīt patīkamu rezultātu – topošo 
priedīšu mežu. Ir  jauki apzināties, ka papildinām mežaudzi un 
nākotnē varēsim redzēt kā tā augs līdz ar mums. 

Pēc padarītā darba visi tika garšīgi pacienāti, kā arī bija iespēja 
atpūsties un piedalīties atjautības konkursā, viktorīnā un sporta 
stafetēs kurās veiksminieki tika apbalvoti ar saldumiem. 

Pilskalnes pagasta bibliotēka pateicas visiem meža dienu 
dalībniekiem! Īpašs paldies LVM darbiniekiem Aivaram Litiņam 
un Jurim Valpēteram, skolēnu vecākiem Maiguram Krievānam un 
Valdim Timšānam  par sniegto palīdzību transporta organizēšanā, 
kā arī Vitai Litiņai par konkursu, viktorīnu un spēļu vadīšanu un 
organizēšanu. PALDIES!

Šogad skolēni devās uz Ilūkstes mežu stādīt priedītes

Zita Timšāne 
Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja
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LIELĀS TALKAS IETVAROS 
ILŪKSTES NOVADĀ TIKA SAKOPTAS 
ŠĀDAS TERITORIJAS:
Ilūktē – meža teritorija aiz Bebrupītes, turpinot pagājušajā gadā 
iesāktos darbus – sakopta teritorija aiz Ilūkstes katoļu klostera un 
labiekārtots Zemnieku ielas sporta un atpūtas laukums. Subatē – 
sakopts ezermalas parks, Eglainē – Lašu pilskalns, Dvietē – Dvietes 
parks, Pilskalnē – atpūtas bāze „Dubezers”, Bebrenē – sakopta Ak-
meņupes dabas taka, bet Ilzē – ciemata centrs. 

Paldies ikkkatram, kurš ņēma dalību akcijai un atsaucās uz aicinā-
jumu ierasties talkošanas punktos novadā. Paldies, par ziedoto lai-
ku, enerģiju un darba sparu!

VAI SUNS IR CILVĒKA DRAUGS UN 
ACURAUGS?

„Suns – cilvēka draugs un acuraugs”, saka tautā, bet vai tā ir pa-
tiesībā? Manā izpratnē – jā. Tomēr, redzot un izjūtot attieksmi pret 
suņiem, bieži vien rodas šaubas, vai cilvēks ir tikpat labs draugs 
sunim, cik suns cilvēkam… 

A.de Sent-Ekziperī visiem labi pazīstamajā grāmatā „Mazais 
princis” kādā epizodē akcentēts cilvēka pienākums pret „mazajiem 
brāļiem un māsām” – proti, ja esi nolēmis turēt kādu dzīvnieku, 
tev par to pilnā apjomā jāuzņemas rūpes un atbildība,  jo dzīvnieks 
kļūst atkarīgs no tevis. Nekad nedrīkst šo atkarību vērst pret dzīv-
nieku vai arī izmantot to savā labā. Jāatceras, ka rūpes par dzīvnie-
ku ir draudzības izpausme. 

Bet, pievēršoties praktiskām lietām... Ja suns dzīvo mājā vai 
pagalmā, ir pašsaprotami, ka tam ik pa laikam ir jānokārto savas 
dabiskās vajadzības. Dažreiz gadās, ka saimniekam, sakostiem zo-
biem, nākas tīrīt istabu no sava mīluļa atstātajiem izkārnījumiem 
un smakām. Tāpēc jau saimnieks ved savu suni pastaigā pat vai-
rākas reizes dienā – pa trotuāriem, parkiem un skvēriem, citiem 
vārdiem sakot, – pilsētas „dzīvojamo istabu”… Un te nu ļoti bieži 
gadās, ka viņš pēkšņi aizmirst par pienākumu savākt sava drauga 
atstātās „čupiņas”, lai pārējiem pilsētas iedzīvotājiem, piemēram, 
bērniem vai sētniekiem nav tajās nejauši jāiekāpj.

Padomāsim – vai sev un citiem nebūtu tīkamāks šāds „scenā-
rijs”: iepazinies ar dzīvnieku turēšanas prasībām un uzzinājis, ka 
par suņa ekskrementu nesavākšanu varu tikt sodīts ar krietnu nau-
das sodu, nolēmu savākt sava drauga „mīnas” un par ietaupīto nau-
du (ko būtu samaksājis kā sodu) nopirkt viņam kaut ko garšīgu…

Āris Ruža
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs 

Lielās talkas noslēgums Bebrenē (foto - Viktors Malaševskis)

Foto no tiešsaistes www.allisonsdogtraining.com

PUTNU VĒROŠANA 2016

Pierasta lieta, ka Bebrenes Putnu salā katru pavasari pulcējas 
gan putni, gan putnu vērotāji! Arī šogad 16. aprīlī notika putnu 
pasākums Dvietes palienes Vides klasē ‘’Gulbjos’’. Tuvāk iepazīt 
putnus un to balsis mums palīdzēja biologi no Rīgas – Ilze un Jānis 
Priednieki. 

Vides klases nodarbībā piedalījās 28 interesenti gan no Bebrenes, 
Zariņiem, Kaldabruņas, gan Daugavpils un Rīgas. Putnu ekskursi-
jas sākumā visi devāmies uz skatu platformu turpat Putnu salā, 
teleskopos un binokļos vērojām ķīvītes, baltos stārķus un niedru 
lijas. Pēc tam autobusā devāmies uz putnu vērošanas torni Skuķu 
ezera ziemeļu malā pie Zariņu salas, kur varēja redzēt gulbjus, 
dažādas pīles, gauras un mežiņā klausīties žubīti, svirlīti, meža 
strazdu, dzilnīti un citus meža dziedātājus. Turpat palieņu pļavās 
ganījās dzīvei savvaļā piemērotie liellopi, kuriem sākuši dzimt 
teliņi, savus varenos ragus nodemonstrēja arī bara skaistākais 
bullis! Pēc tam devāmies zosu baru meklējumos uz Daugavas pusi 
aiz tilta pār Berezovkas upi. Neskatoties uz to, ka zosu migrācijas 
kulminācija jau beigusies, mūs iepriecināja diezgan lieli bari ar ap-
tuveni 2000 – 3000 zosīm. Vērot zosis teleskopā bija iespaidīgi, kad 
vienlaicīgi paceļas spārnos vai nolaižas tūkstošiem baltpieres zosu, 
arī troksnis ir pamatīgs! Atpakaļceļā turpat ceļmalā pie ‘’Slobodas’’ 
tilta pamanījām 2 dzērves, kurām lēmām zagās klāt lapsa, bet mēs 
viņas medības iztraucējām! Piedod, lapsa kūmiņ! 

‘’Gulbjos’’ putnu vērotājus sagaidīja saimnieces ar pavasara zupu 

un pavasara „gaļu”. Maltīte tika pagatavota no tā, kas šai brīdī 
atrodams dabā – no gārsām, nātrēm, pienenēm un skābenēm. 

Foto autors: Viktors Malaševskis

Benita Štrausa
Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
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VESELĪBAS CENTRS 
„ILŪKSTE”

Veselības centrs „Ilūkste” pēdējo piecu gadu laikā 
ir piedzīvojis vairākas pozitīvas pārmaiņas – labie-
kārtoti kabineti, piesaistīti jauni speciālisti, ir pa-
plašinājies pieejamo pakalpojumu klāsts. Un tie ir 
galvenie raksturojošie faktori,  kas nenoliedzami liek 
runāt par Veselības centra„Ilūkste” attīstību. 

Veselības centrs ir Ilūkstes novada  pašvaldības kapitālsa-
biedrība, kas sniedz veselības un sociālās aprūpes papalpoju-
mus. Centra struktūru veido:

Ambulatorā nodaļa jeb tautā saukta kā poliklīnika, 
kam ar valsti ir noslēgts līgums par primārās un sekundārās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Šeit strādā ģime-
nes ārsti un ārsti – speciālisti, kas sniedz primāro un sekun-
dāro medicīnisko palīdzību, veic slimību diagnosticēšanu un 
ārstēšanu, kā arī sniedz ieteikumus slimību profilaksei. Šeit 
darbojas arī specializētie medicīnas kabineti. Centra pakļau-
tībā ir arī novada feldšerpunkti (Eglainē, Bebrenē, Dvietē, 
Šēderē). Uz feldšerpunktiem izbrauc ģimenes ārsti, kas no-
drošina iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus tuvāk 
dzīvesvietai.

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumi divās nodaļās – Ilūkstē un Subatē. Abām nodaļām ar 
Labklājības ministriju noslēgts līgums par ilgstošas sociālās 
aprūpes  un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu 
pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucēju-
miem. Sociālā aprūpe un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 
tiek nodrošināti  šādām personu grupām:

	- pilngadīgām personām ar sma-
giem garīga rakstura veselības  
               traucējumiem;

	- pensijas vecuma personām;
	- personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Papildus Ilūkstes nodaļā ir pieejami arī maksas  pakalpo-
jumi  pilngadīgo personu ar smagiem garīga rakstura traucē-
jumiem, pensijas vecuma personām un personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem ārstēšanai un sociālai aprūpei.

Šoreiz nedaudz plašāk ieskatīsimies poliklīnikas 
darbā. 

Kopš marta Veselības centrā „Ilūkste” strādā jauna ģime-
nes ārste. Kā uzsver  Zane Buceniece-Zīberga (SIA Veselības 
centrs „Ilūkste” valdes locekle), mazpilsētas poliklīnikai tas 
ir liels sasniegums -  ieinteresēt un piesaistīt jaunu speciā-
listu.  Jaunā ģimenes ārste - Anna Borune -  pieņem kā 
bērnus tā pieaugušos. Tiekoties uzzinām, ka Anna ir daugav-
piliete, un Ilūksti nemaz nesauc par mazpilsētu.  Viņa prie-
cājas, ka tā atrodas netālu no Daugavpils un problēmas, lai  
izbraukātu, nesaredz. Viņa uzsver, ka strādā ar visa vecuma 
pacientiem. Šobrīd pieņem Ilūkstes novada iedzīvotājus pēc 
iepriekšēja pieraksta. Viņa ir atvērta uz komunikāciju, sakot, 
ja ir kādi jautājumi, varot arī rakstīt īsziņas, visi kontakti ir 

pieejami. Ar darba vidi Anna ir apmierināta. Ārste stāsta: 
Te viss ir pieejams, piemēram, rentgens, sava laboratorija – 
rezultāti nav jāgaida vairākas dienas, atbildes tiek saņemtas 
ļoti ātri. Ir procedūru kabinets. Ja nepieciešams nosūtu uz 
sildīšanām, viss atrodas vienā ēkā, tāpēc pacientam nav jāiet 
pa āru, jāsaldējas. To visu nevarētu izdarīt, strādājot privāt-
praksē. Te cilvēks atnāk un saņem visus nepieciešamos pa-
matpakalpojumus, tas ir ļoti ērti. Aicinu jaunus speciālistus 
braukt, palīdzēt mums. Svarīgi ir palīdzēt ikvienam, es neva-
ru atteikt tam, kuram ir problēmas, klepus vai temperatūra...

Arī fizioterapijas kabinetā var satikt vēl vienu jau-
nu speciālisti – Karīnu Jadčenko, kura te strādā tikai 
kā otro gadu. Karīna ir pierādījums tam, ka speciālisti no 
pilsētām sāk atgriezties uz dzimto novadu. Karīna stāsta, 
ka medicīna viņu ir sasistījusi jau kopš skolas laikiem, kad 
vēl mācījusies Ilūkstē. Profesiju apguva Daugavpilī, bet vē-
lāk 10 gadus strādāja Rīgā. Smejoties Karīna teic, ka laikam 
„tas nāk” ar vecums, kad parādās vēlme atgriezties dzimtajā 
pusē, mierīgajā mazpilsētas vidē. Fizioterapetite uzsver: Te 
ir ļoti patīkama darba vide, piemēram, Rīgā  vienā zālē dar-
bojas vairāki cilvēki, bet te ir iespēja ar katru pacientu strādāt 
individuāli, un tas cilvēkiem ļoti patīk! Atgriežoties Ilūkstē 
Karīnai savas profesionālās iemaņas ir iespēja arī paplašināt 
Sporta centra baseinā, vadot ūdens aerobikas nodarbības. 
Nodarbības tiek vadītas vienreiz nedēļā, bet pieprasījums 
aug.  Nodarbības notiek mūzikas pavadībā, kas cilvēkiem ļoti 
patīk. Darba diena ir noslogota, pacientu vecuma amplitūda 
svārstās no zīdaiņa līdz sirmgalvjiem.   Lai gan Karīna no 
18 gadu vecuma sevi saukusi par pilsētas meiteni, tagad ir 
pārliecināta, ka  vairs neatgrieztos uz dzīvi lielpilsētā. Viņu 
priecē arī labvēlīgā vide bērniem, mazpilsēta ir sakārtota, cil-
vēki atsaucīgi, vienaldzīgi neskrien viens otram garām, kā 
tas ir lielajās pilsētās. 

Ilūkstes poliklīnikā tiek nodrošināti rehabilitācijas un fizi-
kālās medicīnas pakalpojumi. Modernizēts rentgenkabinets 
un mammogrāfijas kabinets. Ilūkstes poliklīnikā tika sagla-
bāta laboratorija, kura tagad tiek gatavota uz akreditāciju. 
Poliklīnikā ir arī procedūru kabinets un dienas stacionārs, 
ultrasonogrāfijas kabinets, estētiskās medicīnas kabinets – 
sniedz limfometrāžas pakalpojumu,  kā arī ķirurģijas kabi-
nets. Pārējie speciālisti pieņem privātpraksēs. 

Kā stāsta Zane Buceniece-Zīberga, pirmās nepieciešamī-
bas pakalpojumi tiek nodrošināti tepat uz vietas  - Ilūkstes 
poliklīnikā. Pēdējos piecus gadus, piesaistot projektus, uz-
labota veselības aprūpes infrastruktūra gan Ilūkstē, gan 
feldšerpunktos – Eglainē, Bebrenē. Piesaistot ES fondus 
labiekārtoti kabineti, iegādātas modernas medicīniskās ie-
kārtas. Sniegtos pakalpojumus izmanto ne tikai mūsu nova-
da iedzīvotāji, uz šejieni brauc arī pacienti no Kaldabruņas, 
Rubeņiem, Aknīstes, Jēkabpils, kuri pierakstās pie ģimenes 
ārstiem, līdz ar to arī izmanto pārējos Ilūkstes poliklīnikas 
pakalpojumus. Jautājot par nakotnes iecerēm, Zane teic, ka 
ir jāturpina iesāktais – jāīsteno jauni projekti, jāturpina pie-
saistīt jaunus speciālistus

Madara Pavlovska
redaktore
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Mazpilsētas poliklīnikai tas ir liels sasniegums -  ieinteresēt 
un piesaistīt jaunu speciālistu.  Jaunā ģimenes ārste - Anna 
Borune -  pieņem kā bērnus tā pieaugušos

Karīnu Jadčenko ir pierādījums tam, ka spe-
ciālisti no pilsētām sāk atgriezties uz dzimto 
novadu. Atgriežoties Ilūkstē Karīnai savas 
profesionālās iemaņas ir iespēja paplašināt 
arī Sporta centra baseinā, vadot ūdens aero-
bikas nodarbības
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...PAR BIEDRĪBU DARBU NOVADĀ
Mūsdienās ir neskaitāmas iespējas pilnveidoties un sasniegt sa-

vus mērķus. Mums katram ir iespēja realizēt savas idejas. Daudzi 
ceļu uz mērķi iet vienatnē, taču citi atrod sabiedrotos un dodas ceļā 
ar domubiedriem. Domubiedriem ir kopīgas intereses, kopīga vīzija 
par notiekošo un vienots sasniedzamais mērķis. Tiek veidotas bied-
rības. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai 
sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. 
Arī Ilūkstes novadā ir salīdzinoši daudz biedrību. Katrā no novada 
pagastiem ir vismaz divas biedrības. Vislielākais biedrību skaits ir 
Bebrenes pagastā. 

Biedrības Bebrenes pagastā darbojas ļoti aktīvi un darbus dara 
ar lielu atbildības sajūtu. No Bebrenē esošajām biedrībām varētu 
minēt Bebrenes vidusskolas biedrību, Jauniešu brīvdabas centru, 
kultūras nama folkloras kopu “Ritam”, “Bebrenes nami”, “Dvietes 
senleju pagastu apvienība”, tāpat arī nesen izveidoto biedrību “Sē-
lenes”,  kuras pirmsākumi rodami dažādu pasākumu organizēšanas 
laikā: „Pirmssvētku ieskaņas pasākums „Bebrenes pagastam – 150”” 
, „Sēļu ēdienu degustācija”, tikšanās ar LTV1 „Latvijas  jaunatklāša-
nas raidījuma „Te!”” veidotājiem „Gulbjos”un sēļu ēdienu recepšu 
apzināšana, gatavojoties Latvijas 100-gadei. Biedrības dibinātājas 
Rita Žagata, Lorija Kaminska un Ērika Naglinska aicina bebreniešus 
līdzdarboties jaunu projektu veidošanā un īstenošanā, lai apzinātu 
latviešu tautas tradīcijas un ieviestu tās mūsdienu sabiedrībā. Savu-
kārt Skriešanas Slēpošanas klubu, kuram apritējuši 25 gadi - “Be-
bra SSKA”. 25 gadu svinības noritējušas kolorītā un kuplā pulkā ar 
dažādām aktivitātēm, apbalvojumiem un dejām. Par tradīciju kļuvis 
aprīļa florbola turnīrs, kurš šogad, sakrītot ar jubilejas atzīmēšanu, 
neizbēgami aizritēja mājas arēnā un savādākā formātā (gan dalībnie-
ku, gan spēles). Pasākuma vadītājs bija kluba prezidents. Kopīgi tika 
apskatīti un atmiņā atsaukti spilgtākie notikumi 25 gadu garumā, 
tika nominēti kluba titulbiedri un pateikts paldies atbalstītājiem. No-
vēlam, lai kluba biedriem neizsīktu spēki darboties un nezustu vēlme 
pilnveidoties pašiem un iesaistīt pēc iespējas vairāk iedzīvotāju savā 
darbībā. 

Pilskalnes pagastā šobrīd ir reģistrētas divas biedrības – Ligi-
tas Pučkas vadītā biedrība “Darām kopā” un Gunta Bitenieka va-
dītā biedrība “Sapņi piepildās”. Tāpat Pilskalnes teritorijā darbojas 
biedrība “Moto Ilūkste”, taču reģistrēta tā ir Ilūkstē. Subates un 
Prodes pagastā arī darbojas divas biedrības. Kultūras veicināšanai, 
aktīvai brīvā laika organizēšanai darbojas biedrība “Subatieši - sanā-
kam, domājam, darām”, kur vadītāja ir Gunta Okmane. Tāpat šeit 
darbojas biedrība “Solis dabā”. Tā ir biedrība, kuras galvenie uzde-
vumi ir veicināt sabiedrības izpratni par vides ilgtspējības attīstības 
pamatprincipiem ar vides problēmu apzināšanu, neformālo izglītību, 
ar vidi saistīto pasākumu organizēšanu un aktualizēt brīvā laika pa-
vadīšanu dabā.

Arī Eglaines pagastā darbojas divas biedrības – “Mēs Eglainei” 
un “Stendera novadnieki”. “Mēs Eglainei” darbības mērķis ir vietē-
jās sabiedrības aktivizēšanas izglītības, kultūras, sociālajā, latviskas 
vides un apkartējās vides jomā. “Stendera novadnieki” mērķi ir kopt, 
saglabāt un popularizēt G.F.Stendera dzimtās mājas, viņa darbības 
liecības un piemiņas vietas, veidot ekspozīcijas par sendienu darba un 

sadzīves rīkiem un to izmantošanu, vākt materiālus un atmiņas par 
eglainiešu dzīvi, darbu un notikumiem pagastā, atbalstīt iedzīvotāju 
pašdarbības iniciatīvas kultūras mantojuma saglabāšanā, piesaistīt 
projektu, sponsoru līdzekļus un materiālus darbības nodrošināšanai 
kā arī sadarbojoties ar Eglaines ev. lut. baznīcu un pagasta pārvaldi.

Dvietē uz doto brīdi darbojas trīs biedrības – mednieku kolek-
tīvs “Dviete”, “Dvietiņa” un “Dvietes vīnogas”. Mednieku kolek-
tīvs “Dviete” darbojas mednieku pulcēšanās vietas iekārtošanā un 
ar medniecību saistītās aktivitātēs. Biedrības “Dvietiņa” galvenais 
uzdevums ir darboties pamatā teritorijas sakopšanas un uzlaboša-
nas jomā. ”Dvietes vīnogas” biedrība darbojas teritorijas sakopšanā, 
vēsturisko un nozīmīgo ēku sakārtošanā un saglabāšanā ( "Apsītes", 
"Dvietes muiža" u.c.),pasākumu organizēšanā un rīkošanā. Šobrīd lie-
lu uzmanību pievērsis pasākums “Apsītēs” – Vīndaru svētki. Šis pa-
sākums ar katru reizi kļūst arvien apmeklētāks un populārāks, līdz 
ar to Dvietes Apsītes un arī Ilūkstes novads tiek pamanīts Latvijas 
mērogā.

Ne tikai Ilūkstes novada pagastos, bet arī Ilūkstes pilsētā dar-
bojas biedrības. Dažas no tām - Ilūkstes novada politiski represēto 
apvienība, biedrība „Moto Ilūkste”, Ilūkstes novada pensionāru bied-
rība, “Liepu laipas”. Ilūkstes novadā aktuāla ir motokrosu tēma, jo 
biedrība “Moto Ilūkste” piesaista un veido sadarbību ar dažādiem 
Latvijas novadu motobraucējiem un arī citu valstu aktīvistiem. Tāpat 
biedrība iesniedz dažādus projektus motokrosa attīstībai. Pavisam 
nesen izveidotā biedrība “Liepu laipas” ir projekta rezultātā ieguvuši 
instrumentus muzikāli instrumentālajam ansamblim “Taktsmērs”. 
Pirms neilga laika biedrība rīkoja pasākumu, kur tika veikts atskats 
uz paveikto un vakara noslēgumā tika dejots lustīgā ballē. 

Ir dažādi veidi kā popularizēt savu novadu arī biedrības attīsta no-
vadā dažādas jomas un veic uzlabojumus. Mūsu novadā ir salīdzinoši 
daudz biedrību, taču nespējam visas uzskaitīt, tāpēc, ja esat biedrība, 
kura grib parādīt ko jūs darāt, rakstiet uz Ilūkstes novada vēstīm, kopā 
stāstīsim un rādīsim labos piemērus! Sakām paldies visām biedrībām! 

Lāsma Pokšāne
Izglītības metodiķe (darbā ar jauniešiem)

E N T U Z I A S M S

SSK Bebra ikgadējā kopsapulce

Biedrības „Sēlene” dibinātājas Rita Žagata, Lorija Ka-
minska un Ērika Naglinska aicina bebreniešus līdzdarbo-
ties jaunu projektu veidošanā un īstenošanā

15.aprīlī notika sakopšanas talka pie Vecā Stendera mu-
zeja, kurā aktīvi iesaistījās biedrība “Stendera novadnieki” 
un Eglaines pamatskolas skolotāji un skolēni
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EMMA MALAHOVSKA - 
„PAGASTA BIBLIOTEKĀRS - 
GAISMAS NESĒJS 2016”

19. aprīlī Gaismas pils Ziedoņa zālē tika paziņoti un 
sveikti konkursa „Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs“ 
uzvarētāji

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība šo konkursu 
organizēja jau devīto reizi. Svinīgā ceremonijā un svētku noskaņās 
tika pasniegtas  balvas četriem labākajiem Latvijas bibliotekāriem 
no Kurzemes, Latgales, Vidzemes, Zemgales. Balvas tiek piešķir-
tas par bibliotekāru sasniegumiem, ieguldījumu, izcilību, attieksmi 
pret savu darbu un lasītājiem. 

Šogad konkursam lasītāji pieteica 54 pagastu bibliotekārus. Kan-
didātus pēc konkursa nolikuma kritērijiem vērtēja LNB Atbalsta 
biedrības žūrija, konsultējoties ar Latvijas Bibliotekāru biedrības 
pārstāvjiem un reģionu galvenajiem bibliotekāriem. „Gaismas nesē-
jas“ balvu Zemgales reģionā šogad saņēma mūsu novada bibliotekā-
re Emma Malahovska. Emma par bibliotekāri Bebrenes bibliotēkā 
strādā 27 gadus. Bebrenes iedzīvotāji saka, ka Emmai vienmēr ir 
100 un 1 ideja jebkuras situācijas atrisināšanai un pagasta ļaužu 
dzīves „izkrāsošanai”. Viņas sakrātie Bebrenes vēstures materiāli ir 
muzeja ekspozīcijas vērti un Emma raksta arī grāmatu par pagasta 
cilvēkiem un vēstures līkločiem. Par savu lielāko sasniegumu uzska-
ta, ka cilvēki lasa grāmatas un ar prieku nāk uz bibliotēku.

Kolēģi par Emmu saka:

Biruta Millere (Ilūkstes pilsētas Bērnu bobliotēka): Dedzī-
ga novada pētniece, atraktīva, ar radošuma dzirksteli bagātīgi ap-
dāvināta, komunikabla, pozitīvi domājoša un inovatīva personība, 
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu, vecāku žūri-
ja 2015“ iesaistījusi 78 Bebrenes bērnus un jauniešus, mērķtiecīga, 
kārtīga, precīza un radoša, laipna.                                                                                                                          

Zita Timšāne (Pilskalnes pagasta bibliotēka):Informācijas 
sabiedrībā zināšanas ir izšķirošais veiksmīgas attīstības faktors. 
Kopš bibliotēkas pastāvēšanas pats galvenais uzdevums ir sakārtot, 
piedāvāt informāciju un nodrošināt jaunu zināšanu radīšanas ie-
spējas. Emma ir sabiedrības informācijas un garīgās saskarsmes 
centrs. Neskatoties ne uz ko, viņa vienmēr ir sabiedriska, optimistis-
ka, zinoša, ar jaunām , spilgtām un radošām idejām bagāta. Emma 
nekad nav atteikusi sniegt savas zināšanas citiem, vienmēr ir atra-
dusi laiku un iespējas iedvesmot arī apkārtējos.

Gaņa Rošāne (Ilūkstes novada centrālā bibliotēka): Mūsu 
Emma runā ar darbiem- tā ir stiprākā un labākā valoda.

Olga Šaršūne (Ilūkstes novada centrālā bibliotēka): Man 
Emma asociējas ar mūsu bibliotekāro darbu, citādu es viņu nepazīs-
tu, nu protams vienmēr smaidīga kā saulīte, radoša ar trakām ide-
jām. Bebrenei paveicas, ka viņiem ir tāds Gaismas nesējs – Emma, 
un es gribu pateikt ar Jāņa Raiņa vārdiem:

Kas darbu nedara, tas par darbu runā.
Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē.
Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā.
                                                                        
Vencislava Marcinkeviča (Dvietes pagasta bilbliotēka): 

Emma ir atsaucīga, laipna, zinoša, izpalīdzīga, darbīga. Īsts dar-
baholiķis labā nozīmē. Ļoti lepojamies un priecājamies, ka Emma 
saņēma balvu nominācijā „Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs“. 
Viņa to ir godam nopelnījusi.                                                                      

Ingrīda Kumpiņa (Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēka): 
Emma ir talantīga, ļoti darbīga, radoša, ar labu humora izjūtu ap-
veltīta. Ir uzskats, ka vaļaspriekam un darbam vajadzētu sakrist, lai 
mēs būtu laimīgi, un tikai laimīgs cilvēks spēj darīt laimīgus citus. 
Tieši tāpēc mūsu novada ļaudīm, īpaši bebreniešiem, ir ļoti pavei-
cies, jo Emmai darbs ir arī viņas vaļasprieks.

Ruta Šeršņova (Šēderes pagasta bibliotēka): Emma vien-
mēr laipna, izpalīdzīga, strādīga. Bibliotēka ir ļoti gaumīgi iekārto-
ta un noformēta.

 
Anita Šapala (Subates pagasta bibliotēka): Kā radošu personī-
bu, vienmēr idejām bagātu, enerģisku Latvijas un Bebrenes patrioti.

Ināra Valpētere (Ilūkstes novada centrālā bibliotēka): 
Emma ir ļoti optimistiska, saulaina, ar labu humoru apveltīta ko-
lēģe. Viņa dara darbu, kas viņai ir arī vaļasprieks, it īpaši tā ir no-
vadpētniecība. Viņa zina pastāstīt par katru slavenu bebrenieti .Lai 
viņai arī turpmāk ir tāda pat neizsīkstoša  enerģija veicot šo darbu.  

  
Svinīgajā pasākumā LNB Atbalsta biedrības valdes 

priekšsēdētāja Undīne Būde uzsvēra, ka „Pagasta bibliotekārs 
- gaismas nesējs“ ļauj atklāt lieliskus, spilgtus, aktīvus un ambi-
ciozus cilvēkus tuvākās un tālākās Latvijas vietās. Tas liek sajust 
lepnumu un iedvesmo. Lai mēs arī ikdienā atpazītu savus „Gaismas 
nesējus“, katrs laureāts saņem simbolisku nozīmīti atvērtas grāma-
tas veidolā. Tā simbolizē bibliotekāra profesiju, gudrību, lasītprieku, 
atvērtību un mūsu visu Paldies!

Priecājamies, lepojamies un izsakām pateicību Emmai par viņas 
nesavtīgo darbu, par ikdienā novada cilvēkiem dāvāto gaismas ar-
tavu, ar sirdsdegsmi aicinot ikvienu bagātajā grāmatu pasaulē, kā 
arī krājot un apkopojot gadsimtu pēdās rakstīto senču mantojumu. 

Madara Pavlovska
redaktore
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LAIKS ILŪKSTEI
Jau vēsturiski  Ilūkste iezīmējusi savu vietu  kā reģiona 

centrs. Ir bijis Ilūkstes apriņķis, rajons un tagad novads. 
Savulaik jezuīti izvēlējās Ilūksti kā centru ar spēcīgu garīgu 
ievirzi, saskatot vietas potenciālu, kur virzīt idejas. Ilūkste 
ir mazpilsēta ar savu stāstu, ejot,  redzi sakopto pilsētas 
centru, bet kopējā pilsētas platība ir liela – 924,6 hektāri. Lai 
gan Ilūkste ir mazpilsēta, tā pilda visus priekšnoteikumus, 
lai būtu konkurētspējīga ar citu reģionu centriem un 
lielākām pilsētām. 

Daudzi iedzīvotāji un viesi uzteic, to ka pilsētas vide ir skaista 
un sakārtota, kaut mums tas šķiet tik pašsaprotami, bet kā 
atzīmē Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns ir vērts 
vērst uzmanību uz to, kādu Ilūksti mēs saņēmām mantojumā pēc 
padomju laikiem. Jau otro gadu pēc kārtas pašvaldība ir uzsākusi 
intensīvu un aktīvu cīņu ar aizaugušajām teritorijām, tādējādi 
vairāk atklājot arī pilsētas ainavu. Kā stāsta Ilūkstes novada 
pašvaldības Komunālās un saimniecības nodaļa vadītāja Romualda 
Kartašova, 23 hektāri ir tā platība, kas pieder pašvaldībai un 
tiek sakopta. Teritorijas kopšanas ietvaros tiek veikta teritorijas 
atbrīvošana no krūmiem,  tiek likvidētas nelegātās miskastes, 
daļēji notiek zemes līdzināšanas darbi, tiek veikti pļaušanas darbi 
(pļautas mehanizēti lielākās teritorijas, ar trimmeriem – mazākas). 
196588 kvadrātmetri – pļaujamās teritorijas, pluss kapsētas, 
skvēri tiek pļauti trīs reizes mēnesī,  upmala, grāvji, estrāde, kā 
arī regulāra ceļmalu pļaušana. Un te ir vērts runāt arī par mūsu 
katra atbildību, lai nav tā, vienkārši sakot – no viena gala tiek 
vākts, no otra veidoti atkritumu kalni. Turpinot veidot sakārtotu 
vidi, ik gadu pilsētā tiek veikti ielu remonti, lai gan tiek piesaistīti 
arī  Eiropas līdzekļi, tomēr liela daļa šo remontu pilsētā  tiek veikta 
no pašvaldības līdzekļiem. Pagājušajā gadā tika remontētas ielas -  
Ozolu  un Mazā Smilšu, šogad darbi tiks turpināti, uzsver Ilūkstes 
novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska. Un te vietā 
pieminēt arī ieceri par Ilūkstes estrādi. Līga Bukovska stāsta, ka 
akustiskā estrāde jau kļuvusi kā āra kultūras saliņa un ir iecere 
veidot pieguļošo teritoriju ap estrādi,  startējot LEADER projektā. 
Ir doma veidot to  kā kultūras atpūtas vietu, teritoriju labiekārtojot  
kā parku, bet neizjaucot esošo reljefu, parku veidot uz tā, jo tas šeit  
dinamiski labi iederas.  

Ilūkstē vienu viet iedzīvotājiem ir pieejami dažādi pakalpojumi, 
pašvaldībā darbojas Informācijas un pakalpojumu centrs, kurš 
nepieciešamības gadījumā iesaka speciālistus, pie kuriem vērsties 
un novirza jautājumus uz konkrētajām nodaļām pašvaldībā. Bet 
cauri visam kā galvenā vērtība – cilvēks. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Maigurs Krievāns teic, ka, runājot par Ilūksti, nevar 
neminēt ilūkstiešus, pašaizliedzīgos iedzīvotājus, krietnus sava 
darba darītājus dažādās jomās. Pie sporta var minēt Andri 
Vaņinu(futbolists), Česlavu Vanaģeli, no veselības aprūpes – Ārijs 
Arājs (rengenologs, homeopāts), Aleksandra Lopuha (pediatre), 
Solveiga Austruma (pediatre), Abdurahims Gadžijevs (ķirurgs), 
Ņina Gadžijeva (ginekoloģe), izglītības jomā – skolotāji – Anna 
Kuļikovska, Marija Slavinska, Eleonora Ļimanoviča, Leščinsku 
ģimene, Pēteris Zemlickis, Valdis Mackevičs, Janīna Mackeviča, 
bibliotekāre – Regīna Šimane, jāmin  arī pulkvežleitnants Dainis 
Vuškāns – mūziķis ar vērā ņemamu dienesta pakāpi un militāro 
pieredzi, ilggadējais Ilūkstes mūzikas skolas direktors Dzintars 
Ķīsis, vēstniece Astra Kurme, kā arī pirmais Ilūkstes novada goda 
pilsonis – Tēvs Ambrozijs. Viņš 2012.gadā saņēma pašvaldības 
apbalvojumu par lielo ieguldījumu garīguma kopšanā un kristiešu 
apvienošanā. Un tie ir tikai daži no saucamajiem. Šie cilvēki  vēl 
joprojām aktīvi  iesaistās sabiedriskajā dzīvē.

Redzam, Ilūkstē piedzimst un izaug krietni ļaudis un 
nenovērtējama ir loma tam, kā te jūtas bērni un jaunieši, kuri 
allaž mums ir aktīvi. Šobrīd lielāka uzmanība tiek vērsta uz 
darbu ar jaunatni visā novadā, līdz ar to tiek veicināta  sadarbība, 
komunikācija pašvaldībai ar jauniešiem. Šobrīd darbā ar jauniešiem 
pašvaldībā strādā Lāsma Pokšāne (intervija ar Lāsmu bija lasāma 
aprīļa „Ilūkstes Novada Vēstīs”).

Savu artavu jauniešu ikdienas dzīves krāsošanā ieliek arī  Ilūkstes 

Bērnu un jauniešu centrs (BJC), kura vēsture meklējama 1968.
gadā, kad tas tika dēvēts par Pionieru namu, 90.gados šāda veida 
vietas pārtapa par bērnu, jauniešu centriem, bet pēdējā nosaukuma 
maiņa piedzīvota 2004.gadā. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs ir 
Ilūkstes novada interešu izglītības iestāde. Šobrīd te darbojas 15 
interešu izglītības programmas, to starp, teātris, deja – tautu dejas, 
ir hip hop deju grupa, mūzika – ansambļi, ģitārspēles nodarbības, 
izveidojušās labas grupas - „Piparmētra” (vad.Arnis Slobožaņins), 
popgrupa „Zirņi” (izveidoja Atis Auzāns), kā labākais novadā jau 
10 gadus darbojas vokālais ansamblis „Ieklausies”. Bērniem un 
jauniešiem ir iespēja darboties modelēšanas pulciņā, rokdarbu, 
floristikas pulciņos. Visas interešu grupiņas ir piepildītas, tukšumu 
nav. Kopskaitā programmās reģistrējušies 241 bērns, visvairāk 
dejotāju. BJC ir labiekārtota trenažierzāle, Vanda Rimša (BJC un 
BJC muzeja direktore) aicina  nākt ikvienu jaunieti, jo šo iespēju 
var izmantot ne tikai pulciņos reģistrētie bērni. BJC ir arī  izveidota  
jauniešu atpūtas telpa – neliela kafejnīca ar iespējām izmantot 
datorus. 

Par svarīgāko darbu, ko veic BJC, Vanda Rimša uzskata to, ka 
te tiek ielikts pamats nākotnei, iegūtās prasmes bieži vien tiek 
attīstītas un noder dodoties studiju dzīvē.  Liels gandarījums, ka 
bērni savas pirmās zināšanas saņem tieši Ilūkstē, te aug 
arī patriotisms pret dzimto vietu un kas nav mazsvarīgi 
bērnam jau tas dabā – zinātkāre – nākt darboties, te viņiem 
ir iespēja to darīt. 

Patriotiskā audzināšana, vērtības,  kuras nododam nākamajām 
paaudzēm bez ģimenes iesaistes, tajā liela nozīme ir arī izglītības 
iestādēm.  Ilūkstē ir vairākas –  PII „Zvaniņš” (plašāk rakstā „PII 
“Zvaniņš” - 65”,6. lpp), Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Ilūkstes 
1.vidusskola, Ilūkstes novada Sporta skola, Ilūkstes mūzikas un 
mākslas skola. 

Viesojoties Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā, kopā ar 
direktori  Alitu Kudiņu izstaigājam skolas gaiteņus, direktore 
rāda izremontētos kabinetus, stāstot, ka katrai klasei kopā ar tās 
audzinātāju bija iespēja izvēlēties telpas krāsas un tos iekārtot, tādēļ 
tagad katrs kabinets ir ar savu noskaņu. Gaiteņos virknēm izkārtoti 
pateicības raksti, skolēnu darbi, radošā veidā tiek teikti paldies 
vārdi – gan skolotājiem no bērniem, gan bērniem no skolotājiem, 
jo ikviens ir svarīgs. Ja bērns būs apmierināts, tad arī viņa 
vecāki un arī sabiedrība kopumā būs apmierinātāka. Tik 
svarīgi ir iedvesmoties vienam no otra, ņemt labo piemēru, uzsver 
direktore. 

Ilūkstes sadraudzības vidusskola ir kopš 2010.gada, reorganizējot 
Ilūkstes 2.vidusskolu un Ilūkstes novada neklātienes vidusskolu. 
Uz doto brīdi tiek īstenotas piecas izglītības programmas, ietverot 
– mazākumtautības programmu, trīs vispārizglītības virzienu 
programmas, divas īstenotas neklātienē – pieaugušajiem, viena 
obligātās izglītības vecuma audzēkņiem un viena programma – 

N O V A D A  P I E Z Ī M E S

Ik gadu tiek veikti pilsētas labiekārtošanas darbi,  
foto redzams  kadrs  no pagājušā gada, kad tika veikti 
rekonstrukcijas darbi Ilūkstes stadionā. Stadions tika 

saņemts mantojumā un ļoti  īsā laikā sakārtots.
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personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Obligātās izglītības 
vecuma programmā šobrīd mācās 127 skolēni, neklātienē – 67. 
Neklātienes programmā mācību vielu var apgūt attālināti, tiek 
izmantotas tālmācības programmas, tas gan neizslēdz, ka pārbaudes 
darbi tiek kārtoti uz vietas.  Nodarbības notiek latviešu valodā un 
bilingvāli, pakāpeniski pārejot uz latviešu valodu.  Skolas direktore 
atzīmē, ka pēdējo piecu gadu laikā liela izaugsme piedzīvota 
interešu izglītībā. Skolā darbojas divi kori (1.-4.klašu un 5.-9.
klašu).  5.-9.klašu koris  var lepoties ar godalgotām vietām novada 
skatēs, konkursos. Pagājušajā gadā pirms Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem koris piedalījās Republikas skatē, 
iegūto 3.pakāpes diplomu. 1.-4.klašu korim – 3.pakāpes diploms 
novada skatē. Liels sasniegums – nodibinātais deju kolektīvs 
„Dzirkstelīte” (1.-4.klase), kas  izcīnīja tiesības piedalīties Dziesmu 
un deju svētkos. „Pagājušajā gadā 1.septembrī godinājām mazos 
dejotājus – Dziesmu svētku dalībniekus, viņu vecākus, kuri aktīvi 
palīdzēja,” stāsta direktore,”rezultātā vecākie skolēni (8.-12.klase) 
izrādot savu iniciatīvu, uzrunāja skolotāju  Līgu Kūliņu un šogad 
tapa vecāko klašu deju kolektīvs.  Te arī vērojama tā patriotiskā 
audzināšana, jo jāņem vērā, ka te mācās dažādu tautību bērni, 
viņos aug tā pašapziņa, piederības sajūta savai valstij. Tāds ļoti 
audzinošs moments- redzot pozitīvo no mazajiem skolas 
biedriem, lielie ņem piemēru. Tikai tādā veidā bērni kļūst 
labāki. Ar tādām labām lietām, kā pozitīvisms, mīlestība, 
cieņa pret valsti, novadu, skolu - bērni paši mainās”. Runājot 
par interešu izglītību jāmin teātra pulciņš, no šī gada  skolā tiek 
atzīmētas teātra dienas, skolotāja Inese Vuškāne strādā ar bērniem, 
iestudējot ludziņas. Pilnveidojot teātra mākslas iemaņas, lai startētu 
nopietnos konkursos, neizpaliek arī paškritiska vērtēšana. Skolēni 
aktīvi ņem dalību dažādās akcijās, piemēram, labdarības akcijā– 
apmeklējot dzīvnieku patversmi. Notiek arī makulatūras vākšanas 
akcijas un citas. Tiek ņemta dalība starptautiskajos projektos, 
te jāmin aktīvā sadarbība ar Lietuvu. Mācību procesa ietvaros  
skolēni piedalās olimpiādēs, konkursos, tiek rakstīti pētnieciskie un 
zinātniski pētnieciskie darbi, kur jāatzīmē skolotāju spēja bērnus 
motivēt. Stāsta skolas direktore:  „Skolā ir 31 pedagogs, 16 – 
tehniskie darbinieki, lieliska pavāru komanda. Kolektīvs atbildīgs, 
radošs, ieinteresēts savos darba rezultātos. Viens nekad neesi 
cīnītājs…Darbojamies visos virzienos, labu rezultātu un sasniegumu 
- simts un viens. Strādājam arī pie tā, lai skolai piesaistītu skolēnus 
- informācija mājas lapā, reklāma afišu veidā un radio, it īpaši lai 

piesaistītu neklātienes programmai, neklātienē daugavpilieši 
pārsvarā. Būtu gan vēl remonts nepieciešams mājturības kabinetam, 
sporta zālei, bet lielā mērā viss ir sakārtots. Ēdnīca izremontēta, 
paldies SIA „Ornaments” un novada pašvaldībai. Te labi, jo tagad 
tepat ir baseins, vēl būtu nepieciešama dienesta viesnīca, tā būtu 
liela perspektīva. Te daudz domā par veselīgo, sportisko 
dzīvesveidu, skaties pa logu – viss ir! Šis pozitīvais aspekts 
– tas piesaista...” Skola var lepoties arī ar savu skolas karogu, 
tajā– ozols Sēlijas tautiskajās krāsās, bet bērnu dienasgrāmatas rotā 
skolas foto, kas arī atgādina par piederību šai vietai. Sadraudzības 
skolas nosaukums jau nāk no vārda draudzība – te satiekas dažādas 
tautības, skaidro direktore un viņa ir pārliecināta, ka skolas labākā 
reklāma ir paši skolēni.  

Savukārt Ilūkstes 1.vidusskolas majestātiskajā ēkā, kuras 
atklāšanā piedalījās Rainis, bērnu čalas dzirdamas kopš 1926.gada. 
Tolaik tā bija viena no modernākajām skolām, līdz šim laikam, 
protams, ir piedzīvotas  vizuālās pārmaiņas -uzcelts ceturtais stāvs, 
un izmaiņas pēdējā laikā – izremontēts foajē, aktu zāle, ēdnīca un 
virtuve, sporta zāle, daudzi mācību kabineti un gaiteņi. Bet cauri 
laikiem galvenās  vērtības un tradīcijas allaž ir turētas godā. Skolas 
direktore Velta Šterna ir pārliecināta: „Skola ir pilsētas dvēsele 
un nākotne.  Te izaug nākamie darbinieki, strādnieki, 
vēlētāji...”

Skolai ir divas ēkas, kā paši saka, lielā un mazā skola. Mazajā 
skolā sākumskolas bērniem ir sava valsts, veiksmīgi noris bērnu 
socializēšanās, jo viņiem ir sava pašpārvalde, ir savs rituāls 
kā nodzīvot nedēļu, un  tas ir ieguvums. Lielajā skolā valda 
akadēmiskāks gars, mazajā - bērnišķīgāks. Direktore gan piebilst, 
ka mazajai skolai šobrīd būtu jau nepieciešams remonts.

Daudziem skolotājiem Ilūkstes 1.vidusskola ir pirmā un vienīgā 
darba vieta. Te skolotājs atnāk un paliek, nemeklē citu vietu, kas 
ir pozitīvi vērtējams, jo  kolektīvs sastrādājies, ir vienota komanda, 
kura tiecas pēc augstiem rezultātiem. Kā visās novada un lauku 
reģionu skolās arī te audzēkņu skaits samazinās - šobrīd -  277 
skolēni, bet tas nebūt nemazina kolektīva sparu. Sarunā skolas 
direktore  Velta Šterna uzsver –„ ir daudz virsotņu uz ko tiekties. 
Jāsaprot, ka skolas nav arī tā organizācijas, kas nesīs acumirklīgu 
peļņu. No pašvaldības un valsts tiek prasīts daudz. Brīvpusdienas, 
mācību līdzekļi – tas viss ir ļoti dārgi. Galvenais, lai skola ir, pastāv, 
nemainās tās struktūra. Bērns pie mums var mācīties no 1.klases 
līdz 12.klasei. Mēs esam atbildīgi par to, kāds ir jaunais cilvēks, kas 

Kopš pagājušā gada rudens Ilūkstē savas durvis ir vēris Sporta skolas Sporta centrs
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beidz skolu, cik daudz akadēmisko zināšanu viņš ieguvis, cik lielu 
pieredzi ir sakrājis. Izcilības nevar izaudzināt, neprasot neko. 
Daudzi mūsu dižgari, piemēram, Raimonds Pauls, ir stāstījis, ka 
bērnībā negribēja spēlēt klavieres, bet vecāki lika. Katrā sasniegumā 
slēpjas daudz darba. Svarīgi palikt konsekventiem savās prasībās. 
Ja bērns ir izdomājis – dejošu, tad interesi vajadzētu prast uzturēt 
arī turpmākajos gados. Tas ir gan skolotāja, gan vecāku darbs.   Ir 
jābūt sabalansētām  skolas un vecāku prasībām, tad neizpaliks gan 
augsti sasniegumi, gan gandarījums skolā un ģimenē.”

Runājot par skolas audzēkņiem, direktore uzsver, ka tagad bērni 
ļoti mainās, viņiem piemīt augstas prasmes, izmantojot mūsdienu 
tehnoloģijas, tai pat laikā ir vērojama tendence, ka mūsdienu skolēns 
dažkārt nevar paveikt to, ko agrāk tādā vecumā bērns prata. Arī no 
skolotāja šis laikmets pieprasa elastīgumu - gan kā cilvēkam, gan kā 
priekšmeta pasniedzējam. Bet pāri visam jāstāv cilvēciskumam, ir 
pārliecināta skolas direktore, lai bērns pie skolotāja var atnākt kā pie 
tuva cilvēka. Un, lai arī tiek runāts par to, ka skolu direktoriem un 
vietniekiem nevajadzētu pasniegt mācību stundas, no tā atteikties 
būtu ļoti grūti. Tikšanās ar bērniem, stundu vadīšana nav tikai 
darbs, tā ir „atpūta dvēselei un garam, jo vislabākais, kas skolā ir, 
tie ir skolēni” – saka Velta Šterna.

Kopš skolas pirmsākumiem Ilūkstes 1.vidusskola var lepoties ar 
stiprām tradīcijām. Viena no tām ir tautu deju tradīcija -  darbojas 
kolektīvs „Ance” ar piecām deju grupām. Veidojas arī jaunas tradīcijas 
- kopīgi pasākumi  vecākiem, bērniem un skolotājiem, skolas 
dzimšanas dienas svinības, sports un atpūtas pasākumi,  tikšanās 
ar absolventiem, kas kalpo kā laba motivācijas pote. Skolēni redz, 
ka dzīvot šeit nav nolemtība, bet brīnišķīga iespēja labas karjeras 
sākumam. Direktore slavē skolēnu pašpārvaldes un skolas padomes 
darbu, lielo vecāku atbalstu, stāstot: „ Mūsu skolā mācās labi bērni, 
bet labi bērni  nāk no labām ģimenēm. Piemēram, jauniešu mūzikas 
grupās, kuras darbojas pilsētā, piedalās mūsu bērni, – „Taktsmērā”,  
„Piparmētrā”. Pat tad, ja šie bērni neizaugs par mūziķiem, viņi ir 
ieguvēji, jo, darbojoties kopā, gūst nenovērtējami lielu un nozīmīgu 
dzīves pieredzi. Apbrīnojama ir tā enerģija, ko viņu izaugsmē ieliek 
vecāki! Ir brīnišķīgi, ka viņi atbalsta bērnus – dziedāšanu korī, 
dejošanu, piedalīšanos olimpiādēs. Mūsu skolas skolēni piedalās 
daudzās atklātajās olimpiādēs, jo tā ir iespēja jaunam cilvēkam 
redzēt sevi un savas zināšanas, salīdzinot ar citiem.” Skola var 
lepoties ar sasniegumiem mācību darbā. Savulaik vidusskolas posmā 
bija matemātikas virziena klases. Arī tagad eksakto jomu speciālisti 
ir vairāk pieprasīti, tādēļ skolēni tiek mudināti apgūt dabaszinību 
un matemātikas programmu. Direktore uzsver, ka humanitārie 
priekšmeti – valodas, kultūra, literatūra, māksla ir jāapgūst visiem, 
lai  kādā profesijā strādātu, jo tie veido cilvēka garīgo inteliģenci, 

plašu pasaules redzējumu. 
Direktore vairākkārt uzsver, ka bērni ir fantastiski un daudz 

nodarbināti. Ilūkstē tam ir visas iespējas. Mūsu skolēniem ir liela 
priekšrocība, jo var apmeklēt dažādus pulciņus skolā un BJC, var 
darboties pēc stundām mūzikas skolā, sporta skolā, kultūras centrā. 
„Liels pluss ir baseins. Augstu vērtējam to, ka bērni mācās peldēt. 
Runājot par drošību, tas ir nenovērtējams ieguldījums bērnu drošībā 
un veselībā.  Mūs apskauž – jums te baseins, mazajā Ilūkstē. Saprotu, 
pašvaldībai tas maksā ne lēti, bet tas ir ieguldījums bērnos,” saka 
direktore.

Ilūkste rada jaunas pilsētas iespaidu, jo  pilsēta ir bijusi kara 
krustcelēs.  Pirmā pasaules kara laikā tā pilnībā tika nopostīta, 
drupās atstājot arī  tolaik par Baltijā skaistāko dēvēto klosteri.  
Arī vēstures kopsakarībās varam  meklēt atbildes par sabiedrības 
veidošanos, par mūsu sabiedrību šodien, tādēļ viesojamies Ilūkstes 
Bērnu un jauniešu centra muzejā - tā to mīl dēvē paši ilūkstieši, 
bet precīzāk būtu teikt – senlietu krātuve, lai, iespējams,  rastu 
atbildi – kāds bija ilūkstietis toreiz, kāds tagad. 

Muzejs Ilūkstē darbojas kopš 1989.gada. Tolaik Viktorija 
Bukacinska aizsāka novadpētniecības pulciņu un toreizējais 
veikums tika pārņemts, papildināts. Kā stāsta muzeja vadītāja un 
Bērnu un jauniešu centra (BJC) direktore Vanda Rimša, muzejā 
neviena manta – eksponāts,  nav pirkts,  viss - dāvināts. Piemēram, 
nesenākais, subatieša Eduarda meita Olita pēc tēta aiziešanas 
aizsaulē uzaicināja ciemos Vandu, lai Eduarda senlietu krājumus 
nodotu muzejam. Un eksponāti bija pārsteidzoši!  Šobrīd, pateicoties 
Eduarda veikumam,  BJC muzejs ir papildināts ar vairāk kā 100 
fotoaparātiem, pulksteņu kolekciju – sienas, rokas, galda (ap 30),  
patafoniem, radio, atskaņotāju elektroniku un citām senlietām. 
Un svarīgākais, tās nav tikai lietas, kuras tiek saglabātas, 
tā ir atmiņa no tā cilvēka, kas ir paliekoša vērtība. Tāpat 
arī daļa Paula Sukatnieka mantojuma sākotnēji nonāca 
tieši Ilūkstē. Stāsta Vanda: „Viens večuks atbrauca un nolika tās 
mantas. Paveicās, ka  viņš bija saglabājis – sarakstes, grāmatas, laika 
vērojumu pierakstus, gleznas. Mēs te uzglabājām uz kādu laiku un 
nodevām Dvietei. Sukatnieks aizgājis atpakaļ uz savām mājām.”

Visi muzeja priekšmeti tiek reģistrēti inventāra grāmatā, katram 
ir savs numurs. Muzeja eksponātus vairāk veido atradumi Ilūkstē un 
tajos varam lasīs stāstus par cilvēku toreiz. Vanda teic, katra manta 
nes kādu vēstījumu, tas vienojošais iespējams nav tik izteikts, bet 
šajās senlietās varam lasīt stāstu, piemēram, par katru saimnieci, 
kāds viņas darba tikums, tās nodotajām prasmēm. Izšuvumi liecina 
par sievu skaistuma izjūtu, individualitāti un lielu mīlestību pret 
savām mājām, ko apliecina izšūtie teicieni  - „Sapņo jauki”, „Saulīte 
modina”. Un gribās domāt, ka šī skaistuma izjūta, individualitāte un 
mīlestība pret savām mājām ir iesakņojusies arī šī laika ilūkstietī.

Muzejā nav tikai vēstures liecības, tajā tiek veidota skolēnu 
izpratne par vēsturiskajiem notikumiem, tiek veicināta 
komunikācija un sadarbība ar citām organizācijām. Muzejam ir 
izveidojusies laba sadarbība ar Ilūkstes novada centrālo bibliotēku. 
Notiek pasākumi, tikšanās, izstādes. Nesenākā Okupācijas muzeja 
ceļojošā izstāde, prezentācijas. Notiek materiālu apkopošana par 
dažādam iestādēm Ilūkstē, par notikumiem. Tagad tiek apkopoti 
materiāli par slimnīcu. Kopā ar Pensionāru biedrību tika izveidota 
filma, kurā apkopotas represēto atmiņas, te īpašs paldies Marijai 
Slavinskai. Kopā ar bērniem notiek ekspedīcijas tiek veikti nelieli 
restaurācijas darbi. Te bērniem ir telpa, kur noskaņoties uz vēstures 
pusi. Te arī patriotiskā audzināšana -  paturēt informāciju par savu 
novadu, apkārtni. Kā saka Vanda, tas ir BJC mazais ieguldījums 
Ilūkstes vēsturē.

Jau tika pieminēta  Ilūkstes novada centrālā bibliotēka, un 
te vietā būtu kādas lasītājas dotā definīcija - bibliotēka ir viena forša 
iestāde, kas sniedz pakalpojumus bez maksas! Tiekoties ar bibliotēkas 
kolektīvu – vadītāju Ināru Valpēteri, bibliotekārēm – Gani Rošāni 
un Olgu Šaršūni, uzzinām, ka Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas 
vēsture ir diezgan sena, tā dibināta 1924.gadā, bet šī brīža telpas ir 
apdzīvotas kopš 1961.gada,  plaša telpu rekonstrukcija piedzīvota 
1981.gadā. Tā pat kā citās novada bibliotēkās arī šeit tiek veikts 
apjomīgs  novadpētniecības darbs – braucot uz arhīviem, apstaigājot 
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notikumu zinātājus, organizējot tematiskos, izglītojošos, vēstures 
pasākumus, ko jau atzīmēja arī Vanda Rimša.

Un bibliotēka tik tiešām ir mūžizglītības iestāde, bibliotekāres 
uzsver – mūsu lasītāji ir izglītoti un zinoši, pārzina jaunāko 
literatūru. Jau otro gadu ir iespēja apkalpot lasītājus elektroniski 
( e-katalogs), šī iespēja nodrošināta visās novada bibliotēkās, tas 
nozīmē, ka grāmatas var pasūtīt attālināti, tas ļoti patīk jaunāka 
gada gājuma lasītājiem. Uz doto brīdi lasītāju skaits ir  620, bet 
ņemsim vērā, ka Ilūkstē ir četras bibliotēkas - šī, Bērnu bibliotēka, 
un katrai vidusskolai arī ir sava. Ilūkstes novada centrālajai 
bibliotēkai ir grāmatu punkts arī Veselības centrā, dažiem lasītājiem 
grāmatas tiek nestas arī uz mājām. Diemžēl neērtības sagādā tas, 
ka bibliotēkas telpas ir iekārtotas ēkas 3.stāvā. 

Bibliotēka arī ir kā socializēšanās vieta, īpaši vecākā gada gājuma 
ļaudīm. „Katru senioru zinām, kas kuram patīk, te arī daudzi nāk, 
lai vienkārši aprunātos,” stāsta Ināra ar kolēģēm, „bibliotēkā 
notiek dažādi kursi, piemēram, bezdarbniekiem, palīdzam rakstīt 
CV, meklēt internetā darbu, notiek datorapmācības. Tiek organizēti 
dažāda veida pasākumi, ne tikai ar vēsturi saistītie, ir tikšanās 
ar personībām, izstādes… Darām visu, lai cilvēkiem te būtu 
interesanti. Mēs jau arī varētu tikai sēdēt un izsniegt grāmatas… 
Arī bibliotekāriem regulāri jāpapildina zināšanas, notiek pieredzes 
apmaiņas braucieni. Ir metodiskais darbs, šobrīd gatavojamies 
akreditācijai. ”

Te darbojas tā savstarpējā mijiedarbība - bibliotekāres saka  - 
viņas mācās no lasītājiem, lasītāji no viņām. Bibliotekārs ir  laimīgs 
cilvēks, jo te ir vajadzīgs. Droši var teikt, ka te strādā cilvēki ar 
atvērtām sirdīm, dzirdot, redzot cilvēku vajadzības, priekus un 
mazpilsētas izaugsmi. „Ja seko līdzi - redzi - visur viss notiek. 
Mums ir gudri bērni, visur paspēj piedalīties, labi rezultāti 
olimpiādēs. Mūsu seniori! Deju kolektīvi – jaunieši, vidējā 
paaudze. Dzīvojot pie stadiona, redzi,  vasarai nākot – kāda 
tur dzīvība!  Dzīvot un priecāties,” teic bibliotekāres.

Turpat zem viena jumta ar bibliotēku darbojas Ilūkstes novada 
kultūras centrs (KC). Kultūras centra mākslinieciskās daļas 
vadītāja Vikija Klišāne ir pārliecināta, ka par cilvēku var spriest 
pēc daudz dažādiem parametriem, un viens no izteiksmīgākajiem 
– arī tas, kādus pasākumus viņš izvēlas apmeklēt. „Caur kultūras 
notikumu prizmu var secināt, kāds ir arī Ilūkstes iedzīvotājs,” 
stāsta Vikija, „lai arī katrs cilvēks ir unikāls, tomēr dažus kolektīvās 
apziņas virzienus var izšķirt, izvērtējot dažādu pasākumu 
apmeklētību. Visapmeklētākais gada pasākums ir estrādes sezonas 
atklāšanas koncerts Ilūkstes brīvdabas estrādē. Pēdējos gados šajā 
tradicionālajā pavasara koncertā valdīja šlāgermūziķi. Tas liecina 
par Ilūkstes iedzīvotāju muzikālās gaumes tendenci. Šlāgeris ir 
pieprasīts arī ballēs un citos viesmākslinieku koncertos. Tomēr 
šogad estrāde tiks atklāta ar pavisam cita veida mūziku - 28. 
maijā  varēsim baudīt roku muzikālās apvienības “LĪVI un Buks” 
izpildījumā. Dzirdēsim vispopulārākās un iemīļotākās “LĪVU” 
kompozīcijas, kas cauri laikiem joprojām ir palikušas cilvēku 
atmiņās un sirdīs. Pēc koncerta ballē varēs izdejoties ierastākos 
ritmos ar Ati Auzānu un grupu.”  Vikija atzīst, ka  šis variants, 
protams, ir nedaudz riskants, bet arī kā interesants eksperiments, 
jo rokmūzika Ilūkstē neskan bieži. Vēl pie populārākajiem 
pasākumiem Ilūkstē tiek minēts 8.marta Sieviešu dienai veltītais 
koncerts, apmeklējuma ziņā ievērojams ir arī Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienas pasākums novembrī. Kultūras centrs 
piedāvā arī filmu un multfilmu seansus, izstādes. Skatītāji ir 
gaidīti arī skatēs un sadančos. „Publikas vairumu sastāda tie, kas 
ir draugos, rados un darba saistībās ar pasākumā godināmajiem 
novada iedzīvotājiem. Arī citos pasākumos vērojama šī tendence, ka 
apmeklēšanai īpašs stimuls ir personīgā saistība ar pasākuma norisi. 
Tas ir ļoti pozitīvi, ka ilūkstieši ierodas atbalstīt savējos, bet  mēs 
varētu būt drošāki attiecībā pret mazāk pazīstamiem māksliniekiem 
un nepopulārākām pasākumu formām,” atzīmē Vikija, „diemžēl  
bieži nākas dzirdēt no iedzīvotājiem šādas frāzes: Tas jau nav priekš 
manis..., Es nezinu, kas tur būs...Dārgie, ilūkstieši, - ja pasākuma 
afiša gozējas pie informatīvā stenda pilsētas centrā, tad pasākumu 
ne tikai drīkst apmeklēt, bet jūsu ierašanās ir pat ļoti vēlama! Un 
nezināšana par to, kas tieši pasākumā notiks, ir iemesls doties 

un noskaidrot, nevis nobīties un palikt mājās.” Vikija skaidro, ka 
Kultūras centra darbinieki arī nevar individuāli katram pilsētas 
iedzīvotājam nodot ielūgumu uz konkrēto koncertu, izstādes 
atklāšanu vai citu norisi, mums katram pašam ir jāinteresējas par 
savā pilsētā notiekošo, nevis jāgaida, kad viss atnāks pats. Vikija 
ir pārliecināta, ka  mūsdienās tā ir normāla globāla parādība, ka 
komunikācija vairs nav tik personalizēta kā agrāk, kad miestā bija 
pārdesmit cilvēki, kas visi visu zināja, sakot: „Pirmkārt, mēs 
katrs pats esam atbildīgi par to, kāda ir mūsu sabiedriskā 
dzīve. Ja ir vēlme, tad arī rezultāts būs!”

Runājot par labiem rezultātiem, vieta ir Ilūkstes novada 
Sporta skolai, kura  realizē izglītības programmas vieglatlētikā un 
futbolā, interešu izglītībā – peldēšana. Sporta skolā notiek mācību 
treniņu nodarbības 19 sporta veidu grupās,kopējais audzēkņu 
skaits - 252. Kā stāsta Alvis Šedis (direktora p.i.), uz doto brīdi 
prioritāte ir  iziet akreditāciju skolai un programmām, šis process ir 
jāveic reizi sešos gados, kā arī  jādomā par peldēšanas programmas 
licenzēšanu. Audzēkņu uzņemšana Sporta skolā notiek septembrī 
un janvārī visās vecuma grupās. Alvis uzsver, ka vēlētos, lai 
vecāki vērš uzmanību bērnu veselībai. Lai gan Sporta skola reizi 
gadā nodrošina veselības pārbaudi vecākajiem bērniem, diemžēl 
jaunākajiem nevar to nodrošināt, tādēļ tiek lūgts vecāku atbalsts, 
padziļināti pievērst uzmanību bērna sagatavotībai un veselības 
stāvoklim.  Ja nav izziņas, tad nevar trenēties.  Kā arī būtu prieks, 

ja vecāki vairāk pievērstu uzmanību bērnu sekmēm skolā.
Priecē, ka Sporta skolā par treneriem strādā skolas absolventi, 

bet Alvis uzsver, ka  pedagogus joprojām vajag! Visās jomās! Jo 
īpaši šobrīd nepieciešams treneris peldēšanā (ar augstāko izglītību 
sporta pedagoģijā).

Jāpiemin arī Ilūkstes stadions, kura rekonstrukcijas darbi 
tikai pabeigti pagājušā gada novembrī. Stadions arī tika saņemts 
mantojumā un ļoti  īsā laikā sakārtots. Šobrīd stadiona sezona  
ir atklāta, pirmās sacensības novada skolēniem notika jau aprīlī. 
Kā stāsta Alvis, stadionam ir paredzēta inventāra iegāde – 
augstlēkšanas sektors, dažādu veidu barjeras. Stadiona darba laiks 
no 7.00 – 22.00. Lūgums ņemt vērā, ka stadiona skrejceļš paredzēts 
tikai skriešanai un nūjošanai, ko arī cilvēki regulāri mīl darīt. 
Savukārt futbola laukumu ārpus treniņa laika lūgums neizmantot, 
saudzējot zālāju.

Un kā jau Alita Kudiņa pieminēja, blakus Sadraudzības 
vidusskolai atrodas Sporta skolas Sporta centrs. Baseina 
galvenā administratore Viktorija Smagare uzsver, ka baseins ne tikai 
veiksmīgi darbojas un turpina piedāvāt dažāda veida nodarbības 
kā bērniem (skolēniem notiek sporta stundas un  treniņi – bērni 
gatavojas sacensību startiem ne tikai novadā, bet arī Daugavpilī), 
tā pieaugušajiem, bet caur baseinu paveras iespēja attīstīt citas 
jomas. Šobrīd baseins ir kļuvis par iemeslu, kāpēc citi novadi 
vēlas organizēt nometnes bērniem tieši Ilūkstē, un tā ir laba 
iespēja mums -   parādīt savu pilsētu, stāstīt par novadu. 

N O V A D A  P I E Z Ī M E S

Patriotiskā audzināšana, tradīcijas, sadarbība – izglītības 
un kultūras iestādēs, pasākumos un ikdienā
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„Ir  interese no Jelgavas, Ādažiem, no Lietuvas, kur grupas veidoto 
ap 100 cilvēkiem. Diemžēl tagad nevaram nodrošināt  naktsmītnes 
tik lielam cilvēku skaitam, bet paverās nišas – re vajag vietu, kur 
izguldīt, daudzi jautā par transporta iespējām, jo vēlas,  nometnes 
ietvaros,  apceļot novadu, tātad ieguldījums tūrismā,” stāsta 
Viktorija.

Un paveries uz mazpilsētas ainavu, tās krāsas fascinē, te 
gūsti relaksāciju. Te tas miers var baudīt dabu, nav stresa 
– trolejbusi, autobusi, kur nevar ievilkt elpu, un to no jauna 
liek pamanīt Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktore 
Ilona Linarte - Ruža. Viņas pārdomās un sajūtās savijās mīlestība 
pret Ilūksti un novadu,  spēja racionāli saskatīt mūsu izmantotās 
un arī vēl neizmantotās iespējas. 

„Negribas lietot vārdu province, provinciāla vieta, tie tādi 
nonivelēti vārdi... bet šeit bērni kā tādi neapslīpēti dimantiņi. Tas 
pozitīvisms – nāk un grib, rāda. Viņi visu zina, kā izskatās putni, 
kādi koki...bērni vēro...Paslīpē un ieraugi kolosālu ideju, kā parādīt 
to koku, varbūt nav tik daudz pacietības, bet vizuālais tēls viņiem – 
vau! Ja viņi var, man arī jādara!  Te pateicīga vieta mākslai – redzi 
ainavu, arhitektūru, iemāci ieraudzīt. Kamēr bērni grib, tikmēr 
jādod. Izliek to, kas iekšā. Rīgā izvēlies- ņem talantīgākos. Mēs šeit 
to nevaram atļauties, ja bērns vēlas, šis pakalpojums ir jāsniedz,” 
ir pārliecināta  Ilona Linarte – Ruža. Caur savu plašo pieredzi viņa 
stāsta, ka sākot strādāt Ilūkstē, esot bijusi pārsteigta, atbrauc 
- redzi ir iestādes, daudz iestāžu, bet uz pašvaldības pleciem, 
funkcijas grūti sadalīt. „Vietnieku daudz pilsētā, lai vai kāda skola, 
te skolotājs atbild par daudzām lietām, līdz ar to šiem  lauku, 
mazpilsētu darbiniekiem ir liela šī te slodze, šī garīgā slodze,”saka 
Ilona.

Skolas direktore skaidro, ka Rīgā prasības ir citas, skolām ir 
lielākas iespējas piesaistīt  pasniedzējus, viņi atnāk, dod un saņem. 
Mākslā kaut ko dodot, ir svarīgi arī saņemt atpakaļ, vai tās ir kādas 
idejas, jo  pedagoga un skolnieka dialogā tas vislabākais. Papildus 
pasniedzējiem daudz jāmeklē materiāli. Iet solīti tālāk, pedagogam 
pašam daudz jāstrādā. Skolotājam jābūt lietas kursā. Gados jauni 
pedagogi ir tuvāk bērniem. Svarīgi, lai būtu speciālists kādā jomā...
Šeit arī pedagogi ir tik, cik ir,  bet, kas ir labais rādītājs, uz Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolu brauc pedagogi no Daugavpils, viņi ir 
ieinteresēti dot tieši mūsu bērniem. 

Ilūkstes mūzikas un mākslas skola, sākotnēji tikai kā mūzikas 
skola, dibināta jau sešdesmitajos gados, bet tikai otro gadu te notiek 
nodarbības mākslā (Vizuāli plastiskā māksla (mācību ilgums – 6 
gadi)). Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai – 70%  finansējuma 
dod Kultūras ministrija, pārējo sedz pašvaldība. Šobrīd Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolai ir Mūzikas programmas filiāle Subatē 
un Vizuāli plastiskās mākslas klase Bebrenē.  Skolas Mūzikas 
programmā ir 109 audzēkņi, bet Mākslā – 303. Diemžēl skolas 
telpas ir par šauru, jau no 1.septembra mūzikas nodaļā nāks klāt 
sitamie instrumenti, jo ir pieprasījums un jādod piedāvājums. 

Stāstot par ikdienu Mūzikas un mākslas skolā  direktore velk 
paralēles ar norisēm novadā: „Ja pierod pie darba, vai tas ir sports, 
māksla, vai mūzika ar nopietniem treniņiem, ja bērns to grib, 
tas vislielākais noziegums, ja viņam nav. Bērns viļās valstī – man 
to neļāva darīt. Bērni pierod pie sistemātiska darba. Šeit bērni , 
vai tā māksla, mūzika, sports, olimpiādes, te provincē, viņi spēj 
sadalīt laiku. Visi tiek augstskolās te no Ilūkstes, viņi visi studē, 
iestājas budžeta grupās. Ilūkstes 1.vidusskola – super sasniegumi! 
Te par katru domā, nekad to nemainītu pret kādiem no lielajiem 
„kombinātiem”. Pati mācījos 40 bērnu klasē… Svarīgi,  ka bērniem 
ir interese... Kā viņi priecājās, ka bija baseinā. Daudzi skatās 
tikai ciparus, bet ir jāsaprot, ka viss labais ir ļoti, ļoti 
dārgs. Piemērs par Rotko centru Daugavpilī. 1999.gadā pirmo reizi 
uzzināju par šo ideju, daudzi bija pret ideju un centra ierīkošanu, 
bet tagad visa pilsēta plaukst, tagad uz šejieni  arī visi mani paziņas 
no Eiropas, Amerikas brauc. Viss attīstās pa spirāli – dzīve, mode... 
Redzējis, sapņojis un tagad saskaries ar tiem darbiem, Rotko – tur 
citi likumi darbojas.”

Ilonai izpratni par mākslas darbiem deva tētis, kurš vedis uz 
izstādēm un balstoties uz savām kultūras vēstures zināšanām, 
devis pirmos priekšstatus par mākslu. Un Ilona uzsver, ka tā laika 
izglītība tomēr bija ļoti laba. Pamatlietas ir jāmāca tā, kā tas bija 
dots padomju laikā. Piemēram, mākslā ir jāprot tas klasiskais 
zīmējums, tikai tad var operēt un strādāt. Ja paskaties Pikaso 
kubismu, agrīnos darbus, bet to ir jāmāk. Savukārt Amerikā esot 
cita pieeja, tādēļ tie bērni, kuri tur devušies, var izcelties, ka prot 
klasisko zīmējumu. 

Skolas direktore ir pārliecināta, lai pilsēta un novads attīstītos, 
vajag speciālistiem radīt darbavietas, ieguldīt līdzekļus konkrētā 
izglītības programmā, stāsta: „Stratēģiskā lielā mērķa Latvijai nav. 
Ir jāizdomā stratēģija novadā, ir tiem rīdziniekiem arī kaut kur 
jābrauc. Subate kā kūrortpilsēta - ezers, zveja, laivas.  Bebrenē tās 
senās ēkas. Ilūkstē izglītība – novada centrs. Ir sapnis par izstāžu 
zāli, redzu turpat kā piebūvi BJC muzejam. Ja ir, tad ir centrs! 
Visiem sāp un visiem vajag, bet stingri jānosaka  -attīstam 
to - lai būtu tas rezultāts, tāpat kā ar Rotko centru. Domāt 
solīti uz priekšu. To ieguldījumu jau redz vēlāk,  pēc 10 
un vairāk gadiem. Ir mums jauni un labi speciālisti. Nevajag 
pārvilināt no kaut kurienes, bet, lai paliek. Protams, studē Rīgā, 
vai citur. Tos savējos jāpietur, jārada apstākļi, lai paliek. Mums 
ar vārdu tie cilvēki no Ilūkstes nāk, zina ,kas ir darbs un prot 
izmantot to savu potenciālu. 

Neviens  bērns nedrīkst būt noniecināts, katram ir talants. Tik, 
vai pietiks pacietības? Tie, kuri pabeidz, iztur – zelta medaļa! Tas ir 
katras dienas darbs,  īpaši mūzikā. Mūziķiem disciplīna. Mūziķiem 
obligāti jāpiedalās koncertos, ja gribam rezultātus, vajag, lai redz 
kāds citur līmenis, tas rada motivāciju, ceļ pašapziņu. Te laiks 
kā vērtība, to visu nodarbību laiku atstrādā. Skolotājas strādā 
perfekti. Mākslā, ja dažas dienas nedari - roka, lai strādātu, atkal 
jāpārmācās. Tie, kas te nāk, viņiem visas klades apzīmētas. Ir 
plenēri, kas  ļoti patīk, prasa. Svarīgas tās izstādītes, tagad sērija 
– Ziedi, būs putni, kad saliec, noformē, ieraugi izstādē – novērtē, 
liek piedomāt pie niansēm.…Tik kurā brīdī mēs viņus apslāpējam. 
Bērns runā aumaļām un tad tas posms, ka  bērns vairs neprot 
izteikt savu domu. Nav laika tam, mājās, skolā nav laika runāt, bet, 
ja liktu par sacerējumu piecus teikumus pastāstīt... Bērni nežēlīgi 
– ko tu tur uzzīmēji, kas tas par ķēmu!  - Skolotājam jāpārtver, 
tās sekundes simtdaļas. Nepareiza zīmējuma nav, katrs cilvēks 
redz savādāk šo pasauli. Zinātniski jau pierādīts, ka pasauli kāds 
redz caur zaļo, cits caur sarkano stikliņu. Radošums – smadzeņu 
piepūle - izdomāt rezultātu. Lietas savdabīgas ar mākslu redzam. 
Arī bez kultūras, izglītības, interešu izglītības, mākslas, mūzikas, 
spēcīgi un interesanti ir mūsu bērni. Pilsētā vienkārši to bērnu 
vairāk. Iemācām bērnus strādāt – tas lielākais trumpis. Mums 
jau divi prezidenti ir, ja nenoies no ceļa. Bērni tāds dārgums, ko 
negribētos pazaudēt.”

Savulaik Verners Lazovskis Maskavā aizstāvot savu 
disertācijas darbu  par Ilūkstes medicīnas pirmsākumiem, 
(plašāks raksts par Veselība centru rakstā „Veselības 
centrs „Ilūkste””, 10.lpp), gribēja daļu kā rakstu 
publicēt”Avangardā”, bet tas neesot izdevies, jo redakcijā 
bija neticība tam, ka kaut kādā  Latvijas kaktā, kaut kādā 
tumsonībā ir tāda attīstība. Tādēļ pārfrāzējot Ilūkstes 
Sadraudzības skolas direktores teikto, ka skolas labākā 
reklāma ir skolēni, gribas teikt, Ilūkstes labākā reklāma 
ir paši iedzīvotāji. Un tie, kuriem acis ir vaļā, redz un dzird 
- mazpilsēta ir dzīva un ne velti ir mūsu novada centrs. Ar 
tādām labām lietām -  pozitīvisms, mīlestība, cieņa pret 
valsti, novadu, darba vietu, skolu, ģimeni – mainās cilvēks 
un jāmainās arī sabiedrībai kopumā. Un lai mēs katrs 
pārliecinoši varam teikt - Es tagad izvēlos šo pusi!

Ar ilūkstiešiem tikās
Madara Pavlovska

redaktore
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PAGASTU ĪSZIŅAS
no Subates:
•	 Subates KN šajā pavasarī īsteno ceļojumu ciklu. Tās ir tikša-

nās ar ceļojumu grāmatu autoriem, izdevniecību un ceļojumu 
aģentūru. 27.aprīlī Subates KN viesojās ceļotāja Elvita Ruka. 
Pasākumu atblastīja ceļojumu aģentūra IMPRO, kas deva ie-
spēju diviem novada iedzīvotājiem-pasākuma dalībniekiem- 
doties izbraukumā pa Latviju. Maija mēnesī-18.maijā- ceļo-
jumi turpināsies un visi tiek aicināti uz Subates KN un 
izdevniecības Jumava kopīgu pasākumu, kurā viesosies 
Jumavas grāmatu galds un aizrautīgs ceļotājs, stāstnieks un 
grāmatu autors Pēteris Strubergs.

•	 pie Subates KN ir uzziedējušas skaistas un jo īpaši lielas tulpes. 
Tādu nav pat Holandē. Jūs vēlaties sīpolus sev?! Tulpju autors 
un audzētājs ir Subates komunālās daļas meistars-galdnieks 
Mārtiņš Janulis, bet tām krāsas piedeva strādnieks Sandris 
Fiļimonovs.

Gunta Okmane (Subates KN vad.)

•	 Mājas 1. Maija ielā nr. 10 Subatē  iedzīvotāji aprīlī izveidoja 
bērniem pagalmā jaunu rotaļu laukumu. Šajās daudzdzīvokļu 
mājās dzīvo 19 dažāda vecuma bērni, savas intereses ir gan 
lielajiem, gan mazajiem. Tika salabotas, pārkrāsotas un ērtāk 
izvietotas rotaļu konstrukcijas, izveidotas  jaunas smilšukas-
tes.Materiālus, krāsas pēc vecāku lūguma iedalīja pārvalde, 
interesantas atkritumu kastes izgatavoja un pārējos kokma-
teriālus sagatavoja komunālā dienesta strādnieks Mārtiņš Ja-
nulis. Pagalms ir kļuvis ērtāks un funkcionālāks, bet pašiem 
namu iemītniekiem vēl esot jaunas idejas, ko realizēt nākotnē.

•	 Mājas Brīvības ielas 10 Subatē iedzīvotāji izveidojuši  skaistu 
atpūtas vietu, ierīkojuši puķu dobes neizmantotā pļavā bla-
kus savai mājai, iztīrījuši dīķi un sakopuši tā krastus, prieks 
pašiem, kaimiņiem un viesiem. Arī mājas teritorija vienmēr 
ir sakopta (mājā ir 12  dzīvokļi). Interesanto ideju autori un 
realizētāji- Ilga, Vanda, Vladimirs, Valentīna.  Paldies iedzīvo-
tājiem  par iniciatīvu un darbu!

Sofija Glūmāne
(Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vad.)

no Dvietes:
•	 23.aprīlī Dvietes vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs ciemo-

jās Rubenes kultūras namā, kur notika tradicionālais aprīļa 
joku koncerts/sadancis "Raibais karuselis".

Marija Setkovska (Dvietes KN vad.)

•	 30.aprīlī Dvietes KN tika svinēta „ Teātra diena ”, kurā pie-
dalījās tuvāko pagastu un novadu viesi. Pasākumā piedalījās 
Dvietes KN amatierteātris „ Nebēdnieki ” ar skeču „ Sapnis 
vasaras naktī ”, Kalna pagasta dramatiskais kolektīvs „ Vienī-
ba ” ar skeču „ Pie daktera ”, Zasas KN amatierteātris ar lugu 
„ Pīles lidojums ”, Dignājas pagasta dramatiskais kolektīvs „ 
Madagurči ” ar viencēlienu „ Sieviešu slimības ” un Dunavas 
pagasta amatierteātris „ Sateka ” ar skeču „ Kas man par to 
būs ”. Skatītājus un viesus ar jaukām dziesmām priecēja Dvie-
tes vokālais ansamblis „ Rasa ”.

•	 Svētki Baltā noskaņā notika 4.maijā Dvietes pagasta Mui-
žas parkā, kur Ilūkstes novada audžuģimenes Mātes dienas 
priekšvakarā pulcināja kopā visa Latgales reģiona audžuģime-
nes, lai iedvesmotos cita no citas (plašāks atskats uz pasāku-
mu- nākamajā numurā).

•	 4.jūnijā pulksten 15.00 biedrība „ Dvietes vīnogas ” 
ielūdz uz pasākumu „ Bērni visā pasaulē    vienādi. 
Bērniem visā pasaulē vajadzīgs miers ” Dvietes parka 
estrādē. Pasākumā piedalās Jelgavas bērnu un jauniešu cen-
tra „ Junda ” tautas deju kolektīvs „ Jundēni ”  un Bebrenes 
vidusskolas deju kolektīvs „ Ciku – caku ”. Vakarā – disenīte.

Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes vad.)

no Eglaines un Šēderes:

•	 Eglaines pagastā un Šederes pagastā aprīļa mēnesī notika 
sauso un bīstamo koku zāģēšana kapsētās. Eglaines pagastā 
tās bija Kazimirvāles, Lavīdes, Kaminčas, Sārtenes kapsētas 
un Šēderes pagastā Pakapenes kapsēta. Pēc koku izzāģēša-
nas minēto kapsētu teritorijas ir uzkoptas - koksne izvesta, 
zari aizvākti. Eglaines pagasta un Šēderes pagasta iedzīvotāji 
ir pateicīgi par to, ka Ilūkstes novada pašvaldība ir finansēju-
si tik lielu un ļoti vajadzīgu darbu.

Marta Petrova (Eglaines un Šēderes pagastu pārvaldes vad.)

no Bebrenes:

•	 Bebrenes muižas parkā viss zied, plaukst, smaržo, vītero put-
ni! Visu šo reibinošo dabas atmodu var izbaudīt apsēžoties uz 
jaunajiem soliņiem pie pastaigu celiņiem, vai saliņā un visus 
mīlas pārīšus gaida īpašs soliņš pie ‘’Mīlestības priedes’’!

•	 Aicinām baudīt pavasari un avota ūdeni Akmeņupes dabas 
takā, kur šajā pavasarī atjaunots tiltiņš pie ‘’Spēka avota’’.

•	 Bebrenes bibliotēkā bērnu stūrīti rotā tikko izgatavoti jauni 
plaukti grāmatām. Maija vidū bibliotēkā varēs iepazīties ar 
sešgadīgās Elzas Zībārtes peļu kolekciju.

•	 02.- 06.05. Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vi-
dusskolā notika vecāku nedēļa.

•	 04.05. Bebrenes kultūras namā visi tika aicināti noskatīties 
mūsu amatierteātra izrādi ‘’Jūras gaiss’’.

Bebrenē NOTIKS:
•	 11.05. Bebrenes pagasta Putnu salas ‘’Gulbjos’’ notiks pir-

mais Bebrenes senioru kopu saiets.
•	 15.05. pie Bebrenes dzirnavām notiks pavasara tirdziņš.
•	 15.05. visi aktīvā dzīvesveida atbalstītāji tiek aicināti piedalī-

ties otrajā velobraucienā ‘’Meža takas Bebrenē 2016’’.
•	 17.05. Bebrenes pagasta Putnu salas ‘’Gulbjos’’ viesosies 

zviedru trio ‘’Blackcurrant’’ (Upenes), lai saspēlētos un sa-
dziedātos ar mūsu folkloras kopu ‘’Ritam’’.

•	 24.05. Bebrenes pagasta Putnu salas ‘’Gulbjos’’ notiks Vides 
klases nodarbība ‘’Izgaršo dabu’’, ko vadīs DAP speciālisti.

Benita Štrausa (Bebrene pagasta pārvaldes vad.)

Paldies pagastu pārvaldēm par atsaucību 
un sniegto informāciju.

 Lai saulains maijs!

Subatē  iedzīvotāji izveidoja bērniem pagalmā
jaunu rotaļu laukumu
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Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
aicina uz tikšanos  bijušos medicīnas darbiniekus, 
kas ir pelnītā atpūtā un labā piemiņā paturējuši 

savus darba gadus Ilūkstē.

tirāža - 600 eksemplāri.

Maketēšana: Igors Madžulis

Tā sacīja meža māte,
Par siliņu tecēdama,
Pūt vējiņ, nelauz koku,
Mazs bērniņš šūpulī

  Ilūkste: Emīls Zarāns, Arvils Beinarovičs
  Eglaines pagasts: Sabīne Samoviča
  Rīga: Konstantīns Šubins
  Subatē: Adriāns Bašķis

Es aizeju un tomēr palieku –
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošajā vējā – es esmu pie jums

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā martā
reģistrēti mūžībā aizvadītie:

Eglaines pagastā: Ligita Indāne, Sergejs Miļukins,
          Fjodors Kauzovs, Pēteris Krievāns
Pilskalnes pagastā: Johanna Gudanova
Prodes pagastā: Modris Deinis
Šēderes pagastā: Antons Vasiļevskis 
Subatē: Rasma Andersone

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās 
maijā dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Staņislavu Ļubomirski, Jāni Uržu,
   Valiju Vaļuku
Dvietes pagastā: Irenu Petrovu, Andri Rušmani,
   Jāni Žvirbli, Intu Bukeiku
Eglaines pagastā: Klavdiju Timofejevu, Svetlanu Goršečņikovu,  
   Andri Krievānu  
Pilskalnes pagastā: Albertu Krukovski, Lidiju Karačuni,
   Zigrīdu Purvinsku, Ingrīdu Purvinsku 
Prodes pagastā: Olgu Jerofejevu , Aināru Rutkausku
Šēderes pagastā: Zenonu Baltrukeviču, Eduardu Meinertu,  
   Juri Spaļvu, Jāni Antoņeviču,
   Ināru Lukjansku, Jāni Mickeviču,
   Aleksandru Pļonkinu
Subatē:  Feodosiju Gorjunovu, Ilgu Jansoni,
   Antoņinu Kalnieti, Antonu Artemjevu,   
   Stepanu Gorjunovu, Ņinu Možeiku 
Ilūkstē:  Pjotru Tarasovu, Valentīnu Barišņikovu, 
   Andri Rumpēteri, Ņinu Zavadsku,
   Viktoru Burģeli, Janīnu Kviļūni,
   Valdi Silapēteru, Josifu Zavadski, 
   Aleksandru Budkeviču, Genādiju Stutu

Ilūkstes novada
Dzimtsarakstu nodaļā martā

ir reģistrēti jaundzimušie:

?

Paldies par atbalstu
Ilūkstes novada vecākās paaudzes deju kopa  „Ozolzī-

les” pateicas Saeimas deputātam Rihardam Eigimam un 
viņa izveidotajam fondam  „Stalkers” par marta mēnesī 
saņemto humāno palīdzību (lietotajiem apģērbiem, apa-
viem, rotaļlietām no Vācijas). Deju kopā darbojas vairāki 
dalībnieki, kuri ir pirmspensijas vecumā un ir bez patstā-
vīga darba. Arī mūsu pensionāru pensijas ir mazākas par 

minimālo algu valstī.
Esam gandarīti par iespēju arī turpmāk sadarboties ar  
„Stalkers”, lai palīdzētu mūsu novada pagastu ļaudīm

Marija Slavinska deju kopa „Ozolzīles”


