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D O M E S  Z I Ņ A S

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

DARBU IR UZSĀKUSI 
JAUNIEVĒLĒTĀ NOVADA DOME

22.jūnijā notika jaunievēlētās domes pirmā darba sēde.

Darba kārtībā izskatīja vienu  jautājumu  – „Par Ilūkstes novada domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu”. Sēdē piedalījās 15 jaunievēlētie deputāti: 
Kristaps Averjanovs, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Viktors 
Jasiņavičs, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Jānis Krievāns, Maigurs Krievāns, 
Irēna Kūliņa, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Stefans 
Rāzna, Artis Simanovičs , Dace Stalidzāne.

Atklāti balsojot (ar 10 balsīm  par) Ilūkstes  novada dome nolēma  par  
domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēt  Stafanu Rāznu.

29.jūnijā notika ārkārtas domes sēde, kur izskatīja 12 darba  
kārtības jautājumus. 

1. Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

2. Par Ilūkstes novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.

3. Par finansu līdzekļu novirzīšanu automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšanai .

4. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības teritorijas 
apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļai.

5. Par grozījumiem 25.08.2016. lēmumā Nr.319 „Par degvielas patēriņa 
normu noteikšanu pašvaldības mazajai dārza moto tehnikai”.

6. Par grozījumiem 26.01.2017.lēmuma Nr.39 „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma 
noteikšanu” 3.pielikumā „Raudas internātpamatskola”.

7. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.

8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Meža ielā 2 un Meža ielā 4, 
Ilūkstē.

9. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus 
zemes platības piešķiršanu biedrībai “Dvietiņa” Dvietes pagastā.

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes 
vienības daļai un mērķa maiņu zemes vienībai nekustamajā īpašumā 
“Vienības” Pilskalnes pagastā.

11. Par pašvaldības  zemes iznomāšanu R.V. Šēderes pagastā.

12.Par Ā.S. iesnieguma izskatīšanu.

Atklāti balsojot (ar 10 balsīm par) Ilūkstes novada dome nolēma par  
domes priekšsēdētāja vietnieku atkārtoti ievēlēt Maiguru Krievānu. 

Nolēma izveidot 3 deputātu pastāvīgās komitejas un ievēlēja to sastāvus.

Finanšu komiteju šādā sastāvā:    

komitejas priekšsēdētājs Stefans Rāzna
komitejas locekļi: Artis Simanovičs

Maigurs Krievāns
Guntars Cepurītis
Jānis Krievāns
Viktors Jasiņavičs
Kristaps Averjanovs
Andis Ķīsis

Attīstības un uzņēmējdarbības komiteju šādā sastāvā:

komitejas locekļi: Maigurs Krievāns
Dace Stalidzāne
Vitolds Kveders
Jāzeps Mačuks
Ilvars Ķīsis
Viktors Jasiņavičs
Kristaps Averjanovs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju šādā sastāvā:
komitejas locekļi: Artis Simanovičs

Dainis Millers
Dace Stalidzāne
Artūrs Bogdanovičs
Andis Ķīsis
Irēna Kūliņa
Jāzeps Mačuks

Komiteju priekšsēdētājus (izņemot finanšu komitejas priekšsēdētāju) no 
saviem locekļiem ievēlēs attiecīgā komiteja.

Nolēma novirzīt no pārējiem ekonomiskai darbībai paredzētajiem finanšu 
līdzekļiem 7 997 eiro automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 
signalizācijas sistēmas uzstādīšanai pašvaldības ēkās Ilūkstē, Brīvības ielā 
7 un Brīvības ielā 13 un no pašvaldības budžeta rezerves fonda 3 788 eiro 
pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļai 
Ilūkstes katoļu un pareizticīgo draudžu kapsētu žoga daļas uzstādīšanai 
un atjaunošanai.

Nolēma ar 2017.gada 1.jūliju noteikt šādas degvielas patēriņa normas 
iepirktai mazajai dārza moto tehnikai:

Nosaukums Izlaiduma gads Patēriņa norma

Motorzāģis STIHL MS261          2016   1.0 L uz 1 d/st

Krūmgriezis STIHL FS410C          2017   1.1 L uz 1 d/st

Nolēma ar 2017. gada 1.septembri noteikt Raudas internātpamatskolas 
amata vienībai “Bērnu aprūpētājs” summēto darba laiku un stundas tarifa 
likmi 2.32 eiro.

Nolēma iznomāt pašvaldības zemi zem ēkām Meža ielā 2 un Meža ielā 4  
Ilūkstē šo ēku īpašniekam un zemes gabalu 0,34 ha platībā lauksaimniecības 
vajadzībām privātai personai Šēdere pagastā. 

Pagarināja biedrībai “Dvietiņa” līdz 31.12.2027. nomas līgumu 
zemesgabalam 0,6 ha platībā no pašvaldības īpašumā esošas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4454 008 0383  un piešķīra nomā 
papildus zemesgabalu 0,10 ha no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4454 008 0383 Dvietes pagastā sporta funkciju nodrošināšanai - sporta un 
rotaļu laukuma pārbūvei. Noteica atvieglotu nomas maksu – viens eiro 
gadā. Biedrība papildus nomas maksai iznomātājam maksās LR likumos 
noteiktos nodokļus.

Noteica nekustamajā īpašumā „Vienības“, Pilskalnes pagasts , zemes 
vienības daļai, kadastra apzīmējums 4480 005 0034 8001, 0,0863 ha platībā 
lietošanas mērķi-– lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve.

Nolēma Eglaines pagasta iedzīvotājam (sakarā ar ugunsgrēku dzīvesvietā) 
piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.

Irēna Bogdanova
Pašvaldības lietvedības nodaļas  vadītāja  

Darbu ir uzsākusi jaunievēlētā novada dome (no kreisās: Viktors 
Jasiņavičs, Ilvars Ķīsis, Andis Ķīsis, Kristaps Averjanovs, Jānis 

Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dace Stalidzāne,  Maigurs 
Krievāns, Stefans Rāzna, Jāzeps Mačuks, Irēna Kūliņa, Vitolds 
Kveders, Guntars Cepurītis, Dainis Millers, Artis Simanovičs)
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ILŪKSTĒ UZSĀKTI ZEMGALES 
IELAS REMONTDARBI

Ilūkstē ir uzsākti Zemgales ielas remontdarbi, to ietvaros tiek atjaunots 
gājēju celiņš un asfaltbetona segums. Darbus veic SIA “Ornaments”. Dar-
bus plānots pabeigt septembrī. Autovadītājus  un kājāmgājējus aicinām 
būt vērīgiem un uzmanīgiem. 

NOTIEK SIA „VESELĪBAS 
CENTRS „ILŪKSTE”” FASĀDES 
ATJAUNOŠANA

Pēc pašvaldības pasūtījuma, maijā tika uzsākta   SIA „Veselības centrs 
„Ilūkste”” fasādes atjaunošana, kura paredz apmetuma remontu, karnīz-
es remontu un fasādes krāsošanu. Darbus veic SIA “Ornaments”. Darbi 
tuvojas noslēgumam.

Reinis Līcis
 Izpilddirektora p. i., Būvvaldes vadītājs

TIEK VEIKTI ILŪKSTES 
PILSĒTAS KAPSĒTU 
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Jau informējām par Ilūkstes pilsētas kapsētu labiekārtošanas darbiem, 
kuri tika uzsākti šī gada maija mēnesī. Šobrīd ir pabeigts darbu pirmais 
posms : 

• atjaunots kapsētas vēsturiskā žoga posms un vārti par - EUR 424;

• veikta 0,08 ha teritorijas atkrūmošanu par - EUR 439

• uzstādīta daļa žoga 

*160m -cinkotais drāšu sieta žogs par- EUR 1818;

       * 350. m paneļu žogs par - EUR .4473;

• uzstādīti vienviru un divviru vārti par - EUR 1871.

Kapsētu teritorijas paplašināšanas nolūkā ir nepieciešams veikt koku 
ciršanu 0,4784 ha platībā. Koki dabā ir apzīmēti ar naturālajiem skaitļiem 
(1;2;3; ... u.t.t.) 

Pamatojoties uz 02.05.2012. MK noteikumu NR.309 „Par koku 
ciršanu ārpus meža zemes ” 13. un 17. punktā noteikto, pašvaldība 
rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu kapsētu teritorijā.

Iedzīvotāju aptauja norisināsies laika posmā no šī gada 15. 
augusta.līdz.15. septembrim.

Iedzīvotāji savu viedokli par šo koku ciršanu var paust :

• aizpildot anketu (atrodama pašvaldības mājas lapā) un nosūtot to 
uz pašvaldības e- pastu: dome@ilukste.lv

• vai personīgi griežoties novada pašvaldības pagastu pārvaldēs vai 
pašvaldības Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļā 
(Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā pašvaldības ēkas 1. stāvā).

Lai darbus sekmīgi varētu pabeigt iespējami īsākā laikā ir nepieciešams 
veikt koku ciršanu, nocirsto koku celmu izņemšanu un teritorijas 
planēšanu.

Pēc šo darbu izpildes būs iespējams pabeigt kapsētu teritorijas 
iežogošanu un vārtu uzstādīšanu.

Ilūkstes pilsētas kapsētās apbedīto piederīgajiem joprojām ir iespēja 
atbalstīt pašvaldību ar saviem ziedojumiem, veicinot žoga ierīkošanu 
kapsētas teritorijā. 

Interesenti var ziedojumus ieskaitot pašvaldības kontā
LUB Daugavpils filiāle
LV96UNLA 0005 0011 4273 1
bankas kods UNLALV 2X

ar norādi:

“Ilūkstes pilsētas katoļu un pareizticīgo draudžu kapsētu 
labiekārtošanai”

Romualda Kartašova
Teritorijas apsaimniekošanas un 

sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja

VESELĪBAS CENTRĀ „ILŪKSTE” 
PIEŅEMS BĒRNU ĶIRURGS 
UN PEDIATRS 

22. augustā no plkst. 16.30 Veselības centrā „Ilūkste” (ķirurga kabinetā 
Nr. 111) pieņems bērnu ķirurgs Vladimirs Oleinikovs, bet 28. augustā no 
plkst. 16.00 līdz 19.00 maksas konsultāciju (EUR 10,00) ģimenes ārsta 
kabinetā Nr. 112 piedāvās pediatre-neonatoloģe Elita Grunda. Iepriekšēja 
pieteikšanās, zvanot uz tālr.: 65462455.

A K T U Ā L I
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PASĀKUMI VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS 
VESELĪBAS VEICINĀŠANAI UN 
SLIMĪBU PROFILAKSEI ILŪKSTES 
NOVADĀ

Ilūkstes novada pašvaldība ir uzsākusi specifiskā atbalsta mērķa 9.2.4. 
“Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam 
pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” projekta 
īstenošanu.

Projekta nosaukums: Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Ilūkstes novadā

 ESF Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/058

Projekta iesniedzējs:  Ilūkstes novada pašvaldība

Mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumiem 
visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, 
jo īpaši teritoriālās, nabadzības un 
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā 
pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, 
īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās 
personas, bezdarbnieki,  personas ar 
invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 
54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku 
teritorijā.

Finansējums: Projekta attiecināmās izmaksas 92 958,00 
EUR , 85% no attiecināmajām līdzfinansē 
ESF, 15% - valsts budžeta finansējums

Projekta statuss: Tiek realizēts

Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros plānoti dažādi, mērķa 
grupu interesēm atbilstoši veselību 
veicinošas un slimību profilakses 
pasākumi: sirds veselības diena, diskusija 
par veselīgu uzturu- tikšanās ar uztura 
speciālistu, pasākumi psihoemocionālā 
klimata uzlabošanai, atbalsta grupa 
depresijas profilaksei, diskusija ar 
onkologu, diskusija par reproduktīvās 
veselības nozīmi, tikšanās ar speciālistu, 
kura pamatdarbības joma ietver garīgās 
veselības stiprināšanu, izglītojošs 
seminārs jauniešiem par personības 
veidošanu, tikšanās ar makrobiotikas 
speciālistu, diskusija ar gastroenterologu, 
profilakses pasākumu rezultātu aprakstu 
un efektivitātes izvērtēšana.
Veselības veicināšanas pasākumi: 
peldēšanas nodarbības,          nūjošanas 
festivāls, radošās darbnīcas, sporta 
spēles personām ar invaliditāti, jauniešu 
festivāls, sporta spēles senioriem, 
ģimenes sporta un veselības diena.

Attīstības plānošanas nodaļa 

DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM IR 
IESPĒJA SAŅEMT ATLAIDI 
REĢIONĀLO MARŠRUTU 
AUTOBUSOS UN VILCIENOS

No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenēm braucot  reģionālo maršrutu 
autobusos un vilcienos ir iespēja saņemt atlaidi 25% apmērā no biļetes 
cenas. 27. jūnijā, valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteiku-
mus Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi, iekļaujot daudzbērnu 
ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju ka-
tegoriju.

Atlaide tiek  piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts īstenotās atbal-
sta programmas Latvijas Goda ģimene dalībnieces un ir saņēmušas 3+ 
Ģimenes karti.

Iegādājoties biļeti vienam braucienam reģionālo maršrutu autobusā vai 
vilcienā, daudzbērnu ģimenes locekļiem ir jāuzrāda apliecība 3+ Ģimenes 
karte un personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Personu aplieci-
nošu dokumentu likumu ir pase vai personas apliecība (ID karte). Saņemt 
atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas varēs jebkurš ģimenes loceklis, 
kurš ir norādīts 3+ Ģimenes kartē.

Apliecību 3+ Ģimenes karte Sabiedrības integrācijas fondā var saņemt 
ģimene, kurā persona viena vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bēr-
nus, tostarp arī audžubērnus vai aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu 
ģimenes bērns var būt arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu 
vecumu, ar nosacījumu, ka šī persona iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību. Detalizētāka informācija par iespēju saņemt 3+ Ģime-
nes karti pieejama interneta vietnē www.godagimene.lv.

Atlaide tiek  piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts īsteno-
tās atbalsta programmas Latvijas Goda ģimene dalībnieces un ir 
saņēmušas 3+ Ģimenes karti

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S
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NOVADA SKOLĒNU REZULTĀTI 
CENTRALIZĒTAJOS  EKSĀMENOS 

Ilūkstes novadā centralizētos eksāmenus šogad kārtoja 100 vispāriz-
glītojošo un  profesionālo izglītības programmu izglītojamie. 29.jūnijā visi 
novada izglītības iestāžu absolventi uzzināja savu novērtējumu  centrali-
zētajos eksāmenos  un saņēma atestātus par izglītības iestāžu beigšanu.

Izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti pro-
centuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, 
norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu kat-
rai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu 
attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai 
tā daļā. 

Jau tradicionāli novadā teicami tiek kārtota krievu valoda ( novada 
vid.rādītājs 75,46%) un latviešu valoda mazākumtautību izglītības  prog-
rammā (vid.rādītājs 67,12%). No izvēles eksāmeniem vislielākā atsaucība 
šogad bija vēsturei un fizikai, salīdzinoši pagājušajā gadā vispopulārākā  
no izvēles eksāmeniem  bija bioloģija. Kopumā vērtējot  novada skolēnu 
sniegumu eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinājumā ar pagājušo mācību 
gadu,  uzlabojušies rezultāti  krievu valodā, bioloģijā un fizikā, zemāki- 
latviešu valodā un angļu valodā.

Lepojamies ar izciliem savu skolēnu sasniegumiem eksāmenos! Nova-
dā vidējo rādītāju (no 91 līdz 100%)  uzrādīja 9 skolēni: angļu valodā 1 
skolēns no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, krie-
vu valodā 5 skolēni no Ilūkstes 1.vidusskolas un matemātikā 3 skolēni no 
Ilūkstes 1.vidusskolas). 

Viszemākais vidējais rezultāts novadā  uzrādīts vācu valodas eksāmenā 
(Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā), šo eksāmenu pēdējos gados  kārtot iz-
vēlas salīdzinoši   neliels skaits skolēnu (šogad 4). Otrs zemākais  vidējais 
novada rezultāts  centralizētajos eksāmenos ir matemātikā. Salīdzinoši  
arī  valstī matemātikas rezultāti  ir viszemākie. Kamēr matemātikā neat-
vieglos eksāmena saturu profesionālo un vakarskolu (neklātienes) prog-
rammu audzēkņiem,  kopējie rezultāti būs tik  zemi. Par to, ka prasības ir 
par augstu, liecina matemātikas  eksāmenu nenokārtojušo skaits. Šogad 
valstī  219 skolēniem (pagājušajā gadā - 199) nav izdevies nokārtot  eksā-
menu, viņi nav sasnieguši pat  5% robežu.

Centralizēto eksāmenu rezultāti iepriecina Ilūkses 1.vidusskolas skolē-
nus un viņu pedagogus. Vislabāk ir  veicies krievu valodas eksāmenā, kur 

vidēji skolēni ieguvuši 84,29% no maksimālā vērtējuma.Ļoti labi rādītāji ir 
bioloģijā (64,16%) un vēsturē (64,11%). Priecē, ka šajā skolā  matemātikas 
eksāmenā skolēni uzrāda vidējo sniegumu 60,95%. Zemākie rezultāti  uz-
rādīti angļu valodā.

Arī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā gan šogad, gan salīdzinoši pēdē-
jos 3 gados vislabākie rezultāti sasniegti krievu valodā (75,64%) un lat-
viešu valodā mazākumtautību prgrammā 9.kl.(67,12%).Diemžēl zināšanas  
jāuzlabo   vācu valodā, latviešu valodā un angļu valodā,  šajos eksāmenos  
rezultāti ir zemi.

Vērtējot Bebrenes vispārizglītojošajās un profesionālās vidusskolas 
jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, jāatzīmē, ka visaugstākais 
rādītājs uzrādīts  krievu valodas eksāmenā ( 66,47%), jāatzīmē, ka ļoti labi 
nokārtota arī  angļu valoda (61, 72%)  un vēsture (63,50%), salīdzinoši 
grūtāk šogad  skolēniem ir veicies matemātikā.

Paldies visiem novada skolotājiem, kas mērķtiecīgi sagatavoja savus 
skolēnus eksāmeniem un ar saviem un savu audzēkņu  darba rezultā-
tiem katru gadu  pierāda savu konkurētspēju ar  pilsētu vidusskolām un 
ģimnāzijām.

Sanita Plone 
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas p.i. 

(Foto: www.manabebrene.lv )

VĒL LĪDZ SEPTEMBRA BEIGĀM 
AICINA IEMŪŽINĀT PAŠMĀJU 
VIETVĀRDUS 

Lai rakstītā veidā saglabātu pēdējo desmitgažu mazos 
vietvārdus Latvijā, vēl tikai līdz 30. septembrim ikviens 
aicināts iemūžināt pašmāju vietvārdus un iesaistīties pavasarī 
izsludinātajā “Vietvārdu talka”. Tautas vietvārdu datubāzē 
ikviens aicināts reģistrēt savas apkaimes vietvārdus – mājvārdus 
un dažādus āru vārdus, piemēram, miestu, dīķu, zvejvietu, pļavu, 
pilskalnu, alu, akmeņu, kapu, koku un citus mazāk zināmus 
vietvārdus.  

Katru mēnesi līdz talkas noslēgumam tiek izziņoti čaklākie talcinieki 
un vietvārdiem krāšņākie novadi, kas tiks sumināti talkas noslēguma 
pasākumā šī gada 20. oktobrī – Vietvārdu dienā. Pašreiz aizritējuši jau 
pieci “Vietvārdu talkas” mēneši: jūlijā vietvārdiem raženākā vieta bija 

Viesatu pagasts, savukārt čaklākais talcinieks - Sandra Šteina. Kopumā 
līdz šim brīdim Tautas vietvārdu datubāzē www.vietvardi.lv reģistrēti jau 
1828 vietvārdi.

Kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka valodnieks Jānis Endzelīns, 
pagājuši jau simts gadu. Pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana pierimusi 
un daudzi mazie vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku 
objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz 50 gadu slieksni, 
līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot 
iespēju tikt pierakstītiem. Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 
(LNK) un LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar citiem partneriem 
aicina Latvijas iedzīvotājus uz jaunu kopīgu “Vietvārdu talku”.

“Vietvārdu talkā” ikviens aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē 
reģistrēt vietējos vietvārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku 
objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek 
lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. Īpaši svarīgi ir pamanīt un neaizmirst 
mazos vietvārdus, kuriem neatrodas vieta kartē, bet ir būtiska nozīme, 
gan pētot Latvijas daudzveidīgās izloksnes un dialektus, gan vietējo vietu 
vēsturi un kultūru. 

Vietvārdus līdz 30. septembrim var reģistrēt Tautas vietvārdu 
datubāzē, kas pieejama www.vietvardi.lv. 

Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante
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G A N D A R Ī J U M S

  Pasākumu Dvietes palienē apmeklēja arī valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, kurš ir arī “Dabas koncertzāles” patrons (No 
kreisās: Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vad., Rai-
monds Vējonis, Latvijas Valts prezidents, Stefans Rāzna, Ilūkstes 
novada domes priekšsēdētājs)

Pasākuma kulminācija tika piedzīvota, iestājoties tumsai, kad kopā ar tūkstošiem cilvēku caur mūzikas un gaismas spēli 
izdzīvojām stāstu par dižsliekas dzīvi (Foto:www.manabebrene.lv)

“Dabas koncertzāle” dažādu nozaru profesionāļu atzinību guvu-
si ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas līmenī 

(Foto:www.manabebrene.lv)

DVIETES PALIENĒ NOTIKA 
UNIKĀLS, LĪDZ ŠIM NEBIJIS 
PASĀKUMS – VIDES MŪZIKAS 
KONCERTS „DABAS KONCERTZĀLE”

Ar koncertu Dvietes palienē 17. jūnijā tika atklāta “Dabas koncert-
zāles” 12.sezona, kad  šī gada varone, zinātnieku pētītā, kā arī muzikāli 
un scenogrāfiski apcerētā dabas vērtība ir dižslieka.  Vērienīga skatuves 
scenogrāfija, tieši šim pasākumam radīta mūzika, dažādās zinātniskās, 
radošās darbnīcas un īpaša atmosfēra liek gadu no gada uz šo pasākumu 
doties vairākiem tūkstošiem interesentu, šogad tiekoties Dvietes palienē.

Pasākuma laikā Bebrenē pie dzirnavām tika organizēta īpašā „Dabas 
koncertzāles” kafejnīca, amatnieku, mājražotāju tirdziņš. Dzirnavās bija 
iespēja apskatīt izstādi par „Dabas koncertzāles” norisi citās vietās, sa-
vukārt bērnu priekam darbojās piepūšamo atrakciju pilsētiņa. Jāatzīmē, 
“Dabas koncertzāles” piesaista ne tikai ar brīvdabas koncerta atmosfēru, 
bet arī ar plašo izziņas materiālu, tādēļ Dvietes palienē ikkatru sagaidīja 
radošās darbnīcas, tostarp Dvietes palienes telts, kurā interesenti ne tikai 
iepazinās ar palienē sastopamajiem augiem un dzīvniekiem, bet arī locīja 
mēli sēļu valodā. 

Šogad pasākumā viesojās arī mūsu valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis, kurš ir ne tikai apmeklējis „Dabas koncertzāles” pasākumus kopš tās 
pirmsākumiem 2006. gadā, bet ir arī “Dabas koncertzāles” patrons. Valsts 
prezidents  uzsvēra izglītojošo faktoru, kā projekta pievienoto vērtību.

Pasākuma kulminācija tika piedzīvota, iestājoties tumsai, kad kopā 
ar tūkstošiem cilvēku caur mūzikas un gaismas spēli izdzīvojām stāstu 
par dižsliekas dzīvi. “Dabas koncertzāles”audiovizuālais priekšnesums 
un skatuviskais risinājums balstās uz detalizētu varoņa, šajā reizē, aug-
snes dižsliekas, pētījumu un viņa būtības atspoguļojumu mākslinieciskā 
izpausmē, piemēram, kā pastāstīja “Dabas koncertzāles” izpilddirektore 
Silvija Nora Kalniņš, skatuve tika veidota, kā atspoguļojums sliekas mājai, 
savukārt mūzika, kā skaidroja mūziķis Ingus Ulmanis, tapa par posmvei-
da simfonisko skaņdarbu. 

Pasākums kārtējo reizi ļāva pārliecināties, cik varena un daudzveidīga 
ir daba, soli pa solim izzinot mazās, no skata necilās sliekas dzīvi. Ar apbrī-
nu nācās apjaust šīs mazās radības lielo nozīmi lielajā dabas apritē. Emo-
cionāli un piepildīti… “Dabas koncertzāle” – tie bija īsti svētki Dvietes 
palienē, kas vienuviet pulcēja nebijušu skaitu cilvēku. Pateicamies „Dabas 
koncertzālei” un visiem projektā iesaistītajiem!

Uzziņai: “Dabas koncertzāle” dažādu nozaru profesionāļu atzinību 
guvusi ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas līmenī. „Dabas koncertzāle” tiek 
organizēta ar mērķi palielināt sabiedrības izpratni par ES aizsargājamiem 
biotopiem un pareizu to apsaimniekošanu, tā top zinātnes un mākslas sa-
skarsmē – zinātnieki, mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi 
veido izrādi, kuras galvenais varonis ir daba. Kopš 2006. gada „Dabas kon-
certzāle” risinājusies jau septiņpadsmitās pašvaldībās. 

Madara Pavlovska, redaktore
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CEĻŠ NAV BIJIS VIEGLS 
NE VALSTIJ NE CILVĒKIEM…

Ik gadu 25.martā un 14.jūnijā no jauna šķiram mūsu tautas atmiņu 
lapas puses par drūmajiem vēstures notikumiem. Notikumiem, kas ne-
atgriezeniski mainīja tūkstošiem likteņu un dzīvesstāstu. Un ik gadu 
25.marts un 14.jūnijs liek aizdomāties  - kas mūs aptumšo un  kas mūs 
nes gaismā. Tā nav tikai vēsture,  tas ir stāsts par mums šodien. Ir svarīgs 
katrs ugunskurs, kas cerībā, ticībā un mīlestībā degts mūsu sirdīs. Ne velti 
Imants Ziedonis ir rakstījis – “Laiki nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks”.

Piemiņā par to laiku notikumiem un kā vēstījums nākamajām paau-
dzēm, 14. jūnijā Ilūkstē pie Veselības centra “Ilūkste” Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienā, tika  atklās piemineklis 1941. un 1949. gadā 
izvestajiem Ilūkstes novada (toreiz apriņķa) iedzīvotājiem. Pieminekļa au-
tors ir Daugavpils tēlnieks Ivo Folkmanis. 

Iecere par pieminekļa izveidi radās sadarbībā represētajiem un  pašval-
dībai, ar domu radīt pieminekli ar plašāku nozīmi, proti, uzsvērt toreizējos 
pagastus, no kuriem izveda iedzīvotājus, un izsūtīto skaitu. Ivo Folkmanis 
realizēja domu, ka piemineklis ir kā simboliskas ieejas durvis ar pakāpie-
niem, stāstot par to, ka reiz cilvēks stāvējis pie nama durvīm vai darba lau-
kā, bet pēc deportācijām viņa vairs nav. Durvis simbolizē betona plāksne, 
no kuras augšējās daļas  izvirzās pārkare, pie kuras piestiprināta  bieza, 
ar rūsu klāta tērauda plāksne kā simbols dzelzceļa sliedēm un vagoniem 
ar izgrieztu sievietes ar bērnu siluets, kas uzlūkojams no dažādām pusēm 
iegūst  daudz ietilpinātāku nozīmi. Caur šo siluetu uz citas tērauda plāk-

snes, kas atrodas 60 cm dziļāk lasāmi vietu nosaukumi un izsūtīto skaits, 
bet uz pakāpiena uzraksts - “No Ilūkstes apriņķa izsūtīti 1922 iedzīvotāji”.   

Piemineklis ir uzstādīts blakus esošajai piemiņas zīmei – akmenim, ko 
savulaik kalis mākslinieks Leonīds Baulins un arī kļūs par vēl vienu liecī-
bu vēstures un šodienas notikumiem. 

Madara Pavlovska, redaktore

Ilūkstē 14. jūnijā Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 
tika  atklās piemineklis 1941. un 1949. gadā izvestajiem Ilūkstes 
novada (toreiz apriņķa) iedzīvotājiem. Ziedus pieminekļa pakājē 
nolika novada ļaudis un viesi no Sēlijas novada pašvaldībām

Pieminekļa autors ir Daugavpils tēlnieks Ivo Folkmanis

ILŪKSTES 1.VIDUSSKOLAI - 90 
Ilūkstes 1.vidusskolas vēsture rakstāma jau no tālā 1925.gada, kad tika 

celta skolas ēka, divus gadus vēlāk, toreiz vēl kā pamatskola, piedaloties 
toreizējam izglītības ministram Jānim Rainim, ēka tika iesvētīta. Vēl da-
žus gadus vēlāk, 1932.gadā, Ilūkstes pamatskola ieguva valsts ģimnāzijas 
statusu. 1996.gada septembrī  – skolas ēka uzņemta Eiropas skolas man-
tojumā. 

Skolas garajā mūžā to vadījuši ir 11 direktori, no 1961.gada līdz 1998.
gadam skolas direktore bija Emīlija Gricāne, šobrīd – Velta Šterna. Skola 
var lepoties ar stabilu kolektīvu, kā ir uzsvērusi direktore Velta Šterna, 
lielākajai daļai skolotāju Ilūkstes 1 vidusskola ir pirmā un vienīgā darba 
vieta. Skola jau izsenis var lepoties ar savām stiprajām tradīcijām, augsta-
jiem sasniegumiem kā novada, tā valsts mērogā. Spēcīgais skolotāju kolek-
tīvs tur godā galvenās pamatvērtības, bet par savu lielāko skolas lepnumu 
sauc skolas skolēnus. 

Skolas esošie un bijušie skolēni, viņu vecāki, pedagogi un tehniskie 
darbinieki svinot skolas 90 gadu jubileju tikās 15.jūnijā. Satikšanās prieks 
un atkal redzēšanās ar savu skolu, draugiem, atmiņām… Paaudžu paau-
dzēs mītās pēdās ir  veidojušas  skolas stāstu.  Katram mums tas saistās ar 
ko citu… Kopīgā koncertā tika izstaigātas vismīļākās takas, visskaistākais 
ceļš, kas ved uz skolu. Svinīgajā pasākumā kopā atcerējāmies ilggadējos 
skolotājus, ieklausījāmies apsveikumos, kas caur skolas absolventiem sa-
tecēja no visām Latvijas pusēm. Apsveikumam spēcinājuma vārdi skanēja 
no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvēm, 
pašvaldības vadības, kaimiņu skolām, esošajiem, bijušajiem pedagogiem. 

Skolas vadība pateicās visam kuplajam labdaru pulkam, kuri veicinā-
juši skolas attīstību, vēlreiz uzsverot - skolas lepnums ir bērni – dziedoši, 

dejojoši un aktīvi ir visos laikos, daudzi jo daudzi absolventi arī tagad kalpo 
kā piemērs, ar saviem sasniegumiem iedvesmo un vēl joprojām atbalsta 
savu skolu un ir lepni par dzimto pusi!

 Madara Pavlovska
redaktore
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PAR TIKŠANOS UN SATIKŠANOS
Projekta “1836” Leišmalītes gājiens Ilūkstes novadā

Es iešu pa mājām un visiem teikšu, ka nav nekas dārgāks par 
ceļiem šiem, kas aizved uz rītiem un vakariem... /I. Ziedonis/ Top 
dāvana Latvijai simtgadē!

Par godu Latvijas simtgadei, fonds “1836” veido tūrisma maršrutu 
apkārt Latvijai, kas būs aptuveni 1836 kilometru garumā pa sauszemes 
robežu. Tūrisma ceļš “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” plānots kā dāvana 
Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simtgadē. Tūrisma ceļš apkārt Latvijai 
sadalīts četros simboliskos posmos: Piejūras ceļš – no Nidas līdz Ainažiem, 
Ziemeļmeitas ceļš – no Ainažiem līdz Mārkalnei, Māras ceļš – no Mārkal-
nes līdz Demenei un Leišmalīte – no Demenes līdz Nidai. 

Leišmalītes posms ir 571 km garš un tā gājienus organizē Imanta 
Ziedoņa muzejs, fonds “1836”  sadarbībā ar pašvaldībām. 8. un 9. jūlijā 
viens no Leišmalītes gājiena posmiem notika Ilūkstes novadā. 8. jūlijā,  
pārgājiens sākās Ēģiptē, Daugavpils novadā un no turienes gājiena dalīb-
nieki devās ceļā uz Raudu, kur noslēdzās Leišmalītes gājiena pirmā diena 
Ilūkstes novadā. Te kopīga vakarēšana un muzicēšana ar Ilūkstes meiteņu 
popgrupu “Piparmētra” un mūziķi, vienu no pasākuma koordinatoriem 
Enriko Podnieku. Naktsmājas pārgājiena dalībniekiem nodrošināja Rau-
das skola, no kuras otrajā dienā tika uzsākts ceļš uz Ilūksti, lai Ilūkstes 
novada gājiena noslēgumā svinīgi, kopīgi apdziedot un apdejojot, stipri-
not ar labām domām  pie Ilūkstes estrādes ieraktu vienu no fonda “1836” 
ceļmalas stabiem, kur iegravēti reiz Imanta Ziedoņa teiktie vārdi: “Mēs 
esam stipri savā saderībā un drīkstam saderību sagaidīt arī no pārējiem, 
no ļaudīm. Taču vispirms ir jāsader sevī un savos vistuvākajos cilvēkos”.  
Kopīgās dziesmās un stāstos  vakaru noslēdzām Ilūkstes novada Kultūras 
centrā, kur koncertu sniedza mūziķi Aija Vītoliņa, Lauris Valters, Enriko 
Podnieks. Kopīgi ietais  ceļš, tas nav tikai kāds noiets posms, tās nav tikai 
kādas redzētas vietas un cilvēki. Tā nav tikai priecīgas tikšanās. Tā ir sa-
tikšanās  ar savām mājām, zemi, vienam ar otru. Satikšanās ar sevi. 

Leišmalītes gājienu projekta vadītāja Maija Jaunzeme teic: “Jāpiekrīt 
reiz Imanta Ziedoņa teiktajam: “Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skais-
tajam jāpalīdz parādīties.” Organizējot šos Leišmalītes gājienus un aici-
not cilvēkus tajos piedalīties, mēs palīdzam šim Latvijas brīnumainajam 
skaistumam parādīties. Turklāt, dodoties šajos gājienos, nepamet sajūta, 
ka atkal iemirdzas kādas jau senāk iestaigātas pēdas.” 

Madara Pavlovska,redaktore

Papildus informācija mājaslapā www.1836.lv 

Mēs esam stipri savā saderībā un drīkstam saderību sagaidīt arī no pārējiem, no ļaudīm. Taču vispirms ir jāsader sevī un savos 
vistuvākajos cilvēkos. /I.Ziedonis/

Leišmalītes posms ir 571 km garš un tā gājienus organizē Imanta 
Ziedoņa muzejs, fonds “1836”  sadarbībā ar pašvaldībām

… satikšanās  ar savām mājām, zemi, vienam ar otru. 
Satikšanās ar sevi
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“SĒLIJA IESKANĒJĀS MANĪ CITĀDI 
NEKĀ SAGAIDĪJU”

“Velomūzika” ir velo ceļojums, kura dalībnieki sniedz koncertus apmai-
ņā pret naktsmājām. Piecu gadu laikā “Velomūzikas” dalībnieki ar velosi-
pēdiem ir piedzīvojuši skaistus un saulainus 3000 kilometrus pa Latvijas 
attālākajiem novadiem. 

““Velomūzika” ir ceļš un dziesmas, kas katrā vietā skan citādāk. Mēs 
esam paši sev un cilvēkiem, kurus sastopam koncertos vai uz lauku ceļiem, 
meža takām, autobusu pieturās,” teic “Velomūzikas” idejas autors mūziķis 
Kārlis Kazāks. 

Šogad 25.jūnijā startēja jau sestais muzikālais velo ceļojums “Velomū-
zika” un tā ceļš veda uz Sēliju, braucienā piedalījās arī bundzinieks Juris 
Kroičs, ģitārists Māris Bīmanis, mūziķe un aktrise Karīna Tatarinova, 
Kaspars Tobis no grupas “Dzelzs vilks”, kā arī citi dalībnieki. Visi koncerti 
norisinājās bez skaņas pastiprinātājiem, izmantojot ar velosipēdiem līdzi 
vestos instrumentus. “Mēs vēlamies, lai vakaros varam dziedāt un apru-
nāties ar cilvēkiem tā, kā to darām ikdienā – bez vadiem un mikrofoniem. 
Lai mēs nepārtraucam putnu dziesmas un dabas skaņas, bet sadziedamies 
ar visu, kas mūs katrā brīdī ieskauj,”stāsta Kārlis Kazāks. 

Bez iepriekš izsludinātajām muzicēšanas vietām, “Velomūzikas” dalīb-
nieki muzicē vietās un mirkļos, kurus iepriekš nebija iespējams uzminēt. 
“Plānojot ceļojumu, mēs cenšamies izvairīties no lielām pilsētām un as-
falta ceļiem. Mēs nereti iekuļamies neizbraucamās takās. Un tur, aiz tām 
takām sākas īstie piedzīvojumi,” saka idejas autors.

Iepazīstot Sēliju, mūziķi viesojās   tādās vietās kā Vecsvirlauka, Bru-
nava, Kurmene, Daudzeva, Sēlpils, Vārnava, Ancene, Tadenava, Dunava, 
Svente, Ēģipte, Demene, Skrudaliena un Lielborne. Izziņotie koncerti no-
tika Pilsrundālē, Skaistkalnes estrādē, Sunākstes centra laukumā, Viesītē, 
viesu namā “Rietumi” pie Mīlestības saliņas, Kaldabruņas Pļavas muzejā, 
Zirgu sētā “Klajumi”, Kaplavas pusē, kā arī  30. jūnijā koncerts notika 
mūsu novada Dvietē. 

Kārlis Kazāks tiekoties ar klausītājiem lika aizdomāties par to, kāds 
ir Sēlijas stāsts, kādu mēs [ mēs, šeit dzīvojošie sēļi ] to stāstām.  “Sēlija 
ieskanējās manī citādi nekā sagaidīju. Kā Červonkas baznīca. Ar trauslu 
sapni par pamošanos,” teic mūziķis. 

Madara Pavlovska,redaktore

Informācijas avots - mājaslapa www.delfi.lv 

Mūziķis Kārlis Kazāks savos sociālo tīklu profilos dalījās prie-
kā par pieredzēto, sajusto, redzēto:

“Šovakar satiekam vakaru Dvietē”

“Dviete ir skaista arī no iekšpuses. Ļoti” 

Paldies Dvietes pļavām. Mums tālāk ceļš ejams
“Te nu mēs esam. Klajumos. Paldies Sēlijai par 494 neticami 

skaistiem kilometriem, laipnību un cilvēcību. Esam piepildīti” 
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Pirmie mājas iemītnieki bija bruņurupuči, jūras cūciņa un papagaiļi, tad parādījās pundurcūkas un tad Armīns atveda strausus 

PAR SAVVAĻAS PUTNIEM 
UN ĢIMENES VĒRTĪBĀM...

Saulainā pavasara dienā, man bija iespēja apmeklēt intere-
santu un mazliet pasakainu vietu Dvietes pagasta „Vidzemnie-
kos”, kur atrodas Glaudānu ģimenes mini zoodārzs. Jau tuvo-
joties mājām, pamanīju pēdiņas, kas ved tuvāk pagalmam un, 
iebraucot iekšā, tiku aicināta pievienoties ozola veidošanai, kas 
tiek veidots Latvijas simtgadei par godu. Šajā skaistajā vietā, kur 
apkārt valda klusums un pavērās pasakaini dabas skati ir sasto-
pami truši, fazāni, Indijas skrējēj pīles, kovārnis, bruņurupuči, 
kazas, jūras cūciņas un pat strausi. Strausi, ir Armīna Glaudāna va-
ļasprieks un lolojums. Un ne tikai strausi, viss, kas ir paveikt un 
redzams šajās mājā ir viņa roku darbs. Viņš ir arī tas, kas ir aizsā-
cis visu šo ideju, bet ģimene ir tie, kas atbalstīja un atbalsta viņu, 
palīdz un priecājas kopās ar viņu par paveiktajiem darbiem. Bet 
vēl nevar nepieminēt to, ka te dzīvo fejas! Jā, jā fejas, pasakaini 
vai ne? Te ir liela feju māja ar durvīm un logiem, vairākos kokos 
dzīvo fejas, ar kurām var parunāt, atstāt vēstuli, izstāstīt savu 
prieku vai bēdu, diemžēl fejas dienā nevar redzēt, jo tās darbojas 
tikai naktī. 

Mani sagaidīja mājas saimniece Olga Glaudāne, kas sniedza man 
interesantu ekskursiju un mazliet pastāstīja par to, kā tad tas viss sākās 
un kas plānojas nākotnē.

Kā radās ideja, izveidot mini zoodārzu?

Glaudānu ģimenes devīze ir „Esmu lepns būt brīvā Latvijā”. Olga da-
lās ar to, kā un ar kādām domām nonāca līdz tam, ka ir izvietojies šis mini 
zoodārzs: „Katrs no mums var darīt, ko grib, mēs atrodamies brīvā Latvijā 
un katram ir dota iespēja būt brīvam un izvēlēties sev tīkamu darbu, gribi 
audzē putnus, gribi audzē govis, gribi nedari neko, gribi audzē ķirbjus. 
Nu tāda ir tā mūsu doma. Un mēs iesākām tā gudri, ļoti cerot, ka mēs 
kādreiz sāksim saprast, ka ne Eiropas Savienība, ne lielie valsts politiķi ir 
tie, kas pateiks, kā mums dzīvot un tad mums tas sākums tāds ir, ka tie ir 
iespēju vārti valsts izaugsmei, sev un savai ģimenei. Un te Vidzemnieku 
sētā Armīns tā ir ceturtā paaudze un mazbērni - tā jau ir piektā paaudze, 
kas dzīvo šeit. Un viņi arī būs tie, kas saglabās vērtības un īstenos jaunas 
domas un idejas, bet katram ir jālemj pašam, jāizvirza mērķi un tie jāpie-
pilda. Mūsu paaudzes pirmais uzdevums ir saglabāt mūsu senču vērtības, 
kas atgādinātu un tuvinātu jauniešus savai dzimtajai pusei. Attīstību vei-

cina iedzīvotāju savstarpējās sirsnības, pašcieņas, mīlestības nodošana nā-
kamajām paaudzēm, arī mīlestība un pašcieņa pret savu dzimto reģionu, 
pagastu, sētu sākas no dzīvnieka. Ja tu mīlēsi pašu mazāko, neaizsargāto, 
tad tev gribēsies, lai tev būtu skaits pagalms, istaba sēta un tālāk arī pa-
gasts. Galvenais, lai ir sapņi, ko realizēt un tas rada dzīves enerģiju.”

___________________________________________________

Sabiedrībā zūd apjausma, ka prieka sēkliņa mēdz slēpties ik-
dienas rūpestu brikšņos, bet pamanāma un kopta izaug par stip-
ru atspaidu cerībai un tam spēkam, kas palīdz celt bagātu mūža 
ēku un uzburt laimi sevī.

_________________________________________

Kādi un no kurienes ir atbraukuši zoodārza iemītnieki?                                           

Pirmie mājas iemītnieki bija bruņurupuči, jūras cūciņa un papagaiļi, 
tad parādījās pundurcūkas un tad Armīns atveda strausus. Vēlāk parādī-
jās pīles, zosis, Indijas skrējēj pīles, kazas, pērļu vistas. Tad parādījās pāvu 
pāris. Tad truši, šeit ir sastopamas vairākas trušu šķirnes un, ja kādam ir 
vēlme, tad saimnieki piedāvā iegādāties trusi. Pēc tam nāca krāšņie fazā-
ni. Visi zoodārza iemītnieki ir nākuši no dažādām Latvijas pilsētām. Viesi 
no Daugavpils vasarnīcām ir atveduši kovārni, Civis, kurš ir pieradināts, 
ēd no rokām un ar viņu var fotografēties. Nevar nepieminēt arī to, ka 
katram dzīvniekam ir vārds. 

Kas jums palīdz apkopt visus zoodārza iemītniekus?

Olga stāsta, ka katram bērnam un mazbērnam ir savs dzīvnieciņš par 
ko rūpēties.  Un pats lielākais prieks, kas bērniem ir, tas ir tas, kad at-
brauc ciemiņi, viņi skatās un priecājas, ka viņu darbu novērtē. Olga saka: 
„Katram, kas vēlas iegūt savas dzīves saldo augli, savas laimes ābeli jāie-
stāda pašam un tās kopšana katra uzdevums un saprašana. Kā tu kopsi, 
tā tu arī dabūsi. Mēs ekskursijas sākām tāpēc, ka mēs izspriedām, ka pats 
galvenais iemesls ir, ka cilvēkiem trūkst ne vien pozitīvu emociju, bet arī 
iemaņu, tās meklēt un izbaudīt. Sabiedrībā zūd apjausma, ka prieka sēkli-
ņa mēdz slēpties ikdienas rūpestu brikšņos, bet pamanāma un kopta izaug 
par stipru atspaidu cerībai un tam spēkam, kas palīdz celt bagātu mūža 
ēku un uzburt laimi sevī.”

Šobrīd visā pasaulē runā par putnu gripu, arī Latviju tā ir skārusi. Kā 
Jūs pasargājat savus zoodārza iemītniekus?
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Katram dzīvniekam ir pase un visas nepieciešamās vakcīnas. Par putnu 
gripu mājas saimnieki saka: „Putnkopjiem jābīstas no zvirbuļiem. Un, ko, 
lai iesāk ar savvaļas putniem? Slimība mūs nebaida, jo savvaļas putniem ir 
jāskrien, savādāk viņiem būs vēl sliktāk, sēžot būrī. Mājputnus turējām uz 
karantīnas laiku iežogotos, ekskursantus neņemam, arī paši, ja mums ir 
divi putnkopji, tad divi arī apkopj putnus, drēbes atstāj pie putniem. Paši 
rūpējamies, zvirbuļus dzinām prom, salikām vairāk vēja zvanus, lai viņus 
aizbaidītu.”

Vai vēlaties attīstīt mini zoodārzu, kādus dzīvniekus vēl vēla-
ties redzēt savā zoodārzā, vai tendēsieties tikai uz kādiem noteik-
tiem dzīvniekiem?

Tuvākie plāni Vidzemnieku mājās ir ieviest dambriežus, alpakas un 
poniju, kurš vizinātu viesus. Bet šobrīd saimnieku vēlmes ir darboties ar 
trušiem, ar to dažādību. Ieviest jaunas šķirnes. Kā saka mājas saimniece: 
„Mums to dzinuli dot paši apmeklētāji, ja nebūtu apmeklētāju, ja neteiktu, 
ka vajag, tad varbūt nebūtu šo visu. Mēs uzklausām mūsu apmeklētāju 
vēlmes. Daudzveidība piesaista viesus.” 

Kā pagāja pagājušā vasaras sezona, ko sagaidāt no šīs?

Olga  stāsta, ka viss tas, ko viņi dara ir vairāk tendēts uz bērniem un 
ģimenēm ar bērniem. Lai viņi iemācītos vērot putnus, dzīvniekus, dabu. 
Tāpēc arī netiek piedāvātas grila vietas, lai pieaugušie nesēdētu, bet do-
tos kopā ar bērniem ekskursijā, klausītos priecātos par skaisto un dažādo 
dabu un dzīvniekiem. Ekskursijas ir pamācošās, tajās iekļauti ir dažādi 
uzdevumi, kuri ir jāizpilda kopā ar vecākiem. Viens no galvenajiem uzde-
vumiem, šajā brīnišķīgajā vietā ir saglabāt ģimenes vērtības, saikni starp 
vecākiem un bērniem. 

Pagājušā vasara saimniekiem pagāja aktīvi, kopā mini zoodārzu ap-
meklēja 1062 apmeklētāji. Mini zoodārzs pieņem apmeklētājus no 1. jūnija 
līdz 1. oktobrim. Ekskursijas ilgums ir apmēram 2 stundas, tās laikā vie-
siem ir iespēja uzzināt par dzīvniekiem, par Latvju zīmēm, kā tās izskatās 
un ko tās nozīmē. Tāpat arī tiek stāstīts par draudzību, rūpēm un ģime-
niskām vērtībām, kas jāsaglabā. Ekskursijai var pieteikties zvanot pa tālr.: 

28778765- Olga. Nekādas maksas par ekskursiju nav, ir simbolisks ziedo-
jums 1 eiro, kas domāts barības iegādei dzīvniekiem. Dodoties prom jutos 
piepildīta ar pozitīvām emocijām, tāpēc iesaku apmeklēt mini zoodārzu 
„Vizdemnieku” mājās. 

Eģita Petrova, 
Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmas

„Starpkultūru attiecības” 1. kursa studente
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Saimnieku vēlmes ir darboties ar trušiem, ar to dažādību. Ieviest jaunas šķirnes. Kā saka mājas saimniece: „Mums to dzinuli dot 
paši apmeklētāji, ja nebūtu apmeklētāju, ja neteiktu, ka vajag, tad varbūt nebūtu šo visu. Mēs uzklausām mūsu apmeklētāju vēlmes. 

Daudzveidība piesaista viesus.”

Mini zoodārzs pieņem apmeklētājus no 1. jūnija līdz 1. oktobrim



12
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r .  6    2  0  1  7  .  g  a  d a    10.aug u s t ā

S I R D S D A R B S

HATHA JOGA ILŪKSTĒ
Jau gandrīz gadu Ilūkstes novada iedzīvotājiem ir iespēja ap-

meklēt Hatha jogas nodarbības, kuras vada sertificēts jogas pa-
sniedzējs no Daugavpils jogas skolas „Lotos” Jevgeņijs Nikola-
jevs. Daudziem noteikti rodas jautājums – Kas ir joga? Ko tā var 
man dot? Šīs atbildes nav jāmeklē ilgi, jo jogas pasniedzējs Jevg-
eņijs Nikolajevs un Ilūkstes jogas apmeklētājas iepazīstina mūs 
visus ar jogu.

Kas ir Hatha joga?

Viena no vingrinājuma jogām ir hatha joga, tā ir fiziskā ķer-
meņa joga. Tā ir metode, ar kuras palīdzību mēs pakāpeniski mā-
cāmies atslābināties un atbrīvot fizisko ķermeni no stresa un sa-
sprindzinājuma. Tas nav sports, kura mērķis ir sasniegumi, bet tā 
ir meditācijas forma, kas veicina mūsu iekšējo mieru un izpratni.

Saruna ar jogas pasniedzēju Jevgeņiju Nikolajevu.

Kā jūs nonācāt līdz jogai? 

Pirmo reizi par jogu es uzzināju, kad man bija 10 gadi, no zinātniskā 
žurnāla, kuru abonēja mans tētis. Šajā žurnālā es izlasīju rakstu par jogu, 
par to, kas ir joga tieši no zinātniskā aspekta. Mani toreiz kā bērnu ieintere-
sēja tieši neparastās un interesantās pozas, piemēram, stāvēšana uz galvas, 
lotosa poza un es tās centos izpildīt, kas man toreiz ļoti labi izdevās. Un tā 
dzīves laikā es mēģināju dažreiz atkārtot šīs pozas, kuras es atcerējos un 
man diezgan labi tas sanāca. Manī iekšā kaut kur dzīvoja joga, piesaistīja, 
likās interesanta. Ik pa laikam lasīju kādus rakstus par jogu, un tad drau-
gi uzaicināja mani aiziet un jogas nodarbību Daugavpilī. Es, protams, ar 
lielu interesi un lielāko prieku devos uz šo nodarbību, ar ko arī sākās mana 
aizraušanās ar jogu. Šobrīd es ar jogu nodarbojos jau 18 gadus.

Kāpēc tieši Hatha joga?

Ir vairāku veidu jogas, piemēram, bhakti joga, kas saistīta vairāk ar re-
liģisko pusi, mantru lasīšanu, bet hatha joga ir disciplīna, konkrēta prakse 
mūsu ķermenim, kas nomierina gan prātu, gan ķermeni. Visi zina, ka prob-
lēmas sākas mūsu galvās, bet neviens nezina, kā tikt ar to galā. Un šī joga 
caur fizisko ķermeni palīdz tikt galā ar šo problēmu, vienlaikus darbojoties 
ar savu ķermeni un nomierinot prātu, papildus saņemot labu veselību. Man 
pašam veselība nebija ļoti laba, bet, kad sāku nodarboties ar jogu es jutu 

uzlabojumus un šobrīd jūtos ideāli. Jau no pašas pirmās jogas nodarbības 
es sapratu, ka joga man ļoti patīk un pakāpeniski es nonācu līdz tam, ka 
šobrīd pats esmu jogas pasniedzējs un esmu atvēris savu jogas skolu. 

Cik ilgi darbojas jogas skola „Lotos”? 

Mūsu skola Daugavpilī darbojas jau 10 gadus, un Ilūkstē drīz jau būs 
gads, kā notiek jogas nodarbības.

_____________________________________________

Joga atbrīvo cilvēku no prāta radītajām pārmaiņām. Iemā-
ca disciplinēt. Tas ir psiholoģisks sevis pārveidošanas ceļš, kur 
ķermenis vienlaikus strādā ar prātu.

____________________________________

Ar ko Hatha joga atšķiras no fitnesa vai nodarbībām sporta 
zālē?

Vienlaicīgi hatha joga ir arī garīgā disciplīna. Trenažieru zālē tiek no-
darbināts tikai fiziskais ķermenis, un ar prātu mēs tajā laikā nestrādājam, 
bet jogai ir vispārīga pieeja. Joga ietekmē arī cilvēka dzīvesveidu, ietek-
mē dzīves filozofiju, attieksmi pret apkārtējo pasauli un ietekmē uzturu. 
Ar jogas palīdzību mēs spējam vairāk izprast savu ķermeni, saprast, kas 
mums būtu labākais. Ar laiku cilvēki vairs negrib ēst neveselīgu pārtiku, 
joga palīdz atteikties no sliktiem ieradumiem, cilvēks vairāk sāk sekot līdzi 
savas dienas režīmam, laicīgi iet gulēt, pārstāj izturēties ar vardarbību pret 
savu ķermeni, un ķermenis atbild mums ar to, ka mēs kļūstam veselāki, 
jaunāki un iekšēji tīrāki. Pirms es sāku nodarboties ar jogu man bija lie-
kais svars un tagad tas ir normalizējies, vēl bija dažas veselības problēmas, 
kuru tagad vairs nav. Pateicoties jogai manī daudz kas ir uzlabojies, esmu 
kļuvis veselāks, līdzsvarotāks, mierīgāks, pārliecinātāks. Konkrēti praksē 
atšķirība ir tāda, ka fitnesa zālē mūsu kustības ir mehāniskas, bet jogā 
mēs izjūtam savu ķermeni un visu, kas ar to notiek. Cilvēkiem vispār ir 
reta iespēja pabūt vienam, pabūt pašam ar sevi, mēs visu laiku strādājam, 
komunicējam, un grūti atrast laiku iedziļināties sevī un atslābināties, bet 
joga dot šo iespēju. Joga atbrīvo cilvēku no prāta radītajām pārmaiņām. 
Iemāca disciplinēt. Tas ir psiholoģisks sevis pārveidošanas ceļš, kur ķerme-
nis vienlaikus strādā ar prātu. Jogas nodarbībās viss notiek pakāpeniski, 
savu ķermeni nepārslogojam un nemokām. Sportā ir tā, ka tiek pielietotas 
mūsu ķermeņa stiprās puses, piemēram ja viņš ir labs skrējējs, tad liksim 
viņam skriet, bet joga attīsta mūsu ķermeņa vājās puses.
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Kādā vecumā var sākt nodarboties ar jogu un līdz kādam 
vecumam?

Ar sporta veidiem ir tā, ka nevari ar tiem nodarboties, cik ilgi vien vē-
lies, parasti tas ir līdz kādam konkrētam vecumam, bet jogai nav vecuma 
ierobežojumu. Vecāka gadagājuma cilvēkiem parasti ir grūti atrast iespē-
jas nodarboties ar kaut ko, bet joga ļoti labi der šiem cilvēkiem. Protams, 
arī jauniem joga ir laba un jo ātrāk ar to sāks nodarboties, jo labāk.

Kur ir jogas noslēpums? 

Jogas noslēpums ir patstāvīga prakse.

Vai redzat uzlabojumus cilvēkos, kas apmeklē jogu Ilūkstē? 

Uzlabojumi ir, tos, protams, var pamanīt un vislabāk ir uzjautāt pašiem 
cilvēkiem, kas nodarbojas ar jogu – kā viņi jūtas?

„Psiholoģiski un fiziski jūtos daudz labāk” – atzīst Marija 
Skrimble.

„Joga - tas ir mans! Cilvēkam jābūt gatavam nodarboties ar 
jogu, jo tas nav tā vienkārši, ir jāsaprot kas ir joga! Tur apak-
šā ir filozofija. Labprāt vēlētos, lai jogas nodarbības ir 3 reizes 
nedēļā” – teic Iveta Ķīse.

„Jūtos lieliski! Pēc jogas jūtu spēku pieplūdumu! Man jau ir 
vairāk par 70 gadiem un ļoti fiziski aktīvas nodarbības es vairs 
nevaru veikt, bet joga ir tas, kas man patīk! Uzskatu, ka katram 
ir jānodarbojas ar to, kas patīk! Mums ir ļoti foršs pasniedzējs, 
kas atbalsta, pamāca un palīdz!” – atzīst Terēza Kņazjeva.

„Pēc katras nodarbības jūtos ļoti labi! Daudz enerģijas! 
Ieteiktu apmeklēt, visos vecumos! Visiem iesaku domāt par savu 
veselību katru dienu!” – ir pārliecināta Vanda Rimša.

Atnākot uz jogas nodarbību, Tev pretī smaida pasniedzējs, jū-
tams miers, siltums un draudzīga atmosfēra. Apmeklētājas katru 
nodarbību ļoti gaida un iet uz to ar lielāko prieku, lai varētu at-
pūsties no ikdienas steigas un pabūt ar sevi. Lai uzzinātu kādas 
sajūtas un viedokļi par jogu ir mūsu novadniecēm un uzrunātu 
arī citus es veicu aptauju.

Uz jautājumu, kas jums patīk jogā, apmeklētājas atzīst, ka jogā patīk 

kolektīvs, aura, vingrinājumi. Piesaista tas, ka joga saistīta ar domāšanu, 
sajūtām un relaksāciju. Jogas laikā ķermenis atslābinās, prāts nomierinās, 
ķermenis kļūst lokans, stiprs un skaists. Visas apmeklētājas atzīst, ka pa-
sniedzējs ir ļoti jauks, izpalīdzīgs, sirsnīgs, radošs un saka lielu paldies, ka 
Ilūkstē ir iespēja nodarboties ar jogu.

Jautājot, ko joga ir devusi jums, apmeklētājas atbild, ka tā ir devusi 
harmoniju, veselību, mieru, labu psiholoģisko stāvokli un labu garastāvok-
li. Joga nomierina prātu un palīdz veselības nostiprināšanai.

Bieži vien cilvēki uzskata, ka viņi ir pārāk veci, lai nodarbotos ar kā-
dām aktivitātēm, bet jogas apmeklētājas atzīst, ka Ilūkstē jogu šobrīd ap-
meklē dažāda vecuma cilvēki un atzīst, ka jogai nav vecuma ierobežojumu. 
Ir dažādas pakāpes vingrinājumi, kurus var attiecināt dažādam vecumam 
un katra spējām.

Jogas apmeklētājas noteikti iesaka nodarbības apmeklēt arī citiem, jo 
dzīve kļūst krāšņāka, joga uzlabo veselību, emocionālo un psiholoģisko 
stāvokli. Pēc jogas ir labas un pozitīvas sajūtas. 

Lai iepazītu jogu, nolēmu apmeklēt jogu pati un varu teikt, ka tas tie-
šām ir forši! Jogas nodarbībās ir miers, nav steigas, ir iespējas atslābi-
nāties un noņemt sasprindzinājumu!  Noteikti iesaku izmēģināt! Ir laiks 
ikvienam padomāt par sevi un savu veselību! 

Uz nodarbībām jūs tiekas mīļi gaidīti Ilūkstē, Raiņa ielā 33a 
(Jaunrades centrā).

Nodarbības notiek:

Trešdienās no 19.00 - 20.30
Sestdienās no 9.00 – 10.30

Vienas nodarbības cena ir 6 EUR, pērkot abonementu, ir lētāk. 

Papildus informācijai varat iegūt jogas skolas facebook lapā – 
Школа йоги “Лотос”.

Tiekamies jogā!

Tikās,  Liene Butkeviča Daugavpils Universitātes Starptautisko 
attiecību maģistra studente

S I R D S D A R B S
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MĪLESTĪBA PRET ZIRGIEM 
NO PAŠAS BĒRNĪBAS

Mūsdienās zirgi tiek izmantoti ļoti daudzfunkcionāli, tomēr jāšanas 
sports ir populārākais. Bebrenē tiek piedāvāts jauns sporta veids – jāšanas 
sporta pulciņi, kas spēj ieinteresēt ikvienu. 

Bebrenes jāšanas sporta kluba „Gaita” trenerei Elladai Kazašvili mī-
lestība pret zirgiem radās no pašas bērnības, un, pabeidzot mācības, par 
zirgu treneri Ukrainā, Ellada turpināja savu ikdienu saistīt ar zirgiem.
Trenere ar jāšanas sportu nodarbojas jau vairāk nekā 30 gadus, gūstot pa-
nākumus sacensībās pati un piedaloties arī ar saviem audzēkņiem. „Lielā-
ka interese un prieks ir tad, kad pašas audzēkņi gūst panākumus un tāpēc 
darbs treniņos ir ļoti nozīmīgs” – atzīst Ellada.

Savas gaitas jāšanas sporta klubs „Gaita” aizsāka 2004. gadā Vecum-
niekos, un no šī gada 1. februāra trenere Ellada ar savu komandu ir Bebre-
nē mājās „Upītes”, lai aicinātu ikvienu uz aizraujošām izjādēm, treniņiem 
un sacensībām. Jāšanas sporta klubs Bebrenē piedāvā jāšanas nodarbības, 
izjādes, kā arī ponijus dažādiem pasākumiem. Šeit uz nodarbībām mazā-
kos interesantus gaida poniji Talismans un Kakavius, bet liekākos intere-
santus gaida Gepards, Grand Prix,Mormor Disney un citi zirgi.

Pastāstiet par saviem zirgiem.
Šobrīd jāšanas spora klubā ir 27 sporta zirgi, no tiem 3 poniji. Visi zirgi 

ir vienlīdzīgi mīļi, īpaši un svarīgi, nevaru izcelt vienu. Zirgi pie mums tiek 
audzināti, lai tie spētu sadarbotos ar cilvēku, klausītu bērnus un lai bērni 
varētu droši jāt uz tiem. Zirgi tiek audzēti no mazotnes, tāpēc tajos tiek 
ieaudzinātas nepieciešamās rakstura iezīmes.

Kad vislabāk sākt nodarboties ar jāšanas sportu?
Ļoti individuāli, optimālākais vecums bērniem ir no 10 līdz 11 gadiem, 

bet ir bērni, kas sāk ar to nodarboties jau no 3 gadiem un šobrīd Bebrenē 
ir 3 poniji, kas labprāt dotos izjādēs ar jaunākajiem zirgu mīļotājiem. Liela 
nozīme ir tam, cik bērns ir drošs un stabils. Ja bērns ir gatavs, viņam ir 
interese par jāšanas sportu, un zirgiem, tad noteikti, nedrīkst apstāties, 
bet jāiet uz priekšu. Šobrīd uz jāšanas nodarbībām iet vairāk nekā desmit 
bērni un jauniešu, no tiem pašam jaunākajam ir 4 gadi.

Vai jāšanas sports Latvijā ir attīstīts? 
Šobrīd jāšanas sports Latvijā ļoti attīstās. Līmenis ir viduvējs pie 

mums, bet ar katru gadu paliek labāks. Ar katru gadu arvien lielāks 
skaits cilvēku sāk vērsties un interesēties par zirgiem un jāšanas sportu.

Šogad Lieldienu brīvdienās Bebrenē risinājās sacensības jāša-
nas sportā. Kā noritēja šis pasākums? 

Tās bija pirmās sacensības Bebrenē, kurās piedalījās pārsvarā vietējie 
jāšanas sporta dalībnieki, bet ar laiku noteikti tas uzlabosies, jo jāšanas 
sportisti vairāk zinās par šo vietu – Bebrene. Lai gan laika apstākļi ne-
lutināja, atbalstītāju tiešām bija daudz un sacensības izdevās. Pasākums 
patika gan pašiem dalībniekiem, gan arī skatītājiem. Pēc pirmajām sacen-
sībām bērni sāka daudz aktīvāk nodarboties ar treniņiem, viņiem parādī-
jās stimuls. Sacensības uz vasaras sezonas pusi notiek ļoti bieži, gandrīz 
katras brīvdienas dažādās Latvijas pilsētās. Jāatzīst, ka mūsu pusē jāša-
nas sports nav ļoti attīstīts un nav tik populārs šobrīd, bet ar laiku tas var 
mainīties.

Zirgi jūt cilvēka emocijas.
Uzskatu, ka zirgi ļoti labi jūt cilvēka garastāvokli un emocijas.Cilvēka 

fiziskais un garīgais kontakts ar zirgu nomierina un uzlabo garastāvokli.
Ļoti labus rezultātus var panākt, dodot iespēju bērniem būt kopā ar zir-
giem, doties izjādēs, sākt trenēties jāšanas sportā, jo bērni mainās, tie sāk 
daudz labāk uzvesties, tie nav tik izklaidīgi, nav nesavaldāmi, un tiem ir 
labāki panākumi skolā. Zirgi atstāj pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām, palīdzot viņiem vairāk koncentrēties, ar tiem ir vieglāk 
komunicēt, tiek stimulēta visu organisma sistēmu darbība un daudz kas 
cits.

Jāšanas sporta nodarbības notiek katru dienu.
Nodarbības notiek katru dienu, laicīgi vienojoties par laiku ar treneri. 

Vienas nodarbības ilgums ir 45 minūtes. Uz nodarbību jāģērbjas ērtā ap-
ģērbā, vislabāk sporta biksēs un sporta apavos. Meitenēm matiem jābūt 
savāktiem. Ķiveres sākumā tiek iedotas, lai var saprast vai šis tiešām ir 
viņa sporta veids, vai patiešām vēlas ar to nodarboties, jo viss maksā nau-
du un nav vajadzības pirkt inventāru ja to nelietos. 

Piedāvājumi un cenas:

Nodarbība līdz 45 minūtēm 10 EUR
Izjāde grupā 1h 15 EUR
Izjāde ar pavadoni, kas ved 
zirgu 1h

20 EUR

Tikās, Liene Butkeviča
Daugavpils Universitātes 

Starptautisko attiecību maģistra studente

Trenere ar jāšanas sportu nodarbojas jau vairāk nekā 30 gadus, gūstot panākumus sacensībās pati 
un piedaloties arī ar saviem audzēkņiem

S I R D S D A R B S
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APLIECINOT SAVU 
PIEDERĪBU SĒLIJAI

1. jūlijā Viesīte sagaidīja   V Sēlijas Tautas mākslas svētku  “Sēlija rotā”  
dalībniekus - Sēlijas novadu apvienības pašvaldību - Aknīstes, Ilūkstes, 
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas,  Viesītes, kā arī  Krustpils  nova-
du amatieru kolektīvus. Svētkos kopā pulcējās  ap 1000 tautas mākslas 
un nemateriālā kultūras mantojuma kopēju – koru dziedātāju, dejotāju, 
folkloras kopu, vokālo ansambļu, amatierteātru un pūtēju orķestru da-
lībnieki, Sēlijas novadu iedzīvotāji, sabiedrībā pazīstamas sēļu izcelsmes 
personības,  visi  interesenti un tautas mākslas mīļotāji no visas Latvijas. 

Tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā”, turpina  kopā sanākšanas un sa-
dziedāšanās procesu, ar mērķi — sapulcināt vienkopus sēļu novadu dejo-
tājus, dziedātājus, folkloristus, visus muzicējošos un dziedošos sēļus, kuri 
veicina Sēlijas reģiona specifisko kultūras vērtību saglabāšanu, populari-
zēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai.

Ilūkstes novadu pasākumā “Sēlija Rotā” pārstāvēja 9 tautas mākslas 
pašdarbības kolektīvi: Šēderes pagasta KN Lašu koris, vadītāja Maija Ži-
gajeva, Bebrenes pagasta KN folkloras kopa “Ritam”, vadītāja Rita Kalvā-
ne , Ilūkstes KC pūtēju orķestris “Sēlija”, vadītājs Dzintars Ķīsis, vokālais 
ansamblis “Saskaņa” , vadītāja Maija Žigajeva, jauniešu deju kolektīvs 
“Labrīt”, vadītāja Antonija Stalidzāne, vecākās paaudzes deju kolektīvs 
“Ozolzīles”, vadītāja Sandra Stašāne , Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes 
deju kolektīvs , vadītāja Antonija Stalidzāne, Subates pilsētas KN vokālais 
ansamblis “Sonāte”, vadītāja Gunta Pugžle, Dvietes pagasta KN vidējās 
paaudzes deju kolektīvs, vadītāja Anita Meikšāne.

Svētku programma  skatītājiem piedāvāja  dažādas aktivitātes. Muze-
ja “Sēlija” parka teritorijā no plkst. 10.00 darbojās Sēlijas lieltirgus, bet 
plkst. 11.00 notika svētku atklāšana un Sēlijas novadu dižošanās -  uz  
brīvās skatuves ar    sava novada raženumu,  krāšņumu dižojās  un bagāto 
tautas mākslas  pūru izrādīja   visi Sēlijas  novadi, Ilūkstes novadu prezen-
tēja vokālais ansamblis “Sonāte”,  “Saskaņa “ un folkloras kopa “Ritam”. 
Kultūras pils izstāžu zālē bija skatāmi Sēlijas novdu gleznotāju darbi,  
savu  rokrakstu un krāsu gammu izrādīja  Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogi:  Ingūna Liepa, Lelde Kundziņa un skolas direktore Ilona 
Linarte-Ruža. Svētku neatņemama daļa bija gājiens, kurā apvienojās visi  
dalībnieki, lai vēlreiz apliecinātu savu novadu piederību Sēlijai. Svētku 
kulminācija visā krāšņumā izpaudās dižkoncertā un neraugoties uz lietu, 
kas lija visas dienas garumā, dziedātāji un dejotāji spēja skatītājiem sagā-
dāt īpašu svētku noskaņu.  

2018. gadā tautas mākslas svētki “Sēlija Rotā” notiks Neretā.

Sandra Stašāne, 
Ilūkstes novada kultūras

centra direktore

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

S Ē L I J A S  L A P A

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs

Dejo jauniešu deju kolektīvs “ Labrīt”

Sēlijas novadu pašvaldības vadītāji uzrunā 
svētku dalībniekus

Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs Novadu dižošānās, uzstājas vokālais  ansambļis “ Sonāte”
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N O T I K U M I

ĪSUMĀ: 
•	 1.jūlijā Ilūkstes novada seniori piedalījās XVI dziesmu un deju fes-

tivālā Līvānos. Ar dziesmām un dejām, interesantām sarunām par 
senioru sabiedriskām aktivitātēm savus svētkus svinēja74 amatier-
mākslas kolektīvi no Latgales reģiona 18 novadiem. No Ilūkstes no-
vada šajā festivālā piedalījās Eiropas deju kopas „Eglītes” (Eglaine), 
„Rudzupuķes” (Bebrene), „Saulespuķes” (Dviete) un vokālais an-
samblis „Sarma” (Bebrene). Pateicība par sadarbību senioru svētku 
sagatavošanā tika izteikta visām festivāla dalībnieku pašvaldībām, 
pašdarbības kolektīvu vadītājiem un festivāla organizētājiem. Nāka-
mais Latgales reģiona senioru dziesmu un deju festivāls notiks 2018. 
gadā, Latvijas valsts simtgades svētkos Daugavpils novadā, Višķos.

•	 3.jūlijā Ilūkstē notika brīnišķīgs evanğelizācijas pasākums, ko orga-
nizēja Marijas skola sadarbībā ar kopienām Effata, Emmanuel un 
vīru grupu. Pasākuma dalībnieki šajās dienās lielā vienotībā gāja ie-
lās, dzīvokļos, mājās, lai liecinātu par Kristu, stāstot:”Saskārāmies 
ar lielu atsaucību no ilūkstiešu puses un piedzīvojām lielu prieku! Pa-
teicība Dievam, ka beidzot šis pasākums notika un notiks turpmāk. 
Reizi gadā plānojam tikties kādā pilsētā, lai evanğelizētu sadarbībā 
ar Latvijas kopienām un lūgšanu grupām.”

•	 Arī šovasar, vairāk kā 200 cilvēki pulcējās Bebrenē, kur  no 7. līdz 16. 
jūlijam notika  Marijas skolas vasaras sesija. Organizatori teic: “10 
dienas mēs pavadījām lielā vienotībā, sadraudzībā un priekā. Mums 
par pārsteigumu bija atbraukuši ap 220 dalībnieku. Mēs augam! Pal-
dies visiem, kuri iesaistījās skolas tapšanā, paldies visiem dalībnie-
kiem par klātbūtni un atvērtību, paldies misionāriem no Ukrainas un 
protams liels, liels paldies priesterim Arnim!”

•	 7. jūlijā Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrība „Ildra” sa-
darbībā ar Ilūkstes un Daugavpils novada pašvaldību rīkoja  ikgadē-
jos Sporta svētkus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

•	 7. jūlijā Bebrenes kultūras namā viesojās Dvietes kultūras nama 
amatierteātris „Nebēdnieki” ar izrādi Precību gūstā. Izrādes režiso-
re, un kā izrādījās arī autore, ir Virgīnija Fjodorova. Izrāde paredzēta 
rādīt brīvdabā un tās pirmizrāde notika Dvietē uz Līgo svētkiem.

•	 8.jūlijā Bebrenē notika Gongu terapija ar meistari un holistisku te-
rapeiti Mariju Mežecku. Iegremdēšanās gongu skaņās un satikšanās 
pašiem ar sevi - tie ir īpaši vērtīgi brīži un meditācija, kas pieejama 
jebkuram cilvēkam. 

•	 8. jūlijā Sēlpils pagasta brīvdabas estrāde „Zvejnieklīcis”  notika Sē-
lijas novadu senioru koncerts „Vasaras vakars Zvejnieklīcī”. Atsau-
coties Sēlpils pagasta senioru deju kopas „Omes un kungi” uzaici-
nājumam, Ilūkstes novada seniori-pašdarbnieki piedalījās deju un 
dziesmu koncertā. Pasākumu kuplināja 14 pašdarbības kolektīvi, to 
vidū – vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīles” no Ilūkstes, deju 
kopa „Rudzupuķes” un vokālais ansamblis „Sarma” no Bebrenes, kā 
arī deju kopa „Saulespuķes” no Dvietes.

•	 14. jūlijā Ilūkstē norisinājās Latvijas Ģenerāļu kluba un Sēlijas no-
vadu apvienības ceļojošā kausa izcīņas V posms – orientēšanās sa-
censības. Pasākumā piedalījās Sēlijas novadu jauniešu komandas 

(no katra novada viena komanda). Kopā dalībai pieteicās 6 novadu 
komandas – Jēkabpils, Viesītes, Salas, Krustpils, Jaunjelgavas un 
Ilūkstes novada komandas.Sacensības notika divos posms – 1. posms 
bija orientēšanās pa Ilūkstes pilsētu, savukārt otrs posms bija erudī-
cijas spēle par Sēliju. Kopvērtējumā 1. vietu ieguva Ilūkstes novads, 
2. vietu – Viesītes novads un 3. vietu – Krustpils novads. Pārējās ko-
mandas saņēma pateicību par dalību.

•	 23. jūlijā Dvietes parka „Dzirnavu” ēkā notika pēcpusdienas pasā-
kums „No grauda sākas dzīvība...”. Uz pasākumu tika uzaicinātas 
saimnieces, lai dalītos savā talantā, hobijā. Saimnieces: Olga Dogžina, 
Maira Krievāne, Rita Stapkeviča un Iveta Kriškijāne apmeklētājiem 
pastāstīja savu stāstu par cepšanas priekiem, kā arī prezentēja savus 
līdzpaņemtos izstrādājumus, – tie bija gan maize, gan pīrādziņi, gan 
arī plātsmaizes. Viens no apmeklētājiem – Pēteris Graudiņš – pastās-
tīja, kā viņš mājas apstākļos ir darījis kvasu. Pasākuma noslēguma 
varēja apskatīties senlietu priekšmetus, kuri iepriekš atradās Paula 
Sukatnieka mājā „Apsītes”, kā arī informatīvos stendus, kas tika iz-
veidoti Dvietes novadpētniecības materiālu krātuvē.

•	 2010. gadā Pilskalnes pagastā aizsākās tradīcija svinēt Ilūkstes no-
vada senioru svētkus. Kopš tā laika, svētki ir notikuši katrā novada 
pagastā, pilsētā un atkal tie atgriežas Pilskalnē. 25. jūlijā pie atpūtas 
mājas „Dubezers”  radošie, darbīgie un atsaucīgie novada seniori ti-
kās nu jau 8. novada senioru saietā. Pilskalniešu sagatavoto pasāku-
mu „Ripo, saulīt!” kuplināja vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozol-
zīles”, Eiropas deju kopas „Eglītes” un „Saulespuķes”, kā arī vokālie 
ansambļi „Kamenes” un „Sarma”. Ilūkstes novada pensionāru bied-
rības valde teic paldies Pilskalnes pagasta pārvaldes darbiniekiem, 
Ilūkstes novada domei un sociālajam dienestam, k/s „Dubezers” un 
Zojai Pučkai. Nākošgad seniori tiksies Subatē.

•	 28. jūlijā Ilūkstes estrādē baudījām Dziesmu spēli “Īsa pamācība 
mīlēšanā”. Teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks uzvedums, R. 
Paula mūzika, spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, negaidītas situāci-
ju maiņas. Uzvedumā piedalījās: Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evi-
ja Skulte, Aīda Ozoliņa, Ivars Kļavinskis, Kristians Karēļins, Juris 
Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko, Valdis Zilveris, Zane 
Jančevska. Režisors - J.Kalniņš, mūziku aranžējis - V.Zilveris, produ-
cente - A.Ozoliņa.

•	 30. jūnijā, atzīmējot Pēterdienu,  Vecā Stendera muzejā ar  Baibas 
Jukņēvičas joku lugu 3 cēlienos „Pilsētnieki” viesojās  teātra entuzi-
asti no Krustpils. 

•	 Latvijas VAZ auto klubs regulāri veic dažādus izbraukumus pa Lat-
vijas novadiem. Šoreiz, no 29.- 30. jūlijam, tika rīkots kluba izbrau-
ciens pa Sēlijas ārēm. Brauciens sākās no Rīgas, tad devās uz Siguldu, 
Vecpiebalgu. Sēlijas apskati sāka ar Viesīti, nākošajā dienā ieradās 
Tadenavā, tad Bebrenē. Bebrenē ceļotāji apskatīja Bebrenes muižas 
dzirnavas, muižas pili un pagrabus. Brauciens noslēdzās ar Sventas 
muižas pils un militārās tehnikas muzeja apskati.

•	 5. un 6.augustā Bebrenē uzstājās  Salaspils mūzikas studijas audzēk-
ņi, sniedzot koncertu gan Bebrenes Romas katoļu baznīcā, gan skatī-
tājus iepriecinot ar muzikālu pasaku.

Ziņas apkopoja Madara Pavlovska, redaktore

Šoreiz, no 29.- 30. jūlijam, tika rīkots VAZ auto kluba izbrauciens 
pa Sēlijas ārēm (Foto:mājaslapa www.manabebrene.lv )

Bebrenē no 7. līdz 16. jūlijam notika  Marijas skolas vasaras 
sesija, pulcinot vairāk kā 200 dalībniekus
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G A I D Ā M I E  P A S Ā K U M I

GODALGOTĀ IZRĀDE „VĒRPETE” 
VIESOSIES BEBRENĒ

Pēc pirmizrādes festivālā „Homo Novus” 2015. gadā un iegūtās 
2015./2016. gada sezonas Spēlmaņu nakts balvas jauno un talantīgo ho-
reogrāfu Krišjāņa Santa un Ērika Ēriksona kopdarbs „Vērpete” dodas vies-
izrādēs pa Latviju, piedaloties brīnišķīgam mūziķu sastāvam – Mārtiņam 
Miļevskim (vibrofons) un Rihardam Lībietim (ģitāra). 

13. augustā plkst. 19.00 izrāde notiks Bebrenē, sporta laukumā 
pie vidusskolas (ieeja bez maksas).

Izrādes „Vērpete” pamatā ir tautas melodiju ritmiskās struktūras. Sā-
kot ar vienu kustību un turpinot to attīstīt, mākslinieki virzās no mierpil-
nas līdz ātruma un emociju pieblīvētai atmosfērai. Kā dabā, kur vērojot sti-
hiju, gandrīz fiziski var sajust tās spēku, šī izrāde iedarbojas ar fascinējošu 
dinamiku, kas pakļauj ne tikai dejotājus, bet arī skatītājus. 

Skatītāji saka: “Viss, kas notiek apkārt, ir neapstādināma inerce. Skan 
dejotāju elpas, pret betona grīdu basas pēdas un bikšu staras. Es sajūtu 
sevī pacilātību, kas jaucas ar pastāvīgu satraukumu, tādu, kāds dabiski 
pārņem, atrodoties vērpetes vidū.” Kristiāna Šuksta, 

“Kopīgs ritms, rituāls, pievilkšanās un cīņa vienlaikus.” Maija Uzu-
la-Petrovska.

“Skatītājs tiek atstāts komfortablā un saviļņotā stāvoklī.” Elīna Bēr-
tule.

Krišjānis Sants apguva deju Latvijas Kultūras Akadēmijā, kam seko-
ja četru gadu studijas P.A.R.T.S. Savos darbos viņš ir eksperimentējis ar 
latviešu rakstu un tautas melodiju kodu pārnešanu dejā, sadarbojies ar 
koklētāju Laimu Jansoni, bet šobrīd studē scenogrāfiju Latvijas Mākslas 
Akadēmijā un pēta veidus, kā ar performatīvu pieeju mainīt varas attiecī-
bas indivīdu starpā.

Ēriks Ēriksons ir zviedru dejotājs un horeogrāfs, kura interese par 
kustību radās nodarbojoties ar breiku un cirku. Apguvis laikmetīgo deju 
P.A.R.T.S. skolā, Ēriks turpina strādāt Beļģijā, Zviedrijā un citur pasaulē kā 
dejotājs un regulāri pasniedz Dānijas dejas augstskolā Kopenhāgenā. Ēriku 
interesē uztveres kinestētiskie, taktilie un vizuālie aspekti un cilvēka spēja 
izmainot uztveri, mainīt savu attieksmi pret situāciju.

Mārtiņš Miļevskis ir perkusionists un komponists, viens no grupas 
“Astro’n’out” dalībniekiem, kas paralēli darbojas arī citos sastāvos un ir 
spēlējis kopā ar pūtēju orķestri “Rīga”, Latvijas Nacionālo simfonisko or-
ķestri, folka grupu “Auļi” u.c. Kopā ar domu biedriem radījis mūziku fil-
mām “Ručs un Norie” un “Lūgšana māja”.

Rihards Lībietis pieder pie jaunās mūziķu paaudzes, spēlē ģitāru kopš 
16 gadu vecuma, veidojis mūziku teātra un dejas izrādēm, ierakstījis albu-
mus un regulāri uztājas ar savu grupu „RL Orchestra”. Šogad laidis klajā 
koncertalbumu “Rihards Lībietis Orchestra – Live in Concert”

Viesizrādes rīko Latvijas Jaunā teātra institūts, un tās ir daļa no 
starptautiskā projekta [DNA] programmas. Atbalsta Valsts Kultūrkapitā-
la fonds, ES programma „Radošā Eiropa”, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
mobilitātes programma „Kultūra”, Latgales vēstniecība „GORS”, festivāls 
„Sansusī”. 

Vairāk informācijas – Latvijas Jaunā teātra institūta majaslapā.
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BIEDRĪBA “MĒS ILŪKSTES 
JAUNIEŠIEM” AICINA

Ilūkstes 1.vidusskolai aprit 90 gadi. Ir īstais brīdis pateikt skolai PAL-
DIES un izdarīt kaut ko lielu un paliekošu ilgus gadus. Skolai nav sporta 
laukuma, kur bērni varētu skriet, lekt, kāpelēt pa trenažieriem, spēlēt 
volejbolu un futbolu. Aicinām sanākt visiem kopā un, sadodoties rokās, 
uzdāvināt skolai un visiem Ilūkstes bērniem šo skaisto sporta laukumu! 
Ilūkste var!

D A Ž Ā D I

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās 
JŪLIJĀ un AUGUSTĀ dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Genovefu Rāznu, Aldonu Čamāni, 
Broņislavu Ančevski, Jefrosiniju Vaščenko, Ivanu 
Čumiku, Ingūnu Setkovsku 

Dvietes pagastā: Voldemāru Riekstiņu, Mariju 
Lavrinoviču, Jāni Kaušeļauski 

Eglaines pagastā: Annu Nikolajevu, Genovaiti Kraukli, 
Rimandu Komku, Viktoru Meškovski, Jāni Linkeviču 

Pilskalnes pagastā: Gaļinu Cvelihovsku, 
Henriku Svirkoviču, Viesturu Vaboli, Gunu Linardi, 
Aivaru Neviero, Andreju Sukānu, Vinetu Šakeli 

Prodes pagastā: Jadvigu Brakovsku, Jāni Ancānu

Šēderes pagastā: Annu Kāpostiņu, Dzintru Ozolu, 
Pjotru Sribniju, Viktoru Šaraņinu, Gunāru Lazdānu

Subatē: Jefrosiniju Roščenkovu, Valeriju Macijauskieni, 
Valentinu Derbakovu, Jevgēniju Meļņikovu, 
Valerianu Uzolu, Marinu Valaini, Martu Zviedrāni, 
Raisu Ancāni, Staņislavu Deksni, Zinu Droni, 
Veru Jemeļjanovu, Vjačeslavu Kotovu, Pāvelu Kolosovu, 
Juri Ragelu, Andreju Sidorovu, Marinu Utkinu

Ilūkstē: Helēnu Vuškāni, Česlavu Jelinski, 
Irēnu Prokopovu, Veltu Bērziņu, Jāzepu Krapānu, 
Vladislavu Mackeviču, Timofeju Maskaļovu, 
Ludmilu Peskiševu, Zinaidu Romanseviču, 
Antoņinu Žilvinsku, Aleksandru Bojarunu, Gani Rošāni, 
Lūciju Skridlu, Mariju Skrimbli, Rostislavu Budkeviču, 
Vitāliju Jevsejevu, Daci Obodņikovu   

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
jūnijā reģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Ilūkstē: ANDRIS VANAĢELIS, VERONIKA GAUDZE, 
ĀRIJS ARĀJS
Šēderē:  RASMA VELIČKO, OĻEGS ŠEPELOVS
Pilskalnē: AIVARS GAUDZEJS
Eglainē: NIKOLAJS ARTEMJEVS, ANNA TURAJEVA
Subatē: ARTEMIJS NOVIKOVS, VERA BĒRZIŅA
Dvietē: JANĪNA TIMŠĀNE 

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
jūlijā reģistrēti mūžībā aizvadītie:

Ilūkstē: IRĒNA ASTIČA, LŪCIJA KLIMANE
Pilskalnē: IRĒNA UZOLA, VIKTORS SVIRKOVIČS 

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā
reģistrēti jaundzimušie:
 
Šēderē: LĀSMA LAIZĀNE

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā jūlijā
reģistrēti jaundzimušie:

Ilūkstē: MIJA SERVUTE, EVELĪNA CEPURĪTE 
Bebrenē: AGRIS ZELTIŅŠ 
Šēderē: JUSTĪNE SMIRNOVA
Subatē: DOMENIKS IVANOVS
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PASĀKUMI  AUGUSTĀ

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Papildus informācija

05.08 10.00
Ilūkstes novada 

pludmales volejbola 
sacensības 2017

10.00 Ilūkstes pilsētas 
stadions Piedalīties aicināti visi pludmales volejbola interesenti

05.08 14.00

Muzikāla pasaka “ 
Pasaka par mūzikas 

instrumentu 
karaļvalsti””

Bebrenes VP 
vidusskolas 

profesionālās nodaļas 
zālē

Uzstāsies Salaspils mūzikas studijas audzēkņi

05.08. 13.00 Bērnības svētki Ilūkstes novada  KC Pasākums Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta  
piecgadīgajiem  bērniem

06.08 11.00

Koncerts “Skanīgās 
vijolītes” no baroka 

līdz rokam

Bebrenes Romas 
katoļu baznīca Uzstāsies Salaspils mūzikas studijas audzēkņi

11.08.

20.00

22.30

Roberto Meloni 
koncerts

Balle

Ilūkstes pilsētas 
estrādē

Roberto izpildījumā skanēs   itāļu un populāras latviešu 
dziesmas

Ballē spēlēs  latviešu populārās mūzikas izpildītājs
Ainars Bumbieris un DJ Rolands

12.08. 13.00 Bērnības svētki Šēderes pagasta KN Pasākums Eglaines un Šēderes pagasta
piecgadīgajiem bērniem

12.08
no 

plkst. 
8.30

Ilūkstes novada 12. 
velomaratons

Ilūkstes pilsētas 
stadions

Tradicionālais  Ilūkstes novada  velomaratons, veltīts 
Heronīma Lapkovska piemiņai

12.08 15.00 Ilzēniešu salidojums Ilzes ciema klubs

Jau tradicionāli Bebrenes pagasta Ilzes ciemā augustā  
notiek esošo un bijušo ilzēniešu salidojums. 

Un arī šogad, parūpējoties par atmiņu stāstiem un 
cienastu, visi tiek gaidīti sestdien, Ilzes ciema klubā  

12.augustā, plkst. 15.00

13.08 19.00 “Vērpete” viesizrāde
Bebrene, sporta 

laukumā pie 
vidusskolas

Izrādes “Vērpete” pamatā ir tautas melodiju ritmiskās 
struktūras. Sākot ar vienu kustību un turpinot to 

attīstīt, mākslinieki virzās no mierpilnas līdz ātruma 
un emociju pieblīvētai atmosfērai. Vairāk info.:  http://

theatre.lv/ljti-dara/verpetes-viesizrades-latvija/

18.08 13.00 Ģimeņu sportiskā 
diena Subate

19.08 13.00
Vīnkopju – vīndaru 
svētki “Vīnoga un 

akmens – Saules bērni”

Dviete, P.Sukatnieka 
“Apsītes” Ar plašu aktivitāšu programmu 19.augustā svinēsim 

ikgadējos Paula Sukatnieka vīnkopju – vīndaru svētkus

25.08. 22.00 Disko balle
„Atvadas vasarai”

Ilūkstes pilsētas 
estrāde

26.08
No 

plkst. 
10.00

Stendera diena Eglaines pagasts

26.08. 11.00
Vasaras noslēgums-

Izrāde
„Maija un Paija”

Subates pilsētas 
estrāde

Izrāde bērniem un pieaugušajiem, skolēniem un 
skolotājiem. Uzstāsies Daugavpils novada KC 

amatierteātris “ Trešais variants”

N O T I K S
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”

Redaktore: Madara Pavlovska
e-pasts: mpavlovska@inbox.lv

www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447

Tel.:65447850
e-pasts: dome@ilukste.lv

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 650 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.


