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PAR DOMES SĒDĒM NOVEMBRĪ

27.novembra ārkārtas sēdē dome izskatīja jautājumu “Par pieda-
līšanos darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. 
specifiskā atbalsta mērķa ierobežotas atlases projektu konkursā ar 
projektu “Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināša-
nai Veselības centra “Ilūkste” jaunajā korpusā””. 
• Projekta pieteikumu plānots iesniegt Centrālajā finanšu 
un līgumu aģentūrā un, apstiprināšanas gadījumā, tā ietvaros plā-
nots veikt Veselības centra “Ilūkste”, pēc adreses: Raiņa iela 35, 
Ilūkste, Ilūkstes novads, kompleksus energoefektivitātes pasāku-
mus: ēkas ārsienu siltināšanu; jumta siltināšanu; logu un durvju 
nomaiņu; ventilācijas sistēmas ierīkošanu; esošā apgaismojuma  
energoefektivitātes uzlabošanu un esošo gaismekļu nomaiņu pret 
energoefektīvākiem; PV paneļu uzstādīšanu.    Dome nolēma ap-
stiprināt 2014.-2020. gada plānošanas periodā šī projekta īsteno-
šanai nepieciešamo kopējo finansējumu EUR 399 755,33, kur EUR 
233 383,53  no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām sastā-
da Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, un, projekta 
apstiprināšanas gadījumā, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 166 371,80 apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

30.novembra domes kārtējā sēdē izskatīti 32 jautājumi:
1.  Par valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts 
amatpersonai Ilūkstes 1.vidusskolā.
2.  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināša-
nu atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam.
3.  Par grozījumiem domes 28.08.2014. lēmumā Nr.423 “Par ēdinā-
šanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības 
iestādēs”.
4.  Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādāša-
nu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu.
5.  Par papildus finansējuma piešķiršanu. 
6.  Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.
7.  Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemas-
svētkos.
8.  Par saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi Ilūkstes novada 
pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” 
precizēšanu.
9.  Par publiskās apspriešanas rīkošanu Ražošanas objekta būvnie-
cībai Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijā.
10.  Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 
Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.
11.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunkastaņi”, Pilskalnes 
pagastā atsavināšanu.
12.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu ielā 10-1, Ilūkstē, 
atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināša-
nu.
13.  Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabals) Alejas ielā 
5A, Subatē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.
14.  Par adreses “Laukmalas” piešķiršanu Ilūkstē.
15.  Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
16.  Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Krasta iela 17, Su-
batē, nodošanu atsavināšanai.
17.  Par adreses un nosaukuma maiņu no “Kaspari” uz “Spēkavoti” 
Bebrenes pagastā.
18.  Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku 
biedrībai “Bebrenes nami” Bebrenes pagastā.
19.  Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Apīņi” Bebre-
nes pagastā.
20.  Par zemes iznomāšanu IK “Žāģeri” Bebrenes pagastā.
21.  Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ozoli-
ņi 1” Dvietes pagastā un nosaukumu “Rudzu kalni” un “Paliene” 
piešķiršanu.
22.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā.
23.- 24. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes 
pagastā.

25. Par zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.
26.  Par zemes iznomāšanu k/s “Dubezers” Pilskalnes pagastā.
27.  Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes 
pagastā.
28.  Par 26.10.2017. domes lēmuma Nr.390 atcelšanu.
29.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
30.- 31. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā.
32. Par pašvaldības zemes vienības (4456 005 0076) Eglaines pagas-
tā nomas tiesību izsoli.
Dome nolēma, pamatojoties uz likumu “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, amatpersonas atsevišķu 
funkciju izpildi Ilūkstes 1.vidusskolā uzdot citai  amatpersonai.
Ņemot vērā grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas nosaka, 
ka no 2018.gada 1.janvāra tiek paaugstināta Dabas resursu nodokļa 
likme par atkritumu vienas tonnas apglabāšanu no EUR 25.00 uz  
EUR 35.00, un SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija” un SIA “EKO LATGALE” izteiktos 
priekšlikumus jautājumā par izmaiņām sadzīves  atkritumu ap-
saimniekošanas maksā atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugu-
mam, dome nolēma apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas mak-
su Ilūkstes novadā atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam  
EUR/m3 16.40 bez PVN ar 2018.gada 1.janvāri.
     Nolēma ar 2018.gada 1.janvāri Eglaines pamatskolā un Subates 
pamatskolā noteikt  ēdināšanas pakalpojuma maksu par pusdie-
nām – EUR 0,85.
Dome nolēma daļēji segt transporta izdevumus Bebrenes vispāriz-
glītojošās un profesionālās vidusskolas skolēna vecākiem no Rube-
nes pagasta.
Piešķīra papildus finansējumu:
• Raudas internātpamatskolai bojāto apkures sistēmas cau-
ruļu remontdarbiem EUR 1 952,00 no pašvaldības 2017.gada bu-
džeta rezerves fonda.
• Ilūkstes novada kultūras centram EUR 11 225,00 no paš-
valdības 2017.gada budžeta pārējiem projektu realizācijai pare-
dzētiem finanšu līdzekļiem, tautas tērpu izgatavošanai  astoņiem 
novada tautas mākslas kolektīviem, sakarā ar gatavošanos XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem, kas notiks 
2018.gada 30.jūnijā-8.jūlijā, Rīgā.
Pamatojoties uz pieņemto lēmumu par papildus finansējuma pie-
šķiršanu pašvaldības iestādēm, par daļēju transporta izdevumu 
segšanu, kā arī, ņemot vērā pašvaldības iestāžu iesniegumus par 
grozījumiem to budžetos, dome nolēma izdarīt grozījumus pašval-
dības 2017. gada budžetā.
Nolēma piešķirt no Ilūkstes novada sociālā dienesta budžeta EUR 
3916,00 Ziemassvētku pasākumu organizēšanai un svētku produk-
tu paku iegādei atsevišķām Ilūkstes novadā dzīvojošām iedzīvotāju 
grupām.
Nolēma precizēt saistošos noteikumus Nr.1/2017 “Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes no-
vada pašvaldībā”” (saistošie noteikumi Nr.1/2017 ir publicēti šajā 
izdevuma numurā).
Nolēma rīkot publisko apspriešanu jautājumā par ražošanas objek-
ta būvniecību Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” teritorijā, 
nosakot publiskās apspriešanas termiņu 3 nedēļas no 2017.gada 
1.decembra līdz 2017.gada 21.decembrim. 
Apstiprināja aktualizēto Ilūkstes novada attīstības programmas 
2013.-2019. gadam Rīcības un investīciju plānu, kurā iekļauti plā-
notie investīciju projekti. 
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu „Jaunkastaņi“, 
Pilskalnes pagastā, 4,21 ha kopplatībā, pārdodot to nomniecei li-
kumdošanā noteiktajā kārtībā.
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Avotu iela 10-1, 
Ilūkste, kadastra Nr.4407 900 0153, nosakot atsavināšanas veidu – 
mutiska izsole ar augšupejošu soli, apstiprināja īpašuma nosacīto 
cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) – EUR 2750.00, un izsoles no-
teikumus, kā arī uzdeva novada nekustamo īpašumu atsavināšanas 
komisijai organizēt izsoli un apstiprināt izsoles rezultātus.
Nolēma atsavināt nekustamo īpašumu (starpgabals) 1928 m2 pla-
tībā Alejas ielā 5A, Subatē, kadastra Nr.4415 001 0033, nosakot 
atsavināšanas veidu – mutiska izsole ar augšupejošu soli, apstipri-
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nāja īpašuma nosacīto cenu (pirmās izsoles sākuma cenu) – EUR 
1305.00, un izsoles noteikumus, kā arī uzdeva novada nekustamo 
īpašumu atsavināšanas komisijai organizēt izsoli un apstiprināt 
izsoles rezultātus.
Nolēma nodot atsavināšanai pašvaldībai piekritīgu zemes vienību 
Krasta ielā 17, Subatē, 1466 kv.m. kopplatībā, zemes vienības ka-
dastra apzīmējums 4415 003 0063, un uzdeva nekustamo īpašumu 
atsavināšanas komisijai pēc zemes īpašuma tiesību nostiprināša-
nas  zemesgrāmatā likumdošanā noteiktajā kārtībā organizēt īpa-
šuma atsavināšanas procesu. 
Pieņēma lēmumus par adreses “Laukmalas” piešķiršanu Ilūkstē 
un adreses un nosaukuma maiņu no “Kaspari” uz “Spēkavoti” Be-
brenes pagastā.
Pēc īpašnieka lūguma nolēma atdalīt zemes vienības no nekusta-
mā īpašuma “Ozoliņi 1” Dvietes pagastā un piešķirt nosaukumus 
“Rudzu kalni” un “Paliene” izveidotajiem īpašumiem.
   Nolēma piešķirt apsaimniekošanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 
biedrībai “Bebrenes nami”, Bebrenes pagastā, uz nekustamo īpa-
šumu garāžu kooperatīvs „Kaija”, Bebrenes pagastā, kas sastāv no 

vienas zemes vienības 0,24 ha platībā.
Pieņēma lēmumus par zemes nomas līgumu pagarināšanu Pils-
kalnes, Dvietes un Šēderes pagastos, par zemes iznomāšanu Be-
brenes, Dvietes un Pilskalnes pagastos, kā arī par zemes nomas 
tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā. Ņemot vērā to, ka ir saņemti 
divi iesniegumi ar lūgumu iznomāt pašvaldības zemes vienību 2,0 
ha platībā (kadastra apzīmējums 4456 005 0076) Eglaines pagastā, 
dome nolēma rīkot šīs zemes vienības nomas tiesību mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli, noteica nomas tiesību izsoles sākumcenu– 
EUR 28,00 (3% no iznomājamā objekta kadastrālās vērtības) un 
izsoles soli EUR 10,00, kā arī noteica nomas tiesību izsoles reģis-
trācijas maksu EUR 10,00 par objektu. Izveidotajai izsoles komi-
sijai uzdeva organizēt izsoli līdz šā gada 15.decembrim, ievērojot 
normatīvajos aktos noteikto kārtību.
 Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti paš-
valdības mājas lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/ Domes sēžu lē-
mumi un audioieraksti”.

Lietvedības nodaļa

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ilūkstē

2017.gada 28. septembrī Nr.1/2017
prot. Nr.14, 17.§

PRECIZĒTI
ar Ilūkstes novada domes

30.11.2017. lēmumu Nr. 400
(prot. Nr.18, 8.§)

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabal-

stiem Ilūkstes novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 
 43.panta trešo daļu, likuma „Sociālo pakalpojumu un

 sociālās palīdzības likums” 35.panta ceturto daļu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr. 550

 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

 un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15.punktu

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes 
novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punkta 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.2. krīzes situācija – situācija, kurā persona (ģimene) katas-
trofas vai citu no personas (ģimenes) gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzī-
bas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība”;

1.2. svītrot 3.punkta 3.3.apakšpunktu;
1.3. izteikt 3.punkta 3.9.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.9. izdevumus apliecinoši dokumenti – elektronisko kases 
aparātu čeku, stingro uzskaites kvīšu orģināli, kuros norādīts 
sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, 
maksājuma mērķis, samaksas summa”;

1.4. izteikt 3.punkta 3.12.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„3.12. pabalsts krīzes situācijā – vienreizējs pabalsts, kuru 
piešķir, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, ja katastro-
fas vai citu no personas (ģimenes) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ 
tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzī-
bas”;

1.5. izteikt 4.punkta 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
            „4.2. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”;
1.6. izteikt IV. nodaļu šādā redakcijā: 

„IV. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā”;
1.7. izteikt 11.punktu šādā redakcijā: 

„11. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, neizvēr-
tējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā krīzes situ-
ācijā radīto zaudējumu sekas, pamatojoties uz iesniedzēja iesnie-
gumu par pabalsta pieprasīšanu un dokumentiem, kas apliecina 
krīzes situācijas faktu, kā arī dokumentiem, kas pamato zaudē-
juma apmēru (čeki, kvītis, rēķini, tāmes u.c.), nepieciešamības 
gadījumā arī sociālā dienesta apsekošanas aktu”;

1.8. izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

 „12. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā nepārsniedz vienu val-
stī noteiktās minimālās darba algas apmēru, pie nosacījuma, ka 
pieprasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā 
no krīzes situācijas rašanās”.

2.     Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra saistošajiem notei-
kumiem Nr.1 /2017

,,Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabal-

stiem Ilūkstes novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raks-
ta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pama-
tojums

Sakarā ar grozījumiem Latvijas Repub-
likas ,,Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā’’, 2013.gada 31.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes no-
vada pašvaldībā” (turpmāk tekstā „sais-
tošie noteikumi”) noteiktie termini tiek 
aizvietoti ar likumā noteiktajiem termini-
em.

2. Īss noteikumu satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka piešķiramo so-
ciālās palīdzības pabalstu veidus un apmē-
ru, pabalstu pieprasīšanas, novērtēšanas, 
piešķiršanas un izmaksu kārtību personām 
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt so-
ciālās palīdzības pabalstus.

3. Informācija par 
plānoto saistošo no-
teikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu izpilde budžeta izde-
vumu sadaļu neietekmēs.

4. Informācija par 
plānoto saistošo no-
teikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām pro-
cedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Ilūk-
stes novada Sociālais dienests.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Nav attiecināms.

Saistošo noteikumu projekts ievietots 
pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 
sadaļā „Publiskie dokumenti”.
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VADĪBAS SLEJA
Šķietami nemanot ar pirmajām sniegpārslām pie mūsu durvīm 

klauvē jau pirmā Advente un Ziemassvētku gaidīšanas prieks, kas reizē ir 
vēstnesis tam, ka 2017. gads tuvojas savām beigām. Decembris ir klusais 
mēnesis, kad nedaudz vairāk kā ikdienā, mēdzam atskatīties uz paveikto 
un izvērtējam būtisko, katram cilvēkam svarīgāko. Bet domājams, ka pats 
svarīgākais katram no mums ir mūsu ģimene, līdzcilvēki mums apkārt un 
laimes brīži, kas rodas kopā būšanas laikā. Bet, lai ikviens Ilūkstes novada 
iedzīvotājs justos ērti dzīvojot savā novadā, Ilūkstes novada pašvaldība 
ikdienā strādā nodrošinot visus nepieciešamos pakalpojumus ērtā un 
saprotamā veidā. 

Jau no 2017. gada sākuma pašvaldības klientu un apkalpošanas centrā 
ir krietni pieaudzis sniegto pakalpojumu klāsts un pēc pakalpojumiem, ko 
sniedz valsts iestādes, vairs nav jādodas piemēram uz Daugavpili, kā arī 
centrā var griezties pēc gandrīz jebkuras interesējošās informācijas, kas 
saistīta ar pašvaldības darbu. Šogad, vairāk nekā citus gadus, pašvaldības 
infrastruktūra cieta no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem, neskatoties 
uz to, ka sniega sega gada sākumā nebija liela, Daugava atkal parādīja 
savu varenību, appludinot Dvietes palieni, pārraujot un appludinot ceļus 
Dvietes, Bebrenes un Pilskalnes pagastos. Arī augusta lietavas radīja 
zaudējumus ne tikai zemniekiem, kam daļu ražas nācās atstāt uz lauka, 
bet arī ceļu infrastruktūras bojājumus visos novada pagastos, ne tikai 
pasliktinot ceļu stāvokli, bet arī pārraujot atsevišķus ceļa posmus. Bet 
neskatoties uz lietaino vasaru, pašvaldībai sadarbojoties ar Satiksmes 
ministriju ir izdevies piesaistīt finansējumu autoceļam P72 un veikt 
ceļa pārbūves darbus grants segumu nomainot ar bituma segumu. Tas 
savukārt kartē iezīmē patīkamu ainu, tagad no visiem pagastu centriem 
uz Ilūksti var nokļūt pa cieto segumu. Lai veicinātu SIA “Ornamets” 
attīstību, kapitālsabiedrībai tika uzticēti Zemgales ielas atjaunošanas 
darbi. Lai arī darbi dažādu iemeslu dēļ netika veikti tik ātri kā plānots, 
iela ir ieguvusi jaunu trotuāru un asfaltbetona segumu visā tās garumā. 
Tāpat jāpiemin, ka SIA “Ornaments”, ar pašvaldības atbalstu, ir iegādājies 
mazlietotu autogreideri, kurš veic ceļu planēšanas darbus pašvaldības 
grants ceļiem. Tāpat arī iegādāti divi autobusi, kuri ikdienā nodrošina 
skolēnu nokļūšanu līdz skolai. Ilūkstē, Dvietē, Subatē, Šederē un Eglainē 
arī strādāts pie ielu apgaismojuma uzlabošanas un izbūves. Lielākais 
no šī gada celtniecības projektiem bija Dvietes skolas pārbūve, par 
mūsdienīgu pansijas ēku. Šogad, kā visus iepriekšējos gadus, neskatoties 
uz iedzīvotāju samazinājumu, darbu sāka visas novada izglītības iestādes, 
un neskatoties uz izglītības reformu, pašvaldība darīs visu iespējamo, lai 
šo iestāžu pastāvēšana tiktu nodrošināta pēc iespējas ilgāk. Rūpējoties 
par skolām, arī tajās veikti dažādi remontdarbi un mācību materiālu 
bāzes sagāde. Gandarījums ir arī par SIA “Veselības centrs” efektīvo 
darbu, kura klientu loks aizvien vairāk izaug ārpus novada teritorijas, 
un  ir atpazīstams arī tādās pilsētās kā Aknīstē, Jēkabpilī un Daugavpilī. 
Veselības centram, saglabājot tā vēsturisko izskatu, šogad ir atjaunota 
fasāde. Stiprinot nacionālo apziņu un neaizmirstot vēstures notikumus, 
tika atklāts piemineklis genocīda upuru piemiņai, kurš savu vēstījumu 
sniedz par visu Ilūkstes apriņķi. Cildinot novadnieka Gotharda Frīdriha 
Stendera piemiņu, Eglaines skolā ir izbūvēta klase, kas sniegs ieskatu 
vēstures lappusēs.Rūpējoties par iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, Sporta 
skolas Sporta centrs manēžu ir papildinājis ar trenažieriem, kas pieejami 
visiem novada iedzīvotājiem. Kā jauninājums, šogad tiek izbūvēta, 
āra slidotava un tā apmeklētājiem būs pieejama, kad iestāsies ziemai 
raksturīgi laikapstākļi. 

Arī nākamajam, 2018. gadam tiek plānoti vairāki darbi, ar domu par 
tālāku novada attīstību, vienlaicīgi neaizmirstot par novada iedzīvotāju 
vajadzībām.

Lai visiem mums svētīga un vērtīgām pārdomām pilna 2018. gada 
atnākšana!

Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.

AICINĀM IZTEIKT VIEDOKLI PAR 
RAŽOŠANAS OBJEKTA BŪVNIECĪ-
BU ILŪKSTES PILSĒTAS BIJUŠĀS 
“PUTNU FERMAS” TERITORIJĀ

No piektdienas, 2017.gada 1.decembra, līdz 2017.gada 21.decem-
brim Ilūkstes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publis-
kajā apspriešanā par ražošanas objekta būvniecību Ilūkstes pilsētas bi-
jušās “Putnu fermas” teritorijā.
Pamatojoties uz uzņēmēja izrādīto interesi uzbūvēt kokmateriālu pār-
strādes ražotni Ilūkstes pilsētā, bijušās “Putnu fermas” teritorijā, kā arī 
to, ka projekta ietvaros Ilūkstes novada pašvaldībai ir iespēja degradē-
tās teritorijas attīstīt kā ražošanas teritorijas un izbūvēt infrastruktūru 
(ceļu) uz šo teritoriju, aicinām Ilūkstes novada iedzīvotājus piedalīties 
publiskajā apspriešanā.
Aptaujas anketu ikviens interesents var aizpildīt Ilūkstes novada paš-
valdības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novada pagastu pārvaldēs, vai aizpildīt 
tās elektroniski pieejamo versiju, kas atrodama pašvaldības mājas lapā 
www.ilukste.lv un nosūtīt to uz e-pastu dome@ilukste.lv.

Attīstības nodaļa

DARBU SĀKS ILŪKSTES KAFEJNĪCA
SIA “Kalniņā” pārņem Ilūkstes kafejnīcu Sporta ielā. Ņemot vērā lai-
kietilpīgo birokrātisko “ceļu” un to, ka bija nepieciešami  remontdarbi 
ēkā, kafejnīcas darbu nav iespējams atjaunot tik ātri kā bija plānots, bet 
jaunie apsaimniekotāji SIA “Kalniņā” cer, ka kafejnīca darbu sāks šo-
gad, decembra otrā pusē. Kā jau ierasts, tiks nodrošināti ēdnīcas pakal-
pojumi pusdienlaikā, bet vēlāk tiks sniegti arī kafejnīcas pakalpojumi. 
SIA “Ķalniņā” arī pieņems pasūtījumus izbraukuma banketiem.

Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.

DĀVĀJOT PRIEKA MIRKLI 
ZIEMASSVĒTKU LAIKĀ

Jau tradicionāli  Ilūkstes novada pašvaldības Sociālais dienests orga-
nizē Ziemassvētku akcijas un pasākumus mazaizsargātajām iedzīvotāju 
grupām.

Šogad 13.decembrī 11.00 Ilūkstes novada kultūras centrā notiks pa-
sākums “Kripatiņa dvēselei”. Ir aicināti 80 gadus un vecāki iedzīvotāji, 
1. grupas personas ar īpašām vajadzībām, bērni invalīdi, bērni- bāreņi 
un bez vecāku gādības palikušie bērni. Par piepildītu pasākumu ar kon-
certu un dažādām radošajām darbnīcām rūpēsies Bebrenes vidusskolas 
biedrība. 

Kā arī Ziemassvētku laikā tik nogādātas dāvaniņas dažādām iedzī-
votāju grupām, kopskaitā vairāk kā 800 personām:
• 80 gadus un vecākiem iedzīvotājiem (505 personas);
• 1. grupas personām ar īpašām vajadzībām (61 persona);
• personām, kuras uzturās pašvaldībā esošajās ilgstošas sociālās 

aprūpes iestādēs (168 personas, t.sk. 45 personas SIA „Veselības 
un sociālās aprūpes centrs „Subate””, 65 personas SIA „Veselības 
centrs „Ilūkste”” Sociālās aprūpes nodaļā, 47 personas Subates 
Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera nams”, 11 
personas SIA Veselības centrs “Ilūkste”  ilgstošās aprūpes maksas 
nodaļā);

• personām, kuras apmeklē dienas aprūpes centru personām ar ga-
rīga rakstura traucējumiem „Fēnikss” un strādā šajā centrā (17 
personas);

• bērniem- bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (34 
personas- 16- aizbilnībā, 18 -audžuģimenēs);

• bērniem ar invaliditāti (21 persona);
• novadā dzīvojošās audžuģimenes.

Lai ikkatrs sajūt prieka dzirksti, ko dot arī mazas lietas, kāds smaids, 
labs vārds, dziesma vai pārmīts vārds.

Sociālais dienests 
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PAR AKTUĀLO ILŪKSTES SPORTA 
SKOLAS SPORTA CENTRĀ

Ilūkstes Sporta skolas Sporta centra kolektīvs turpina pilnveidoties un 
paplašināt Sporta centra piedāvājumu klāstu.

Jau otro gadu Sporta skolas audzēkņiem ir iespēja iesaistīties peldēša-
nas apmācībās, priecē, ka audzēkņu skaits skolā ir palielinājies. Uz pel-
dēšanas nodarbībām pie Ilūkstes treneres Sņežanas Bonderes ierodas arī 
citu novadu skolēni no Aknīstes, Dunavas, Vaboles, Rubeņiem, Randenes.  
Ilūkstes baseinā peldēšanas apmācības notiek arī pieaugušajiem, gan tiem, 
kuri neprot, gan tiem, kuri vēlās iemācīties peldēt pareizi, nodarbības no-
tiek pirmdienās 19:20.  Prieks arī par jauno māmiņu aktivitāti, kā stāsta 
Sporta centra galvenā administratore Viktorija Smagare, kopš decembra 
sākuma zīdaiņu nodarbības ar treneri notiek jau divas reizes nedēļa, jo inte-
resentu skaits ir ievērojami audzis. Nodarbības notiek  piektdienās un svēt-
dienās. Savukārt katru otrdienu, jebkuru interesentu, fizioterapeite pulcē 
uz ūdens aerobikas nodarbībām. Aktīva rosība notiek ne tikai baseinā. 

Manēžā trenējās mūsu vieglatlēti un futbolisti. Otrdienās 18:00-20:00 
un ceturtdienās 18:00-20:00 notiek karatē nodarbības, ko pasniedz trenere 
no Daugavpils.  Vēl joprojām, bez maksas ir iespējams fizisko formu uzturēt 
trenažieru zālē. Notiek arī nodarbības – aerobika un jaunums – pilates no-
darbības, kuras notiek kopš novembra beigām, trešdienās plkst. 18:30, vada 
sertificēta fizioterapeite Olga Servute. Pilates ir vingrošanas forma, kuras 
vingrojumi balstās uz muskuļu stiepšanu, ķermeņa lokanības attīstību un 
izturības trenēšanu, kā arī uz pareizu elpošanu, kas uzlabo asins cirkulāciju 
organismā. Pilates nostiprina muguras un vēdera muskulatūru. Regulāri 
treniņi uzlabo stāju, nostiprina mugurkaulu, palīdz izvairīties no mugu-
ras sāpēm, palīdz veidot tievu vidukli. Tā kā pilates ir ļoti saudzīgs sporta 
veids, tad ar tām var nodarboties ikviens, kurš to vien vēlas. Jautājumu 
un neskaidrību gadījumā var sazināties ar treneri Olgu Servuti pa tālr.nr.: 
29293231. 

Interesantas aktivitātes ir radījušas jaunas tradīcijas Sporta skolas un 
Sporta centra dzīvē, stāsta Viktorija Smagare: “Augustā Sporta skolas ad-
ministrācija pārcēlās uz jaunām telpām Sporta centrā. Glītās, ērtās telpas 
un mēbeles  un prieks par jauno vidi palīdzēja veiksmīgi strādāt ar jauninā-
jumiem VIIS sistēmā, ievadot sportistu sasniegumus un piesakot finansēju-
mu 2018.gadam. Esot kopā vienā ēkā gan skolas, gan centra darbiniekiem, 

visiem darbs sokas daudz labāk. Prieks, ka varam iegūt jaunas zināšanas 
un iespaidus, piemēram, 24.augustā Sporta centra kolektīvs  devās ekskur-
sijā un pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Kokneses sporta centru, kā 
arī apmeklēja Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzu , Vārnavas vīnakalnu un 
Ormaņkalnu , lai labāk iepazītu Sēliju un ciešāk saliedētu kuplo kolektī-
vu. Izdevies pasākums bija rudens talka 20.oktobrī, kurā gan treneri, gan 
Sporta  centra darbinieki, gan administrācija grāba lapas un sakopa Sporta 
skolas teritoriju. 16.novembrī, valsts svētku mēnesī, Sporta skolas Sporta 
centrā  notika stiprinieku pēcpusdiena „KOPĀ - 2017”,  kuras  Jautrajās 
stafetēs skolas audzēkņi divās vecuma grupās ieguva ceļojošo kausu, kā arī 
lustējās diskotēkā. Priecēja lielais skaits audzēkņu un tas, ka šis pasākums 
kopā sasauca un vienoja gan vecākus, gan trenerus, gan pašus jaunos spor-
tistus.”

Aicinām rast sev tīkamo no plašā piedāvājumu klāsta un stiprināt veselī-
bu Sporta centrā! Svarīgāko informāciju var atrast mājaslapā www.ilukste.
lv un Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra sociālo tīklu profilā face-
book.com.  Vēršam uzmanību uz darba laika izmaiņām decembra svētkos:
24.12 – 10:00-16:00; 25.12 – brīvs; 26.12 – 12:00-20:00 31.12 – 10:00 – 18:00
01.01 .18 – brīvs. 

Madara Pavlovska, redaktore

CIK MAKSĀSIM PAR ATKRITUMIEM 
ŠOGAD ?

2016.gada decembrī  Saeima pieņēma grozījumus „Dabas resursu nodokļu 
likumā”(DRN), paredzot to, ka ar katru nākamo gadu DNR tiek paaugstināts. 
Šogad likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieauga no 12 
EUR uz 25 EUR, nākošgad, t.i. ar 2018.gada 1.janvāri, likme par atkritumu 
vienas tonnas apglabāšanu no esošajiem 25.00 eiro tiek paaugstināta uz  35.00 
eiro.

Kopš 2013.gada atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus  
Ilūkstes novada teritorijā sniedz SIA „EKO LATGALE”, pamatojo-
ties uz Saeimas pieņemtajiem grozījumiem SIA „EKO LATGALE” pa-
augstina atkritumu apsaimniekošanas tarifu no 14.64 m3  uz 16.40 m3 .

Maksa tiek aprēķināta sekojoši: 
• Esošais atkritumu apsaimniekošanas tarifs Ilūkstes novada administratī-

vajā teritorijā sastāda EUR 12.35 par m3

• 1 m3 sadzīves atkritumu svars atbilstoši publiskā iepirkuma piedāvāju-
mam – 176 kg jeb 0.176 tonnas;

• 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR 23.00 
neieskaitot PVN;

• DRN summa esošajā tarifā sastāda EUR 2.11 par 1m3 (EUR 12.00x0.176 
t).

• DRN summa tarifā pēc paaugstināšanās būs  EUR 6.16 par 1m3   (EUR 
35.00 x 0.176 t)

• 1m3 sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR 4.05 , 
neieskaitot  PVN.

• Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķins: EUR 12.35 
– EUR 2.11 + EUR 6.16 =EUR 16.40

Pamatojoties uz Saeimas  pieņemtajiem grozījumiem  iedzīvotājiem jārēķi-
nās ar  atkritumu apsaimniekošanas izmaksu pakāpenisku paaugstināšanos  
arī nākamajos gados: 2019.gadā - 43 eiro un 2020.gadā - 50 eiro. Savukārt 
bīstamajiem atkritumiem un ražošanas atkritumiem, kas ir uzskatāmi par 
bīstamiem, nodokļa likme par tonnas apglabāšanu 2018.gadā - 50 eiro, 2019.
gadā - 55 eiro un 2020.gadā - 60 eiro.

Madara Pavlovska, redaktore
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Ilūkstes Sporta skolas  Sporta centrā  aicina uz pilates nodarbībām 

TAPS PIEMIŅAS VIETA LĀČPLĒŠA 
KARA ORDEŅA KAVALIERIEM 

Jaunsardzes informācijas centrs realizē projektu „Atceries 
Lāčplēšus”, kura laikā sadarbībā ar pašvaldībām ir iecere uzstādīt 
piemiņas zīmes Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem to dzimtajās pusēs, 
veidojot piemiņas vietas gan Latvijas Brīvības cīņu atceres, gan Lāčplēša 
ordeņa kavalieru atdusas vietās. Pašlaik Ilūkstes novada pašvaldībā ir 
ziņas tikai par 14 Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem.

Tādēļ aicinām arī novada iedzīvotājus iesaistīties mūsu 
varoņu apzināšanā, sniedzot ziņas par Lāčplēša kara or-
deņa kavalieriem, kuri ir dzimuši mūsu novadā vai uz šejieni 
pārcēlušies dzīves laikā un te atdusas.

Jebkādu zināmo informāciju aicinām iesniegt līdz 11. janvārim, 
zvanot uz tālr. 29297585 (pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas vadītājas p. i. Sanitai Plonei) vai 28384018 (Ilūkstes Bērnu un 
jauniešu centra vadītājai Vandai Rimšai) vai sūtot elektroniski uz e-pas-
tu: sanita.plone@ilukste.lv vai ilukstesbjc@inbox.lv.

Madara Pavlovska, redaktore
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LIZDA PĀRSTĀVJU PIEREDZES 
APMAIŅAS VIZĪTE ZIEMEĻKIPRAS 
SKOLOTĀJU ARODBIEDRĪBĀ (KTÖS)

Cilvēka dzīve ir dažādu piedzīvojumu, pārdzīvojumu, plašas emociju 
gammas, negaidītu piedāvājumu un iespēju pilna. Viss atkarīgs no mums 
pašiem, cik lielā mērā mēs to izbaudām. Ikdienas steigā mēs bieži vien 
nepamanām pārmaiņas dabā, līdzcilvēkos un paši sevī. Ikviens pieredzes 
apmaiņas brauciens paplašina mūsu redzesloku.

Pateicoties LIZDA starplīgumam ar Ziemeļkipras arodorganizāciju 
KTÖS, kas noslēgts 2010.gadā, katru gadu abu valstu arodbiedrības bied-
riem ir fantastiska iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā. Šogad 
septembrī Latvijā viesojās Ziemeļkipras pedagogu delegācija, savukārt no 
21.-27.oktobrim 5 LIZDA biedriem no dažādiem Latvijas reģioniem bija 
lieliska iespēja doties uz Ziemeļkipru. Pieredzes apmaiņas braucienā de-
vās Ilze Priževoite (LIZDA priekšsēdētājas vietniece), Marina Ameļčenko-
va (Kaunatas vidusskolas pirmorganizācijas priekšsēdētāja, angļu valodas 
skolotāja), Sergejs Paipals - Šulcs (Ventspils pilsētas arodorganizācijas 
priekšsēdētājs, vieglatlētikas treneris), Inga Paegle (Valmieras starpnova-
du arodorganizācijas Valdes locekle un LIZDA Jauno pedagogu Padomes 
locekle, sākumskolas skolotāja) un Sandra Macijevska (LIZDA biedre, 
Ilūkstes 1.vidusskolas skolotāja). Brauciena laikā kļuvām par lieliskiem 
draugiem un domubiedriem. 

Tā bija brīnišķīga iespēja iepazīt ne vien citu kultūru, tradīcijas, baudīt 
saulaino laiku, bet arī gūt pieredzi, tiekoties ar arodbiedrības priekšsēdē-
tāju, sākumskolas un pirmsskolas skolēniem, pedagogiem, administrāci-
ju un salīdzināt izglītības sistēmu. Mēs jutāmies ļoti gaidīti katrā mācību 
iestādē. Skolēni mūs sagaidīja ar pašdarinātiem rokdarbiem, priekšne-
sumiem, sirsnīgiem skatieniem, savukārt skolotāji – ar īpašu viesmīlību, 
nacionālajiem ēdieniem un stundu fragmentiem. Katra diena bija rūpīgi 

izplānota, lai lietderīgi izmantotu laiku, apmeklējot mācību iestādes, dažā-
dus vēsturiskus objektus un iepazītu kultūru. 

Apmeklējot gan pirmsskolas, gan sākumskolas (1.-5.klase), pārliecinā-
jāmies, ka šajās izglītības iestādēs skolas forma ir obligāta un izglītības 
sistēma ir līdzīga. Lai strādātu skolā par pedagogu, ir nepieciešama aug-
stākā pedagoģiskā izglītība. Pārsteidzošākais šķita lielais skolēnu skaits, 
kas mūsu valstī diemžēl samazinās. 90% izglītojamo ir turku tautības. 
Pirmsskolas izglītības iestādēs ir tematiskās nedēļas, jūtama starppriekš-
metu saikne. Daļa mūsu pirmsskolu audzēkņu būtu priecīgi, ja arī Latvijā 
nodarbības ilgtu līdz 12.40 un nebūtu jāguļ diendusa. Vienīgi mēs, vecāki, 
gan nejustos iepriecināti, jo mūsu darba laiks nav tik īss.  Arī sākumskolā 
stundas ilgst no 8.00 līdz 12.40. Vienīgi pirmdien no 8.00 līdz 16.10.  At-
šķirībā no Latvijas sākumskolēniem Kiprā valsts neapmaksā pusdienas. 
Jāpiebilst, ka cieša sadarbība starp ministriju un pašvaldībām nav izvei-
dojusies. Galvenais atbalsts ir jūtams no vecāku puses.  Mācību gads sākas 
septembra vidū, bet beidzas jūnija vidū. Akadēmiskais mācību gads pirms-
skolā un sākumskolā ir 185 mācību dienas, bet pamatskolā un vidusskolā 
165 dienas. Pirmklasnieku gaitas bērni uzsāk 6 gadu vecumā. Sākumsko-
lā katru gadu mainās klases audzinātājs, kas māca gandrīz visus mācību 
priekšmetus, izņemot sportu, mūziku, vizuālo mākslu un angļu valodu. 
Kiprā skolotāja profesija ir diezgan prestiža. Sastapām diezgan daudz pe-
dagogu vīriešu. Interesants ir fakts, ka pirmsskolas un speciālo priekšme-
tu pedagogi strādā 20 kontaktstundas nedēļā, sākumskolas skolotāji – 25 , 
pamatskolas un vidusskolas skolotāji 18-20 kontaktstundas nedēļā. Skolas 
direktoram var būt 4 kontaktstundas nedēļā (lai gan lielākoties viņi nemā-
ca nemaz, vien koordinē darbu), mācību daļas vadītājam – 7 -12 kontakt-
stundas nedēļā. Zemākā mēneša darba algas likme kopš 2008.gada ir 700 
eiro, augstākā no 1000 – 1200 eiro (pirmspensionēšanās vecumā).  Jāatzī-
mē, ka maksimālais pensionēšanās vecums ir 60 gadi. Tiekoties ar skolu 
direktoriem, atklājās sekojošs fakts, ka ikvienam pedagogam, kas vēlas 
kļūt par skolas direktoru, ir jābūt vismaz 10 gadu pedagoģiskajam darba 
stāžam un ir jāliek sava veida eksāmens. Nokārtojot šo pārbaudījumu, pre-
tendenti ar visaugstāko punktu skaitu var izvēlēties mācību iestādi, kurā 
ir vajadzīgs direktors, tomēr tā nevar būt skola, kurā viņš ir bijis pedagogs 
līdz šim. Pārējiem pretendentiem tiek norādīts, kurā mācību iestādē viņi 
būs direktori. Ja Latvijā pedagogs maksā 1% no algas arodbiedrībai, tad 
Ziemeļkiprā tas ir 1,25%.  

Ceļojuma laikā mums bija lieliska iespēja arī apmeklēt Nikosijas vec-
pilsētu, Sv.Barnabas muzeju, Melandra House, Bellapais klosteri, Kirēni-
jas pili un ostu, Bufavento pili, Famagustas vecpilsētu un antīkās pilsētas 
Salamis drupas, kā arī  tikties ar Ziemeļkipras arodorganizācijas priekš-
sēdētāju.

Visu nedēļu ar mums kopā bija Ziemeļkipras skolotāju arodbiedrības 
(KTÖS) ārējo sakaru koordinatore Gizem Kavaz, kura kopā ar smaidīgo 
šoferīti rūpējās par mums un iepazīstināja mūs ar savu valsti.

Pateicos LIZDA aktīvajai darbībai pedagogu dzīves apstākļu sekmēša-
nā, dažādu aktivitāšu organizēšanā un interešu aizstāvībā. Īpašs paldies 
Daugavpils un Ilūkstes arodorganizācijas priekšsēdētājai Kristīnei Jun-
kulei par atsaucību un atbalstu, gatavojoties pieredzes apmaiņas braucie-
nam, kā arī liels paldies par sniegto atbalstu Ilūkstes novada pašvaldībai.

Sandra Macijevska,  LIZDA biedre,
Ilūkstes 1.vidusskolas skolotāja 

I Z G L Ī T Ī B A

Viesojoties Alsancak sākumskolā

ILŪKSTES 1. VIDUSSKOLA – LABĀKĀ 
VIDUSSKOLA PILSĒTU GRUPĀ 
NOMINĀCIJĀ „MATEMĀTIKA”

15. novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs notika Draudzīgā Aicināju-
ma fonda „Skolu reitinga 2017” balvu pasniegšana. Reitingā pēc skolēnu 
gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē piecus mācību pri-
ekšmetus – latviešu valodu, matemātiku, angļu valodu, dabas zinības (bio-
loģiju, fiziku, ķīmiju), vēsturi un skolas kopvērtējumā, kā arī skolu izaugs-
mi gan mācību priekšmetos, gan kopvērtējumā.

      Ilūkstes 1. vidusskola ieguva 1. vietu nominācijā „Matemātika” mazo 
pilsētu vidusskolu grupā (skolotāja Gunta Vaitkune). Labākā matemātikā 
skolu reitingā mūsu skola ir bijusi četras reizes: 2013., 2014., 2015. un 
2017. gadā. Pateicamies 12. klases absolventiem, visiem skolotājiem par 
ieguldīto darbu un skolēnu vecākiem par atbalstu skolēnu personiskajā 
izaugsmē.

Ilūkstes 1. vidusskola

PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKAJĀ 
KONFERENCĒ TARTU

28. oktobrī Latvijas un Igaunijas simtgades pasākumu ietvaros Igaunijas 
Nacionālajā muzejā (Eesti Rahva muuseum) Tartu notika starptautiskā kon-
ference „Tartu loma latviešu un igauņu nacionālajā atmodā”, ko organizēja 
Igaunijas Kultūras ministrija un Latviešu kultūras biedrība Tartu.

Konferencē referēja gan LU lektori (Janīna Kursīte, Zigrīda Frīde, Ilona 
Miezīte, Vita Zelče u. c.), kā arī Tartu Universitātes lektori ( Lea Lepik, Malla 
Salupere u.c.).

Brauciens uz šo konferenci man, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas vēstu-
res skolotājai Judītei Buceniecei, un latviešu valodas un literatūras skolotājai 
Zinaīdai Ķederei izvērtās par veselu piedzīvojumu, jo no īsta rudens nokļuvām 
ziemā, redzējām modernu, mūsdienīgu un daudzfunkcionālu Nacionālo mu-
zeju un tajā piedāvāto ekspozīciju, kas tematiski bija pakārtota konferences 
tēmai, klausījāmies daudzveidīgās lekcijas, cienājāmies ar piedāvāto cienastu 
un iepazināmies ar interesantiem cilvēkiem, kuriem rūp sakari ar brāļu tautu 
Igaunijā.

Gūstot neskaitāmas idejas un impulsus turpmākajam darbam, ar apliecī-
bām par piedalīšanos konferencē vēlā nakts stundā atgriezāmies mājās.

 Judīte Buceniece, 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas  vēstures skolotāja
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…KATRA ZEMES PĒDA ŠEIT GLABĀ 
PRIEKŠGĀJĒJA IEMĪTĀS TAKAS

Trīs zvaigznes debesīs mums mirdz,
Divas krāsas karogā,
Trīs vārdi lūgsnā mums skan,
Dievs svētī Latviju!

17.novembrī Ilūkstes novada kultūras centrā atzīmējām 
Latvijas 99. gadadienu. Pasākuma gaitā pacilātību un svētku sa-
jūtu guvām ieklausoties pašvaldības domes priekšsēdētāja Stefa-
na Rāznas svētku uzrunā, novadnieku stāstos un kopā iedziedot 
kādu tuvu melodiju. 

Uzrunājot un sveicot svētkos novada ļaudis,  domes priekšsēdētājs 
atgādināja par latviešu tautas gaitām, kas rakstītas jau vairāk kā  čet-
ru gadu tūkstošu senā vēsturē un izcēla tos svarīgākos notikumus, kas 
palīdzēja tapt Latvijas valstij: “Šī ir mūsu Dieva atvelētā vieta. Katra 
zemes pēda šeit glabā priekšgājēja iemītās takas garā jo garā paaudžu 
ķēdē, kas nepārprotami virza mūsu dzīvi arī šodien. Mēs it kā paši esam 
kļuvuši par šīs zemes daļu, šīs zemes vēsturi un šī zeme ir kļuvusi par 
daļu no mums.” Nenoliedzami, sarežģītie vēstures notikumi ir atstājuši 
neizbēgamas pēdas tautas apziņā un ir ietekmējuši arī valsts tapšanas pro-
cesus, gadsimtiem  ilgi latvieši dzīvojuši zem citu tautu kundzības un lai 
arī tautas dzīves pavediens ir garš, kā latviešu nācija tā sevi sāka apzināt 
tikai 19.gadsimta otrajā pusē. Bija nepieciešami izcili ļaudis, lai   modinātu 
latviešus no gadsimtiem ilgā miega, bailēm, nedrošības, neziņas, izmisuma 
un naida. Un tādi radās - Krišjānis Valdemārs, Juris Alunāns, Krišjānis 
Barons, Kronvaldu Atis un citi, viņi latviešu tautā dedza latviskās pasap-
ziņs lāpu, kas rādija ceļu uz latvietību, atzīmēja priekšsēdētājs, ”Tautas 
atmodas ideja nebija apturama, to vēja spārniem tautā nesa laikraksti, 
zemnieku sapulcēs, protams,arī pirmie Dziesmu svētki ar sarkanbaltsar-
kano karogu, ar Gaismu sauca, Gaisma ausa! Augšām ceļas Gaismas pils, 
ar Andreja Pumpura „Lāčplēsi”. Laikā kopš atmodas sākuma latviešu tau-
ta bija tik daudz paveikusi materiālās un garīgās kultūras attīstībā, ka 
Pirmā pasaules kara priekšvakarā paši latvieši un ikviens labas gribas cit-
tautu vērotājs varēja sacīt, ka latviešu sasniegumi ir tik lieli, ka tauta un 
zeme ir nobriedusi kļūt par Latvijas valsi. Tēvzemes mīlestības un latviskā 
gara uguns latviešu tautas sirdīs tika iededzināta. Šodien mēs esam pul-
cējusies, lai pieminētu un svinētu 1918.gada 18.novembri, dienu, kad tika 
proklamēta Latvijas valsts. Šī diena nāca ar Dieva ziņu un svētību. Viņš 
lika šai dienai aust ar dievišķo sveicienu nu jau brīvai tautai savā neat-
karīgā Latvijā. Tā iznira saulē un brīvībā no gadu simtiem garās tumsības 
un apspiestības. Pirmā lūgsna „Dievs svētī Latviju” un sarkanbaltsarka-
nais karogs aizrobežu zemēm vēstīja par jaunas valsts dzimšanu.  Lai gan 
brīvības saule pie zilijām Latvijas  debesīm mirdzēja vien 22 gadus, latviešu 
tautas vēsturē šie gadi ierakstīti kā brīvās valsts slavas gadi. Valstij tas 
bija viens nepārtaukotas godības ceļš. […] Tas bija laiks, kas tautai deva 
apgarotu inteliģenci, izcilus valts vīrus, dižako valts vadītāju Karli Ulm-
ani, kurš nesavtīgi kalpoja tautai. Tukšām rokām, bez naudas, pārvaldes 
aparāta, bez ierēdņiem un armijas sāka celt valsti. Pēc okupācijā pavadīta-
jiem gadiem Latvijas debesīs atkal uzsausa brīvības saule. Latviešu sirdīs 
lolotā cerība atkal būt brīviem piepildījās. Šodien dzīvojam it kā divās Lat-
vijās – ideālajā, kuru sirdī turam, kura kā skaists sapnis nāk no teikām 
un leģendām apvītās senatnes un skaistajiem Ulmaņlaikiem un patiesajā, 
kurā esam it kā vīlušies un kuru jūtam caur raizēm par nākotni. Varbūt 
tam ir arī pamats. Ir uztraukums par valstij lielo piederīgo skaitu, kuriem 
zudusi pārliecība par savu valsti ir atsājuši to un ir devušies laimes meklē-
jumos uz citām zemēm. Tautas demogrāfiskie rādītāji ir ar lielu mīnuss 
zīmi, var teikt vienas mazpilsētas lielumā. Ir absurds valsts sadalījums 9 
lielajās pilsetās un 21 reģionālas nozīmes centrā, kuros notiek valsts at-
balstīta attīstība un pārējā teritorija, pamatā lauku teritorija, kur valsts 
īsteno lauku degradacijas politiku, atņemot Eiropas Savienībā paredzētos 
reģionālajai attīstībai līdzekļus. Vai tā ir sakritība, vai turpinājums ko-
munistu režīma aizsāktajam, ka tiek masveidā likvidētas viensētas tautas 
garīgais pamats, cilvēkus sadalot kolhozos un mākslīgi veidotos ciemos, 
tā tagad viltīgi vilinot cilvēkus atstāt laukus, doties pilsētā. Ka tā tas ir,  
apstiprinājums ir valdības iecerētā lauku skolu tīkla optimizācija faktiski 
– skolu slēgšana, vai arī valsts lauku ceļa tīkla uzturēšanas lietderība teju 
4000 km garumā, kur nav pietiekama izmantošanas intensitāte, slēgšana. 
Lai rastu pamatojumu valdība nolīgst nekompetentus, vai pat viltus ek-
spertus un pētniekus, kuri caur pasūtītiem pētījumiem sabiedrībā sniedz 
abšaubāmu, mānīgu informāciju, lai pamatotu šādu politiskas vajadzības 
īstenošanu. Tautai ir skalotas smadzenes un tas ir efektīvi nostrādāts. 
Lauku vājināšanas sekas redzam arī savā novadā. Raugoties no mūsu pus-

P R I E K Ā  U N  P A T E I C Ī B Ā

Priecājāmies un suminājām arī skolotāju Aiju Rubļevsku, kurai 
tika pasniegts Atzinības raksts par sirdsdegsmi līdzcilvēku garī-
go vērtību izkopšanā un izciliem sasniegumiem jaunās paaudzes 

izglītošanā, stiprinot mīlestību pret dzimto novadu un valsti

Guntai Okmanei novadnieki teica paldies par viņas neatlaidību, 
cīņassparu un radošo garu, kas veicinājis veiksmīgu projektu 

radīšanu un realizēšanu

Pasniedzot Atzinības rakstu par godprātīgu, ilggadīgu un pro-
fesionālu devumu izglītības jomā un latviskuma stiprināšanu 
skolēnos, par sirds atvērtību pret līdzcilvēkiem un dzirkstošu 

radošumu sabiedriskajā dzīvē, paldies tika teikts Vandai Vucā-
nei, kuru pateicībai izvirzīja bijušie skolēni, fotogrāfijā skolotā-
ja redzama kopā ar diviem no viņiem – Viktoru Jasiņaviču un 

Vitoldu Kvederu
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es šķiet netaisna Ilūkstes slimnīcas un poliklīnikas slēgšana, vājākus mūs 
darīja banku filiāļu aiziešana no Ilūkstes, VID un Zemes dienesta nodaļu 
likvidēšana, Nodarbinātības un valsts aģentūras vājināšana un citas lietas, 
bet esam arī spēka auguši – ar Sporta centra baseina izbūvi, stadiona re-
konstrukciju „Mūsmājas „Dižkoks”” uzcelšanu, skolu sakārtošanu un citi-
em, kas īstenībā nepiedien lauku teritorijai. Mums priekšā ir grūts un tāls 
ceļš ejams, visu pirms realizejot novada attīstības plānu, arī ietekmējot 
norises valstī. Satversmē ir noteikts - suverenā vara valstī pieder tautai, 
tā ir ik viena mūsu atbildība. Kāda Latvijas valsts ir un būs liela mērā ir 
mūsu pašu rokās, arī kāda būs augstākā vara ir mūsu lēmums.” Uzrunas 
izskaņā priekšsēdētājs aicināja  vēl aizvien sadzirdēt  tēvzemes mīlestības 
valdonīgo balsi, kas izšķirīgos brīžos latviešus arvien turēja uz pareizā 
ceļa, kā tas bija  1918.gadā dibinot savu valsti, tā  1990.gadā atjaunojot to,  
atminēties un godā turēt  arī ne tik senās vēstures notikumus deviņdesmi-
to gadu sākumā, Brīvības ceļu, kurā vienotā mērķī vienojāmies ar brāļu 
tautām igauņiem un lietuviešiem , barikādes, kad vēlreiz no jauna kā 
skaidrs brīvības simbols tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs,  tautas 
manifestāciju Mežaparkā, kad vienā sirds izjūtā tauta vienojās dziedot Di-
evs svētī Latviju. “Tautai svarīgos biržos kopīgi apliecinātai likteņtuvībai 
ir milzīgs spēks un arī enerģijas avots. Mums piešķirta brīnišķīgā tēvzeme, 
mīlēsim un sargāsim. Laiks, kad mūsu tēvzeme atmodās ēnā, pieder pagāt-
nei. Mūsu tiesības uz brīvību un neatkarību nav abšaubāmas. Mēs esam 
radīti, lai ieaugtu pasaules tautu saimē. Tad atlieksim mugusras, uztices-
imies saviem spēkiem un ar pascieņu ievadīsim savu māmuļu Latviju viņas 
dzimšanas simtajā gadā. Saules mūžu Latvijai,” vēlēja Stefans Rāzna. 

Kā ik gadu,  svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltītajā pasākumā, novada ļaudīm tika pasniegti pašvaldības Atzinības 
raksti. Ilūkstes novada pašvaldība, izsakot pateicību  par uzņēmīgu, profe-
sionālu un nesavtīgu darbu, veicinot novada attīstību, šogad apbalvojumus 
pasniedza 13 pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem.

Ir lietas, ko cilvēks nevar izdarīt, bet vēl vairāk ir lietu, ko mēs spējam 
paveikt. Jā, mēs nevaram pa varavīksni debesīs uzkāpt, bet toties spējam 
brīnumam ticēt, varam brīnumu radīt un ļaut arī citiem tam noticēt. Jā, 
mēs nevaram laiku pagriezt atpakaļ, bet toties mēs spējam mums doto 
laiku uz šīs zemes novērtēt un piepildīt to labiem un svētīgiem darbiem. 
Tikai mūsu rokās ir izvēle, – vai mēs ieliekam savu sirdssiltumu un dvēse-
li tajā, ko darām ikdienā sava novada un valsts attīstības un labklājības 
veicināšanai.

Nesavtīga vēlme palīdzēt nav amata pienākumos ierakstāms rak-
sturlielums, tā ir īpašība, kas vairo labo un ar labestību ļauj Ingūnai 
Svarānei veikt ikdienas darbus, neatlaidīgi cenšoties celt sociālo līmeni. 
Ingūna bez atlīdzības, ar nerimstošu darba sparu un sirds siltumu darbo-
jas un īsteno projektus, kas veicina novada attīstību. Viņa ir ļoti radošs, 
pozitīvs un atsaucīgs cilvēks, kas iedvesmo citus. Sakot paldies, Ingūnai 
tika pasniegts Atzinības raksts par patiesu vēlmi palīdzēt un sirdsdeg-
smi darbā, veidojot labestīgu, pozitīvu saskarsmi, par mērķtiecīgu, pašai-
zliedzīgu un profesionālu darbu sociālajā jomā, realizējot projektus Ilūk-
stes novada iedzīvotājiem.

Atzinības rakstu par Šēderes pagasta vides labiekārtošanā un uz-
turēšanā ieguldīto darbu, augsto atbildības sajūtu un atsaucību saskarsmē 
ar līdzcilvēkiem saņēma Šēderes pagasta apsaimniekojamās teritorijas 
pārzine Jeļena Krjaukle. Jeļena ir cilvēks, kas, ieliekot darbā lielu deg-
smi un sirds siltumu, veido savu dzimto pagastu un līdz ar to arī novadu 
un Latviju sakoptāku, daiļāku un sirdij tuvāku ikvienam no mums. Līdzcil-
vēki uzsver, viņa ir ļoti atsaucīga, laipna, ar augstu atbildības sajūtu, viņai 
piemīt lieliskas organizatora dotības, ko novērtē gan darba kolēģi, gan pa-
gasta iedzīvotāji.

Šajā svētku reizē suminājām Dvietes novadpētniecības materiālu 
krātuves „dvēselīti” Ēriku Kunci. Viņa ar lielu entuziasmu ir savāku-
si, apkopojusi un gaumīgi noformējusi interesantus materiālus par Dvi-

P R I E K Ā  U N  P A T E I C Ī B Ā

Ilūkstes novada pašvaldība, izsakot pateicību par uzņēmīgu, profesionālu un nesavtīgu darbu, veicinot novada attīstību, šogad
apbalvojumus pasniedza 13 pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem (no kreisās, pirmā rinda: Jeļena Krjaukle, Inga Strode, Aija

Rubļevska, Ērika Kunce, Vanda Vucāne, Gunta Okmane, Dzintra Stašule, otrā rinda: Ingūna Svarāne, Anita Meikšāne, Benita
Štrausa, Gane Rošāne, Jānis Kerubins, trešā rinda Reinis Līcis, izpilddirektora p.i., Stefans Rāzna, domes priekšsēdētājs, Maigurs

Krievāns, domes priekšsēdētāja vietnieks)
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etes vēsturi. Ērika ir īsta sava darba un pagasta patriote, aktīva senioru 
kopas „Saulriets” dalībniece, ar lielu mākslinieka un organizatora talan-
tu, kas tiek dāsni ieguldīts un pamanāms daudzos pasākumos Dvietes pa-
gastā. Atzinība Ērikai par radošu pieeju, nesavtīgu un godprātīgu darbu 
kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā Ilūkstes novadā.

Par latviešu tautas deju tradīciju izkopšanu Ilūkstes novadā, par aiz-

rautību un augsto profesionalitāti, veicinot dejotāju izaugsmi, Atzinības 
raksts tika pasniegts Anitai Meikšānei. Dvietes vidējās paaudzes deju 
kolektīva dalībnieki par Anitu saka tā: „Mūsu Anita ar lielu aizrautību 
māca deju soļus, kurus izdejojot Dvietes kultūras nama rīkotajos pasā-
kumos, esam ieguvuši skatītāju lielu mīlestību. Anita mūs rosina atbal-
stīt māksliniecisko pašdarbību, piedaloties pasākumos gan Ilūkstes, gan 
Daugavpils novadā, Vecumniekos, Stelpē, Rubeņos. Mūsu vadītājas mācīb-
prasme, pedagoga talants, erudīcija un pacietība veicina skatuvisko piered-
zi un dejotāju personības izaugsmi.” Anita ar lielu atbildību un sirdssiltu-
mu ievada arī skolas jauniešus mūzikas un dejas pasaulē.

Savukārt Guntai Okmanei novadnieki teica paldies par viņas neat-
laidību, cīņassparu un radošo garu, kas veicinājis veiksmīgu projektu 
radīšanu un realizēšanu. Tagad subatiešiem un pilsētas viesiem ir iespēja 
baudīt ne tikai dvēseliskus kultūras pasākumus, bet arī aktīvo atpūtu Sub-
ates pilsētā. Guntai ir izveidojusies lieliska saikne ar vietējiem jauniešiem, 
kuri tiek aktīvi iesaistīti gan kultūras pasākumos, gan sporta aktivitātēs. 
Gunta ir arī ļoti sirsnīga māmiņa saviem 4 dēliem. Guntai Atzinības raksts 
par daudzveidīgas un interesantas vides radīšanu Subatē, veicinot dzimtās 
pilsētas attīstību un atpazīstamību, un aktīvā dzīvesveida popularizēšanu 
Ilūkstes novadā.

Par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību un radošu ieguldījumu Il-
ūkstes novada kultūrvides veidošanā un popularizēšanā Atzinības raksta 
saņemšanai tika izvirzīta Silvija Razminoviča. Viņa ir viena no uzņēmē-
jiem, kas godprātīgi strādā sava novada un Latvijas labā. Saimniecība 
„Dzintari” sevi labi pieteikusi tūrisma nozarē, kas sekmē Ilūkstes novada 
atpazīstamību. Silvija Ilūkstes novada kultūras vēstures lappuses piepildī-
jusi, dziedot Pilskalnes pagasta vokālajā ansamblī „Lillija” un Šederes 
pagasta kultūras nama Lašu korī. Diemžēl Silvija uz pasākumā nevarēja 
ierasties un Atzinības raksts viņai tika pasniegts zemnieku un uzņēmēju 
godināšanas pasākumā.

Savukārt Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja Gane 
Rošāne Atzinības rakstu saņēma  par novada vēstures dokumentēšanu 
un saglabāšanu, par jaunradi un radošumu bibliotēkas darbībā, organ-
izējot pasākumus Ilūkstes novada iedzīvotājiem. Viens no bibliotēkas 
pamatuzdevumiem ir vākt, apkopot un popularizēt novadpētniecības ma-
teriālus, jo šodiena rīt jau būs vēsture. Gaņai tas ir kļuvis par sirdsdarbu 
nu jau 25 gadu garumā. Viņa rūpīgi vāc materiālus un veido pasākumus 
par Ilūkstes un novada vēsturi. Gaņa ar lielu sirsnību apmeklē mājās 
tos lasītājus, kas vecuma vai slimības dēļ nevar atnākt uz bibliotēku, un 
aiznes viņiem interesējošo literatūru.

Priecājāmies un suminājām arī skolotāju Aiju Rubļevsku, kurai tika 
pasniegts Atzinības raksts par sirdsdegsmi līdzcilvēku garīgo vērtību iz-
kopšanā un izciliem sasniegumiem jaunās paaudzes izglītošanā, stiprinot 
mīlestību pret dzimto novadu un valsti. Skolotāja Aija Bebrenē ir nos-
trādājusi vairāk nekā 30 gadus. Viņas izglītojamie ir sasnieguši labus un 
teicamus rezultātus olimpiādēs un citos gan novada, gan valsts pārbaudī-
jumos. Skolotāja Aija ir Bebrenes pagasta un Ilūkstes novada patriote, kas 
ar aizrautīgu entuziasmu piedalās dažādās sabiedriskajās aktivitātēs, iesa-
istot tajos arī savus skolēnus.

Svētku pasākumā tika sumināta vēl viena skolotāja no Bebrenes. Par 
ilggadēju ieguldījumu, profesionalitāti un pašaizliedzīgu attieksmi darbā 
ar bērniem Atzinības rakstu saņēma sākumskolas klašu audzinātāja Dz-
intra Stašule, kurai kopā ir aizvadīti 43 radoši un krāsaini, rūpju pilni 
1. septembra rīti un pedagoģiskā darba gadi. Un šie darba gadi skolotājai 
Dzintrai ir ļāvuši būt laimīgai, vajadzīgai, radošai, jo kopā ir aizvadīti 15 
mazo sākumskolu izlaidumi.

Vēl mazāki bērni rūpes saņem bērnudārzā. Ilūkstes pirmsskolas iestādes 
„Zvaniņš” vadītāja Inga Strode saņēma Atzinības rakstu par mērķtiecīgu 
un racionālu redzējumu, veicinot Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” 
attīstību, par patiesu un sirsnīgu koleģialitāti, profesionalitāti un radošu-
mu pirmsskolas iestādes vadītājas pienākumu veikšanā. Viņa kā iestādes 
vadītāja strādā kopš 1991. gada. Inga tiek raksturota kā radošs, atsaucīgs, 
mērķtiecīgs, kreatīvs un atbildīgs, gaišs un sirsnīgs cilvēks. Viņas skanīgā 
balss kuplina vokālo ansambli „Lilijas” un Lašu kori. Inga ir aktīva un 
veselīga dzīvesveida piekritēja, laba saimniece, vecmāmiņa 3 mazbērniem.

Svētku pasākumā suminājām Bebrenes pagasta vadītāju Benitu 
Štrausu par augstu profesionalitāti un daudzpusību, plašu, mērķtiecīgu 
redzējumu un radošu ieguldījumu, veicinot Bebrenes pagasta un novada 
attīstību un atpazīstamību, un sirdssiltumu attiecībās ar līdzcilvēkiem. 
Benita dzimusi bebreniete. Viņai ir bijusi iespēja piepildīt savu sapni – 
dzīvot un strādāt Bebrenē. Viņa ir strādājusi Bebrenes sovhoztehnikumā, 
bet jau 8 gadus veic Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus. 
Visā, ko viņa dara, tiek ielikta sirds un dvēsele – gan sakārtojot un sagla-
bājot kultūrvēsturiskos objektus, gan labiekārtojot dzimto ciematu, gan 
pašaizliedzīgi veicot sabiedrisko darbu Dvietes palienes parkā. Benita ir 
atsaucīgs, radošs, uzņēmīgs, ar lielu sapratni un sirsnību apveltīts cilvēks.

Suminājām vēl vienu skolotāju. Pasniedzot Atzinības rakstu par god-
prātīgu, ilggadīgu un profesionālu devumu izglītības jomā un latviskuma 
stiprināšanu skolēnos, par sirds atvērtību pret līdzcilvēkiem un dzirk-
stošu radošumu sabiedriskajā dzīvē, paldies tika teikts Vandai Vucānei. 
Skolotāja Eglaines pamatskolā nostrādājusi līdz pensijas gadiem, ar lielu 
aizrautību mācot bērniem mīlēt dzimto latviešu valodu un gūt baudīju-
mu no literārās pasaules. Jau būdama pelnītā atpūtā, skolotāja turpināja 
darbu gan Ilūkstes 1. vidusskolā, gan Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā. 
Skolotājas pūrā ir bagātīgs darba gadu krājums – 58 gadi. Vanda aizvien 
ir apbrīnojami enerģiska, aktīva, izstaro optimismu un pozitīvismu un ar 
savu dzīvesprieku iepriecina līdzcilvēkus un iedvesmo citus novada senio-
rus.

Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu un nesavtīgu devumu 
novada iedzīvotāju garīgās dzīves stiprināšanā, par mērķtiecīgu 
darbu, iejūtību un sirds atvērtību pret līdzcilvēkiem saņēma Lašu 
evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks Jānis Ķerubins. Jānis 
dzīvo Eglaines pagastā un šobrīd ir cienījama pensionāra vecumā. Jānis 
kopā ar sievu Mariju rakstīja un īstenoja Valsts Kultūrkapitāla fonda 
projektus, kuru noslēgumā tika iesvētītas un jaunu skanējumu guva 
atjaunotās ērģeles Lašu baznīcā (viens no valsts aizsargājamajiem kultūras 
pieminekļiem Ilūkstes novadā). Ieguldot milzu darbu un enerģiju, tika 
izveidota un iesvētīta Lašu draudzes kapela, kur joprojām dievkalpojumi 
notiek ziemas laikā siltās un gaišās telpās. Tāpat ar Jāņa palīdzību divas 
reizes gadā tiek sagādāta humānā palīdzība draudzes locekļiem. Ik gadu 
viņš organizē kapu un baznīcas sakopšanas talkas. Jānis ir ļoti sirsnīgs, 
atsaucīgs un labsirdīgs.

Ar sirsnīgiem aplausiem vēlreiz suminot visus Atzinības rakstu 
saņēmējus, vakara gaitā svētku mirkli iekrāsojām, baudot Latvijas Repub-
likas proklamēšanas gadadienai veltīto koncertu, kurā priecēja Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas un Ilūkstes 1. vidusskolas audzēkņi, Ilūkstes 
un Pilskalnes tautas mākslas pašdarbības kolektīvi.

Madara Pavlovska, redaktore
Foto: Sarmīte Bogdanoviča

Raksts tapis sadarbībā ar Ilūkstes novada kultūras centru

P R I E K Ā  U N  P A T E I C Ī B Ā

Kultūras centra zālē sanākušajiem ceļoties kājās, Atzinības raks-
tu par mūža ieguldījumu un nesavtīgu devumu novada iedzīvotā-
ju garīgās dzīves stiprināšanā, par mērķtiecīgu darbu, iejūtību 
un sirds atvērtību pret līdzcilvēkiem saņēma Lašu evaņģēliski 
luteriskās draudzes priekšnieks Jānis Ķerubins



10
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r . 1 0  2 0 1 7 .  g a d a  7 . d e c e m b r ī

I N T E R V I J A

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

Ar mācītāju tiekamies dienā, kad ir apritējis pilns baznīcas gads 
kopš viņš kalpo mūsu novada luterāņu draudzēs - Ilūkstē, Subatē 
un Eglaines Lašu draudzē un lai arī ģimene dzīvo Madonas pusē, 
šobrīd mācītājs Agris Pilsums smaidot sevi sauc par ilūkstieti.  
Šogad arī mācītājam zīmīgs notikums  - ordinācija mācītāja pakā-
pē, kura notika Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē 14.augustā. 

Saruna par šo laiku, cilvēkiem un notikumiem, par spēju rūpīgi 
izvērtēt esošo situāciju, par dažādajām  pasaulēm, par to vienu 
grēcinieku, ticību un turēšanos pie pamatiem.

Tiekamies novembra izskaņā, kad aizvadīti valsts svētki un esam 
Ziemassvētku gaidās.

Kā būtu jāizdzīvo šis Adventes laiks?
Šis ir tas laiks, kad vajadzētu apstāties, to jebkurš teiks, ka Advents jau 
nav tādi gaidīšanas svētki vai tingel tangelu laiks, kā tas pasaulē ir lielā-
kajā daļā, Eiropā, kur Ziemassvētku tirdziņi sākas jau ar pirmo Adventes 
svētdienu, bet, ne jau velti arī baznīcā ir šī te violetā krāsa, tātad tas ir 
pārdomu laiks, sevis izvērtēšanas laiks, kādi mēs esam paši, kādi mēs sa-
gaidīsim Kristus atnākšanu šogad, nu, katru gadu no jauna, kā dziedam 
dziesmā – katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk. Kristus jau ir atnācis 
vienreiz un viņam nav jānāk vairāk, bet kāds Viņš atnāk pie mums katru 
reizi, kā mēs Viņu sagaidām, cik mēs Viņam paejam pretī, cik mēs pa gadu 
esam pagājuši pretī. 

Vai cilvēks šajā  laikā mainās? 
Cilvēks var mainīties jau jebkurā laikā, tas nav no gadalaika, vai dien-
nakts stundas atkarīgs, cilvēks ļoti labi mainās pilnīgi noteikti, ja viņš 
sastop Dievu, viņš saprot, ka Dievs ir un ne tikai tas, ka Dievs vispār ir. To 
jau arī neticīgi cilvēki vairākumā saka – nu ir kaut kāda augstāka vara, nu 
kaut kas jau ir, ja, bet nu, kas ir arī  Ziemassvētku vēsts  - jums Pestītājs 
dzimis, jums kā katram, nevis Pestītājs vispār, bet jums. Kristus nācis tie-
ši, lai mani, nabaga grēcinieku, pazudušu grēcinieku, izglābtu.

SKAISTA BAZNĪCA IR PILNA BAZNĪCA

Kā cilvēks uztver garīgumu?
Tur jau diezgan liela putra, manuprāt, par garīgumu sauc, nu kaut kādas 
lietas, kam ar patiesu garīgumu patiesībā nav nekāda sakara, arī veidojas 
dažādas sektas, kas ļoti bieži ir tīri peļņas projekti, jo slavē, slavē un tad 
pēkšņi pāriet  - ziedojiet, ziedojiet. Draudzes dzīves centrā vajadzētu būt 
dievkalpojumam. Nav jau jēga, ka uzceļ skaistu baznīcu, ja viņa ir tukša, 
kā reiz viens mācītājs teica, nu,  lai cik jums kokgriezumu būtu, vai kas 
tur būtu, skaista baznīca ir pilna baznīca. Pamatā jau ir tās tradīcijas, kas 
saglabātas. To ir ļoti grūti pateikt, kāpēc vieni cilvēki pēkšņi kļūst ticīgi, 
vieni nē. It kā pat ģimenē būtu, bet nav, ir pārrāvums, kaut gan tas ir 
samērā reti, ja cilvēks ir audzināts jau kristīgā garā, tad viņš arī aiziet. 
Šīs visas jaunās kustības meklē tos, kuriem īsti ne pietiem katoļiem, ne 
luterāņiem neiet.

Kas ir izaugsme katra cilvēka dzīvē?
Tas, kas ir pasaulē un …Negribās jau pretstatīt šīs divas pasaules, bet  
tomēr šis pretstats ir. Ir pasaulīgā valstība un Dieva valstība. Un šīs divas 
lietas ļoti nošķirtas. Par to ir runājis gan Augustīns, gan Mārtiņš Luters, 
ka ir šīs divas pasaules un ka viņas nevajadzētu jaukt kopā. Un kāda ir 
tā mūsdienu prakse, kā cilvēks māca, kā vajag sevi pasniegt, reklamēt, 
un latviski sakot pārdot, kā jāraksta CV  - es esmu, es varu, es spēju, 
es esmu labāks par citiem. Ko saka kristietis – es nevaru, es nespēju, jo 
Kristus saka – bez Manis, jūs ne nieka nespējat. Šis ir tāds pilnīgi, pilnīgi 
pretējs, ko prasa pasaule. Var likties, ka kristietim vispār šai pasaulē nav 
ko meklēt, jo es jau neko, Kristus, Kristus visu dara. Bet nav jau tik traki, 
ne kristieši tik neveiksmīgi, nekā.
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Vai var teikt, ka cauri laikiem ir mainījusies  arī baznīcas 
loma?

Baznīcas loma, protams, ka ir mainījusies. Priesteris Andris Priede   kādā 
no semināriem stāstīja,  kā pasaule mainījusies,  kādreiz bija tā, ka bija 
tāda lieta, kā nabagu deficīts, bija kaut kādi pārticīgāki laiki, jo visiem 
vajadzēja darīt labos darbus  - viņiem vajadzēja ziedot nabagiem un tos 
nabagus nevarēja pietiekamā daudzumā atrast, lai būtu kam ziedot, tātad 
brīnums – šis nabagu deficīts. Bija šie cilvēki, kuriem vajadzēja palīdzī-
bu un viss pārējais bija baznīca, jo baznīca bija viss, nebija cilvēka, kas 
nav baznīcā. Saka, kādreiz draudzē bija tūkstošiem cilvēku, maza lauku 
draudzīte, neliela vieta, bet, cik iedzīvotāju, tik arī draudzes locekļu, bērns 
piedzima, viņu piereģistrēja baznīcas grāmatā kristībās. Un pēc tam tas 
viss ir noticis citādāk, ir tas mazais punktiņš baznīca un nezin kāpēc dau-
dzi ieskata, ka baznīcai ir jāveic tās pašas funkcijas, kā tad, kad viņa bija 
viss. Tātad baznīcā ir tikai šis labi ja 1% , kā Jēzus saka 1 grēcinieks, kurš 
atgriežas, nekā 99 taisnie, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Tagad tas tā 
godīgāk parādās. Te nu mēs esam. Te ir trīs baznīcas, nu varbūt vairāk par 
to 1 % nāk.  

Mēs arī esam Latvijas simtgades gaidās. Kā Jūs skatāties 
un vērtējat vēstures notikumus, kā tie un vai ir ietekmē-
juši mūsdienu Latviju un cilvēkus?

Man ir nedaudz iebildumi, pret šiem 100 gadiem. Jo 50 gadus Latvija bija 
okupēta, tad varētu runāt par neatkarīgās Latvijas 50 gadiem, patiesībā. 
Protams, `18.gada 18.novembris ir ļoti nozīmīgs. Bet ļoti daudz kas tika 
iznīcināts okupācijas gados. 

Vai to pāri nodarījumu nes arī šo laiku  jaunās paaudzes, 
vai vajag to darīt?

(Pauze) Es domāju, ka  nē. Kristietība kā tāda jau ir tendēta nevis uz so-
dīšanu, bet uz piedošanu. Toreiz, kad kalpoju Kalsnavas draudzē, pirms 
aptuveni 7 gadiem, tajā brīdī draudzes priekšniecei palika 90 gadi un viņa 
bija arī izsūtīta, kur arī viņas nepilnu vecais dēliņš pirmajā gadā nomira, 
jautāju, kā Jūs vispār spējāt izturēt? – Ar lūgšanu, protams. Prasīju, vai 
Jums ir tāds naids pret tiem, kas saņēma? – Nē, nu tie nabaga puikiņas, 
kas nāca, man jau viņu žēl bija. Tātad pārākumā tie, kas paši ir bijuši, tie 
arī piedevuši un ir sapratuši, ka tā ir milzīga Dieva žēlastība, ka viņi ir at-
vesti mājās atpakaļ un tie, kas vēl arvien vicina dūres un saka - neviens nav 
aizmirsts, neviens nav piedots, no tiem reti kurš kaut kur ir bijis vispār, vai 
pašam kaut kas ir noticis. 

KURS UZVAR?

Vai piedot var iemācīties?
Ir viena tāda skaista dziesma  - Un piedod arī viņiem, kā Kristus piedeva. 
Nu, kā tev ir piedots. Tas nemaz nav tik raksturīgi kristiešiem, ka visu jau 
visiem būtu piedevuši, nu nebūt tā nav. Arī draudzei tas tā nav, jo draudze 
jau arī ir tās pašas ārējās pasaules modelītis maziņš, ir visādi cilvēki un 
nebūt ne ideāli. Patiesībā jau draudze ir grēcinieku sapulce. Draudzē pul-
cējas tie, kas apzinās, ka viņi ir grēcinieki, nu tie 99 taisnie nemaz nenāk 
uz draudzi, jo viņiem tāpat viss ir labi, viņiem nav vajadzīga šī Kristus 

žēlastība, piedošana un tur kaut kas nav īsti pareizi, ja cilvēks nesaredz 
savu grēcīgumu, tad tas jau ir tā bezmaz uz garīgas slimības pusi velk. Mēs 
esam vareni, mēs esam diženi, bija tāda prezidente, kas šādu saukli teica, 
nu es ar tādām ļoti lielām bažām klausījos to, jo nu viņa pati sevi deklarē 
kā kristieti un šīs mantras tādas  - es varu. Cilvēks, tas skan lepni? Tas 
kaut kā neiet kopā. Notikumi atjaunojot Latviju,’91.gads, jā cilvēki var 
teikt – mēs izcīnījām, mēs. Es arī biju uz barikādēm, biju pat ilgāk nekā 
citi, līdz marta beigām tur sēdēju televīzijas tornī. Bija pilnīgi skaidrs, ja 
tā krievu kara tehnika gribētu nākt iekšā un noslaucīt, kā nebijušu, citi 
runā par dažādām sazvērestības teorijām, kāpēc tas tika atļauts sadalīties 
šai te jaunimpērijai Padomju Savienībai, citi runā par Dieva žēlastību. Tas 
pats kā ’19.gadā 11.novembrī varēja visi baznīcu zvani Rīgā zvanīt vēstot 
par to, ka ir sakauta armija, kas ir kādas nu skaitliski 3 reizes lielāka. Kā 
Dāvids Goliātu varēja uzvarēt? No Bībeles tas pats. Brīnumu un Dieva žē-
lastību, Dieva griba un Dievs ir. Uzvar tas, kuram ir nevis vairāk karavīru, 
bet tas, kura pusē Dievs ir.

Vai mūs neaptumšo šie īslaicīgie ieguvumi, domāšana vēr-
sta uz mantiskā labuma gūšanu un kad tas ir, šķiet es visu 
varu, man viss ir?

Nu jā, jā, mēs varam, trešdaļa Latvijas iedzīvotāju aiz savas varēšanas, jeb, 
citiem vārdiem sakot, aiz tā, ka ir iekrituši parādos ir projām. Nu, ne jau 
visi, es, protams, pārspīlēju, bet mēs esam zaudējuši vairāk cilvēk nekā…
pirms aptuveni gadiem 7,8  apmēram bija tā,  bija jau pārsniegts līmenis, 
cik Latvija zaudēja ’41.gada deportācijās, 2.Pasaules karā kritušie, bojāgā-
jušie, emigrācija ’44.gada, pluss ’49.gada deportācijas, tas viss bija krietni 
mazāk nekā neatkarības laikā zaudēti cilvēki. Un tā pietam ir oficiālā sta-
tistika. Ir teiciens ir meli, ir ļoti lieli meli un pēc tam nāk vēlreiz  statis-
tika. Man arī cilvēki ir stāstījuši, kuriem ir tautas skaitīšanas reizē mājā 
pieskaitīti nevis 2 ,  bet 9 cilvēki, jo viņi nebija deklarējušies, ka vairs nav. 
Tāds franču rakstnieks Lanu ir sacījis, es gan tā neprecīzi citēšu, ka, lai cik 
mums tas jocīgi neliktos Jāņi ir tumsas svētki, tumsas uzvaras svētki pār 
gaismu un Ziemassvētki ir gaismas uzvaras svētki pār tumsu, kad mums 
liekās, ka ir visgaišākais, tad patiesībā ir uzvarējis tumšais, tā arī ar šo, 
varbūt ārējo pasauli, spožumu. 

SEPTIŅAS  MAIZES UN PIECAS ZIVIS

Kādu situāciju redzam šodienas Latvijā?
Tagad arī valsts svētku sakarā, ir kaut kādos sociālajos tīklos publicēts, ka 
cik tur tūkstošiem tiek izšauts gaisā un pensionāri dzīvo pusbadā.(Pauze) 
Ir tāda neizpratne diezgan liela par to, kā Latvijā var būt tik daudz miljo-
nāru. Nesen parādījās ziņa, ka Amerikā katrs 20 ir miljonārs, ko nu Ame-
rika, mums katrs trešais ir aizbraukušais. Nav mums ko īsti ne ko svinēt, 
ne par ko priecāties pie šīs situācijas. Tā, ka lokalizējot varētu teikt šeit 
Ilūkstē viss ir tā diezgan jauki, neredz kaut kādu sabrukumu, panīkumu, 
bet pabraucot ārpusē, tomēr paliek skumīgāk, un tas ir tā visā Latvijā, 
kad lauki paliek tukši un ciemati ir svītroti no kartes, to vienkārši vairs 
nav. Diemžēl arī ar baznīcu draudzi ir tā, ka, kāpēc draudze nepieaug, nu 
kā mēs pieaugsim? Cik skolu beidzot, cik cilvēku paliek mazpilsētās, lau-
kos, vai nu uz Rīgu, vai tālāk un nav jau citu piedāvājumu, ko nopietnu 
darīt. Es neuzskatu, kas tas ir patriotisms, kas es tagad kliegšu urā, cik 
viss ir labi! Es domāju, ka apzināties to situāciju, kādā mēs esam tomēr ir 

I N T E R V I J A

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

CILVĒKS, TAS SKAN LEPNI?

„Dziesmā dziedam  - katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk. Kristus 
jau ir atnācis vienreiz un viņam nav jānāk vairāk, bet kāds Viņš atnāk 
pie mums katru reizi, kā mēs Viņu sagaidām, cik mēs Viņam paejam pre-
tī, cik mēs pa gadu esam pagājuši pretī,” jautā luterāņu mācītājs Agris 
Pilsums.



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

N r . 1 0  2 0 1 7 .  g a d a  7 . d e c e m b r ī

I N T E R V I J A

daudz svarīgāk, nekā priecāties, ka viss ir baigi forši, nu nav forši, nav for-
ši, diemžēl. Tad, kad Jēzum riņķī stāvēja 5000 vīru vien, neskaitot sievas 
un bērnus. Viņš prasīja, cik mums ir? –“ 7 maizes un 5 zivis”, nu kā, kurā 
variantā, tad apzināties to situāciju, ja, kur mēs esam. Jēzus arī mums 
to māca. Ja es zinātu variantus, jau būtu Latvijas prezidents vismaz, es 
domāju īsti neviens nezina ko darīt. Nu viena lieta, kas palīdz vienmēr, 
arī izsūtījumā, kas palīdzēja cilvēkiem izturēt, tā ir ticība, tā ir lūgšana. 
Kaut kā tā ir , ka Dievs iedod. Mēs katru dienu vismaz pāris reizes lūdzam 
lūgšanu Mūsu Tēvs debesīs un sakām  - mūsu dienišķo maizi dod mums 
šodien – vai mēs domājam, ka tā no debesīm nokritīs kukulītis uz galda, nu 
tā nenotiek, bet Dievs sakārto lietas un mums Dievam ir jāpateicas arī par 
grūtībām un pārbaudījumiem, kas mums tiek doti, jo mēs jau neredzam 
visu lietu kopsakaru, viņš redz. (Pauze) Arī par Latviju tā domājot  - pirmā 
Latvijas republika pastāvēja nepilnus 22 gadus, tagad mēs jau esam 27, 
28 gadus,  vairāk katrā ziņā. Tobrīd Latvija bija plaukstoša zeme, lai gan 
tie Ulmaņlaiku skaistumi arī mazliet pārvērtēti, kā jau viss – cik skaisti 
bija toreiz, cik slikti ir tagad, nav jau nemaz vairs tik daudz to cilvēku, 
kas Ulmaņlaikus atceras. Mums jau arī ir ļoti svarīgi mums saliedēties 
savā starpā, arī kristiešu starpā. 1530.gadā, ja es tagad nejaucu, tas bija, 
ka vienojās, ka vairs nekaros savā starpā – kāds valdnieks, tāda ticība ap-
gabalā, kāpēc, tāpēc, ka turki bija pie Vīnes. Kaut kā tā reāli skaitīties arī 
uz šo apdraudējumu, to, kas nāk. Tas varbūt pat ir lielāks apdraudējums 
nekā tas, ka latvieši tur aizklīst uz Angliju, vai uz kurieni, tas, ka Latvija 
ir viena no retajām zemēm, kur Satversmē ierakstīts, ka mēs balstāmies 
uz kristīgajām vērtībām, ar to mēs varam būt lepni, mums ir ar ko lepoties 
katrā ziņā. Tātad, Eiropa laižot vaļā šo te… aizmirstot to, ka bez kristī-
gām vērtībām Eiropas nav vienkārši, nu arī Ziemeļamerika un Austrālija. 
Ķelnē aizliedza uzcelt mošeju, mazliet lielāku par Keļnes domu, to kaut 
kā nepieļāva. Tās tikai ārējās izpausmes. Kā bariem šie jaunie vīrieši klīst 
pa Vācijas ielām, tas ir diezgan briesmīgi un visiem viņiem ir telefoni ro-
kās un viņi sūta ziņu – brauciet šurp, šeit ir baigi forši. Viņiem pie pilnas 
pansijas vēl maksāja pabalstus, biju tur tai laikā, kad īsi pēc tam notika tie 
seksuālie uzbrukumi. Šos vīrus spēka gados tos jau nerāda televīzijā, tur 
rāda nabaga māmiņu ar nabaga bērniņu. Mukt no valstīm, kurās nav ne-
kādas karadarbības. Ja mēs neturēsimies pie savām kristīgajām vērtībām, 
lai cik viņas reizēm ir pārprastas, arī pie kaut kādas zināmas demokrātijas, 
bet nevajag aizmirst, ka demokrātija nav visatļautība, liberālisms, brīvība, 
tas, ka tu vari darīt ko gribi, bet, lai neierobežo manu brīvību, piemēram. 
Es negribu, lai manas valsts, manu pilsētu ielām teiksim staigā cilvēki, 
kuri reklamē homoseksuālismu, es ar to neaizkaru viņu brīvību, bet viņi 
aizskar manu brīvību, es tā uzskatu. Negribu, ka bērniem skolā māca, ka 
dzimumi ir vienādi. Ja mēs zaudēsim to savu pamatiņu, tas ko mēs saucam 
par kristīgo ētiku, uz tā viss balstās, ja mēs to pazaudējam, tad, kur aiz-
ejam? Pazušanā. Tāpēc turēsimies pie tā, kas mums ir un draudzēsimies 
savā starpā. 

…lai cik mums tas jocīgi neliktos, Jāņi ir tumsas svētki, 
tumsas uzvaras svētki pār gaismu un Ziemassvētki ir gais-
mas uzvaras svētki pār tumsu, kad mums liekās, ka ir vis-
gaišākais, tad patiesībā ir uzvarējis tumšais.

CITA ATBILDĪBA

Atgriežoties pie Ziemassvētku tēmas. Kas Jums bija Zie-
massvētki, vēl esot bērnam un kas Jums tie ir kļuvuši ta-
gad?

Es kaut kādus Ziemassvētkus no bērnības atceros tādu kā īpašu gadīju-
mu varbūt, ka…Es dzīvoju Rīgā, Ģertrūdes ielā un ielas galā ir Ģertrū-
des baznīca. Laikam 3.klase biju, gāju viens pats uz Ziemassvētku vakara 
dievkalpojumu. Vecāki nebija baznīcā gājēji, bet vecāki katrā ziņā zināja, 
ka Dievs ir un tad to zināšanu nodeva nākamajai paaudzei. Toreiz man 
vecmāmiņa bija cietusi negadījumā, kāju salauzusi un viņa nevarēja aiziet 
uz baznīcu. Baznīcā dalīja dziesmu lapiņas un tādu egles zariņu ar svecīti, 
un es atceros to brīnišķīgo pārdzīvojumu, kāds bija vecmāmiņai, kad viņai 
tika aiznests tas Ziemassvētku sveiciens.  Tātad, skaisti, ģimeniski svētki, 
kas likās, ko ļoti daudziem, kā arī daudzi to uztver, ka Ziemassvētki ir tie 
ģimeniskie svētki un Jaunais gads tie jampadrači un viss pārējais. Nu Zie-
massvētki nav ģimeniski svētki, Ziemassvētki ir ļoti konkrēti, nepatīk man 
tas vārds, nu, bet reliģiski svētki. Tā ir mūsu Kunga Pestītāja dzimšanas 
diena, tas ir tas brīdis, kad Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo Dēlu pasaulē, 
nevis, lai Viņš pasauli tiesātu, bet, lai pasaule caur Viņu tiktu glābta, šie 
vārdi no Jāņa evaņģēlija 3.nodaļas esot visvairāk citētie no Bībeles, bet es 
to arī vairākkārt esmu teicis sprediķos, uzrunās,  es no tā nebaidos, nebai-
dos kļūt banāls un atkārtoties, jo šos vārdus vajadzētu atkārtot katru reizi.

Šajā svētdienas dievkalpojumā minējāt, ka ir apritējis 
pilns baznīcas gads, kopš kalpojat Ilūkstes novadā un jau 
jūtaties, kā mājās. Jūs jau nedaudz  iesākāt, tāpēc lūgšu 
paturpiniet un vairāk pastāstiet par sevi. 

Dzimis, audzis rīdzinieks, līdz apmēram 30 gadiem, pēc tam laucinieks 
Gaiziņa apkārtnē un gadu ilūkstietis. Ģimene tagad dzīvo Bērzaunē, tur 
mums ir māja kopš ’94.gada, kuru nopirkām kā graustu, bet pa šiem ga-
diem kaut kas ir arī izdarīts, bet ne viņu līdzi paņemt, ne pamest, sieva 
man arī teica, ka tomēr nav ar mieru doties prom no mājas.

Kā nolēmāt kļūt par mācītāju? Telefonsarunā, kad noru-
nājām interviju, minējāt arī, ka esat bijis žurnālists.

Ir divas lietas, ar ko vairāk esmu nodarbojies, tā ir literatūra, žurnālistika 
un celtniecība, restaurācija, tas arī it kā neiet kopā.(Smejas) Pareizi būtu 
teikt, es sadzirdēju Dieva aicinājumu, bet bija tā, ka es sāku…Nu kristīts 
es esmu 1 gada vecumā, tas 1958.gadā tieši 1 gada dzimšanas dienā 13.no-
vembrī, nākošgad man būs 60 gadi kopš kristībām, ja Dievs dos, protams, 
un es nekad neesmu bijis neticīgs, neatceros sevi, ka es būtu bijis Dieva no-
liedzējs, ka es uzskatītu, ka cilvēks būtu cēlies no mērkaķa. Man ļoti patīk 
tas teiciens – katram pēc viņa ticības. Iznāca tā, ka es pilnīgi neluteriski 
atgriezos pie baznīcas apmēram 2000.gadā. Man jaunības draugs aicināja 
koordinēt Bērzaunes baznīcas [red. Madonas novadā] atjaunošanas dar-
bus, tad toreizējais Madonas iecirkņa prāvests Modris Plāte, mēs ar viņu tā 
satikāmies, kontaktējāmies par iecerēm atjaunot baznīcu un viņš prasīja, 
vai draudze tur arī ir? Nē, nē, draudzes nav, tad viņš – nav nekādas jēgas 
baznīcu atjaunot. Tas bija tāds diezgan liels šoks, ka mācītājs var teikt nav 
vajadzīgs, pēc tam es tā lēnām sapratu, ka viņam ir taisnība un tad mēs 
tā arī kaut kā aicinājām Bērzaunes iedzīvotājus arī atjaunot draudzi un 
izrādījās, ka tajā brīdī nav pietiekami daudz cilvēku, lai atjaunotu, toreiz 
vajadzēja vismaz 10 iesvētītus cilvēkus un es arī uz to brīdi nebiju iesvētīts. 
Tad bija iesvētes mācības grupa un es arī tajā grupā tai skaitā un tad 2001.
gada 5.augustā tiku iesvētīts un tajā pašā dienā mēs noturējām draudzes 
dibināšanas sapulci un pirmo dievkalpojumu vēl baznīcas drupās. No tā 
brīža es sapratu, ka mans tiešām tāds aicinājums ir kalpot Dievam un baz-
nīcai, varbūt to veicināja arī tas, ka bija daži mācītāji, kurs klausoties tā 
likās, nu, bet es to visu pateiktu krietni labāk, tāda lepnība, kam vajadzētu 
pilnīgi otrādi būt. Bet nu man tai laikā tā likās. Tagad es saprotu, ka lep-
nība nebija īsti pamatota. Tā kaut kā gadus 6 biju draudzes priekšnieces 
vietnieks, koordinēju šos te Bērzaunes baznīcas atjaunošanas darbus, ku-
rus arī 2008.,vai 2009., patreiz, precīzi nepateikšu, gadā arhibīskaps arī 
iesvētīja to baznīcu, tad man uzticēja, kā lektoram kalpot mācītājs, tas ir 
vadīt dievkalpojumu, lasīt jau gatavu. Likās, ka man arī ir ko teikt un tad 
es iestājos Lutera akadēmijā, pabeidzu pirms pieciem ar pus gadiem un tad 
kārtoju ordinācijas eksāmenu, netiku atzīts par gana piemērot, respektīvi 
atlika un tad pagājušajā gadā tad arī tiku atzīts par jau izaugušu.

Ko Jums pašam tas nozīmē, piedzīvot ordināciju mācītāja 
pakāpē?

Formāli vecākie amata brāļi tika teikuši, nu tur jau nav nekāda starpības, 
tas jau tā tikai par ordinācijas tiesu, to, protams, viņi paši zināja, ka maz-
liet mānās. Tā ir pilnīgi cita lieta, vai pašam ir tiesības konsekrēt Svēto 
Vakarēdienu, vai tev ir tiesības ar roku uzlikšanu pasludināt grēku piedo-
šanu, tas ir pilnīgi cits. Tā ir pilnvērtīga kalpošana, pilnīgi cita atbildība.

Dievkalpojumā arī minējāt, ka nākot Jaunajam gadam, 
bieži izvērtējam iepriekšējo un cilvēkos jau tas tā ir iegā-
jies, ka Jaunu gadu gribam dzīvot savādāk,  labāk?

Esam pieraduši teikt, ar pirmdienu, ar pirmo janvāri tur sākšu skaidru 
dzīvi, bet trešajā Jaunā gada stundā šie nodomi izgaist. (Smejas) Šīs ap-
ņemšanās, nu laikam viņas ir vajadzīgas, kaut kā jau gribās cilvēkam la-
bāk, cilvēks jau tā ir iekārtots, ka viņš jau negrib tīšām, lai būtu slikti, 
kaut kāds…Arī mūsu baznīca neatzīst kaut kādas šīs pašmocības, jo Jēzus 
necieta tāpēc, ka viņš bija mazohists, necieta tāpēc, ka viņam baigi gribē-
jās. Viņš asins sviedrus svīzdams lūdza, Tēvam, ja  šis biķeris var iet man 
garām, dari tā,  lai ne Mans prāts, bet Tavs prāts notiek. Mārtiņš Luters 
par to rakstu vietu, ko šodien mēs apskatījām, Ja jums saka ejiet tuksnesī 
tur viņš ir un ejiet kambaros. Ko Jēzus darīja, viņš gāja pie tautas, viņš 
mācīja saviem mācekļiem, vēlēja - ejiet un sludiniet, nevis ejiet tuksnesī un 
dzīvojiet askēta dzīvi.

Tikās
Madara Pavlovska,

redaktore
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DODOTIES KOPĪGĀ LĀPU GĀJIENĀ
11. novembrī visā Latvijā ļaudis vienojās kopīgos piemiņas pasāku-

mos un lāpu gājienos. Kopības sajūtu stiprinājām dedzot sveces un lāpas, 
sadziedoties un gaišās domās apvijot vēstures un tagadnes notikumus. 

Lāpu gājiens Ilūkstē sākās pie Ilūkstes 1.vidusskolas, tālāk devāmies 
un ziedus nolikām Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pieminekļa pa-
kājē, vēlāk, kopīgās dziesmās, ceļu turpinājām līdz Vienības laukumam, 
kur izvietojām lāpas un sveces. Pasākumu muzikāli papildināja “Lašu” ko-
ris un pūtēju orķestris “Sēlija. Uzrunājot sanākušos, domes priekšsēdētā-
ja vietnieks Maigus Krievāns aicināja arī šajos laikos būt modriem par 
Latvijas pastāvēšanu, jo šo laiku notikumi Ukrainā liek aizdomāties par 
to, ka vēl aizvien dzīvojam gana nestabilā pasaulē un vēl ar lielāku cieņu 
liek raudzīties tajā, kas tika paveikts 1919.gada notikumos. 

Tas ir svarīgi, ka gadu no gada, pulcējoties Lāpu gājienos, veidojam 
tradīciju ar kuru tauta tiek stiprināta, jaunajām paaudzēm raisot  izprat-
ni par to laiku notikumiem un sajūtot to atblāzmu mūslaiku cilvēkos un 
valstī. 

Madara Pavlovska, redaktore
Foto: Sarmīte Bogdanoviča
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BEBRENES PAGASTA PĀRVALDE 
PASNIEDZ ATZINĪBAS RAKSTUS 
PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM
Valsts svētkiem veltītajā pasākumā, 18.novembrī, arī Bebrenē, 
jau tradicionāli, pasniedzot pārvaldes Atzinības rakstus, tika su-
mināti pagasta ļaudis. 

Šogad Atzinības raksti tika pasniegti:
Ausmai Blusanovičai – par ilggadīgu un aizrautīgu darbošanos vai-
rākās Bebrenes senioru kopās.
Inārai Dinģelei – par seno rokdarbu tradīciju saglabāšanu un jaunu 
ideju radīšanu.
Marijai Tītai – par seno rokdarbu tradīciju saglabāšanu un jaunu 
ideju radīšanu.
Ilonai Jegorovai – par nesavtīgu ieguldījumu Eiropas deju kopas 
‘’Rudzupuķes’’ vadīšanā un repertuāra veidošanā.
Mārītei Jaunušānei – par atsaucību, izpalīdzību, sava laika un lī-
dzekļu ieguldīšanu Ilzes kapelas telpu remontā un uzturēšanā.
Ilgai Mališevai – par ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā.
Sanitai Vitkovskai – par ikgadējiem augstiem sasniegumiem viegl-
atlētikā un Bebrenes vārda popularizēšanu.
Albertai Zeltiņai – par aktīvu piedalīšanos sporta pulciņos un aug-
stu rezultātu sasniegšanu sacensībās.
Žagatu ģimenei – par atsaucību un izpalīdzību; par kuplāko ģimeni, 
no kuras 4 jaunās paaudzes pārstāvji dzīvo un saimnieko Bebrenes 
pagasta laukos.

 Tencinājumi pagasta ģimenēm, kurās šogad ir ģimenes pieau-

gums:  Ilona Vasiļjeva un Andris Simanovičs – par Bebrenes pagastā 
dzīvojošo iedzīvotāju pulciņa kuplināšanu un bērniņa ienākšanu ģimenē.
Gunita un Sandis Strodi – par Bebrenes pagastā dzīvojošo iedzīvotāju 
pulciņa kuplināšanu un bērniņa ienākšanu ģimenē.
Inga un Alberts Zeltiņi – par Bebrenes pagastā dzīvojošo iedzīvotāju 
pulciņa kuplināšanu un bērniņa ienākšanu ģimenē.
Kristīne Geidāne un Guntars Rimeicāns – par Bebrenes pagastā dzī-
vojošo iedzīvotāju pulciņa kuplināšanu un bērniņa ienākšanu ģimenē.

Foto un informācija no mājaslapas   www.manabebrene.lv 

Bebrenē tika sumināta Strodu ģimene par Bebrenes pagastā 
dzīvojošo iedzīvotāju pulciņa kuplināšanu un bērniņa 

ienākšanu ģimenē

Arī Ilūkstē kopības sajūtu stiprinājām, dedzot sveces un lāpas, 
sadziedoties un gaišās domās apvijot vēstures un tagadnes noti-

kumus

PASĀKUMS ILŪKSTES NOVA-
DA  POLITISKI REPRESĒTAJIEM                                                         
“NEKUR  NAV TIK LABI  KĀ MĀJĀS!”

Pasākuma svinīgā daļa sākās ar svecīšu nolikšanu pie pieminekļa ko-
munistiskā terora upuriem  un klusuma brīdi par godu  tiem politiski re-
presētajiem, kas devušies mūžībā.

Tradicionāli šis pasākums notiek novembrī – patriotisma mēnesī , un 
tas ir  piepildīts  ar skaistiem mirkļiem un emocijām. Viens no tādiem 
bija Ilūkstes PII “Zvaniņš” bērnu emocionāli patriotisks  apsveikums  un 
Ilūkstes 1.vidusskolas  skolēnu literārais uzvedums “Nekur nav tik labi 
kā mājās!” 

Pasākuma otrā daļa - atmiņu brīdis! Brīdis, kad atgūties no stresa, 
steigas, atgūt spēku un labsajūtu, kopā pie tējas krūzes ritināt  atmiņu 
kamolu un sveikt  jubilārus. Šogad tie bija vienpadsmit: Alma Garole ( 
Ilūkste),Marija Raukina (Bebrene),  Anna Žemaite (Šedere), Aldona Gr-
žibovska (Subate), Jons Polivans (Subate),Vera Jemeljanova (Subate), 
Nadežda Slabkovska (Eglaine), Silvija Brauķe( Subate), Viktors Lapeško 
(Pilskalne), Juris Vuškāns(Pilskalne), Viktors Jasiņavičs (Ilūkste). Jubilā-
riem muzikālo sveicienu sagatavoja Ruta Krapāne un Alvīne  Formanicka.

Noslēgumā jubilāriem un visiem klātesošajiem Ilūkstes Bērnu un jau-
niešu centra audzēkņi  dāvāja pašu  darinātos   zāļu tējas maisiņus  no 
Latvijā augušiem un vāktiem augiem, ar novēlējumu :  “Izbaudiet Latvijas 

dabas sniegto spēku, ko pastiprinās senā latvju zīme, kas  dod papildus 
spēku un veiksmi ikdienas dzīvē!     Esiet veseli un stipri!”

Vanda Rimša, BJC direktore 

Tradicionāli  pasākums notiek novembrī – patriotisma mēnesī 
, un tas ir  piepildīts  ar skaistiem mirkļiem un emocijām
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ELPOJOT SAVU ZEMI

Ir vērts kaut uz īsu brītiņu paraudzīties tai gleznainajā skaistumā -  rā-
majos, tukšajos laukos brīvi skrien vējš, tam vairs nav, kur iemest viriņu 
un viņš nerātni plēš labības kubas un statiņas. Koki vēl zaļi, tomēr vietām 
jau mana vieglu sirmumu. Dzīvība un nāve: sējējs sastopas ar pļāvēju. 
Blakus nopļautai druvai dīgstošs lauks… Un, kad negribas raudzīties ze-
mes dzīvē, pacel acis uz debesīm, tām arī, kas no rudens skaistuma:  dziļi 
zilā debess, brīnumainiem mākoņiem zilpelēkiem un  spoži baltām malām. 
Man ir kaut kas neizprotami tuvs šai rudens dabā, nezinu tā zeme, debess 
vai gaiss, kas ir dzidrs un dzestrs,  ar īpatnēju rudens smaržu…*

Putna acis redz, cik grūti dažviet cilvēkiem klājas, un jautā – kāpēc? 
Bet redz arī to, ka radošam garam un iztēlei te nav robežu. Nekas nav sa-
stindzis formās vai noteiktos musturos. Zemes spēku visapkārt nes simti 
augumu.

 24.novembrī, ļaujot pierimt ikdienas darbu dunai un baudot 
skaistu vakaru,  Ilūkstes novada pašvaldība, pasniedzot Patei-
cības rakstus, sumināja  novada stipros  balstus, ļaudis, kuri ar 
savu darbu turas pie savas valsts, savas zemes un saknēm, kas 
veicina attīstību un sēj cerību sēklas rītdienā.

Atklājot pasākumu, visus uzrunāja domes priekšsēdētajā vietnieks 
Maigurs Krievāns, sakot, ka raugoties pēdējo  20 gadu griezumā, lauku 
ainava novadā un vide mums apkārt ir ārkārtīgi izmainījusies, salīdzinā-
jumā ar to, kas bija ’93.,’94.,’95.gados. Novada cilvēku ieguldītais ir ne-
atsverams, darbs ir grūts, bet sasniegtie rezultāti pamatoti liek ticēt, ka 
esam konkurētspējīgi un varam ļoti daudz sasniegt: “Daudzi, arī ārzemēs,  
par mums brīnās, par mūsu darba tikumu, spējām un baidās, ka mēs vi-
ņiem varam aiziet garām. Domāju, ka tā arī būs. Paldies, ka jūs esat tie, 
kas veido šo lauku ainavu, Ilūkstes novada ainavu un pateicoties jums, 
mēs dzirdam tik daudz labus vārdus no mūsu ciemiņiem, kas saka - ai cik 
skaisti, cik skaisti viss sakopts. Zemnieka darbs nav vienkāršs,” atzīmēja 
Maigurs Krievāns, “zemnieks nekad neskatās, cik gara darba diena un 
kad pienāks nedēļas nogale, bet tai pat laikā darbs ir  interesants, jo nekad 
nebūs divu vienādu gadalaiku. Tas laikam ir galvenais mūsu spēks -  iet uz 
priekšu, mācīties, domāt, attīstīties, lai mēs to visu varētu atstāt arī nā-
kamajām paaudzēm. Šis gads bija ļoti īpašs un ilgi paliks atmiņā. Tas bija 
skarbs, bet es ceru, mēs esam stipri, tiksim galā ar šīm grūtībām, tāpēc, 
jau, kā saka, ir tās grūtības, lai cilvēks kļūtu vēl stiprāks. Paldies visiem 
par ieguldīto darbu un lai nākamgad visas zvaigznes sakristu un zemnie-
kam zvaigznes sakrīt, ka ir  laba raža, labi izslaukumi un labas cenas.”

Ne tikai siltu nosaukumu, bet arī silti paveiktus darbus nes Šēderes 
pagasta  “Bitīšu” mājas, kas paslēpušās aiz mežiem ainaviskā pagasta 
pierobežā, kur līdz Lietuvas robežai nieka 300 metri. Te saimnieko Li-
manoviču ģimene – Janīna, Pēteris un viņu dēls Gatis. Viņi apsaimnieko 
90.gados atgūto Janīnas tēva zemi. Laikam ritot zemes platības palielināja 
līdz 42 hektāriem. Par ES projektiem iegādāta lauksaimniecības tehnika, 
uzcelta piena māja ar dzesētāju. Janīna un Pēteris izaudzinājuši 4 bērnus 
– 3 meitas un dēlu. Kad Limanoviču ģimene sāka saimniekot vecāku mā-
jās, Gatis bija vēl pavisam mazs. Tagad Gatim ir 24 gadi – beidzis Latvijas 
Lauksaimniecības Universitāti Jelgavā un strādā par enerģētiķi Latvijas 
Energoceltniekā. No darba brīvajā laikā palīdz saviem vecākiem saimnie-
cībā. Vecāki cer ka, Gatis būs “Bitīšu” mantinieks. Piemājas saimnie-
cība “Bitītes” (Limanoviču ģimene, Šēderes pagasts) Pateicības 
rakstu saņēma  par  neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, zemes 
kopēju vērtību un darba tikuma audzināšanu nākamajās paaudzēs, ar pa-
nākumiem darbojoties un  pilnveidojot ģimenes saimniecību „Bitītes”, kā 
arī  par ieguldījumu  Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā.

1991. gadā Eglaines pagastā dibinātās zemnieku saimniecības “Vil-
ciņi” galvenā nodarbošanās ir šķirnes lopu audzēšana. Visus gadus to 
vada Rimands Komka. Pa šiem gadiem daudz kas ir mainījies, zemnieku 
saimniecība ir augusi un attīstījusies, uzrakstīti daudzi projekti, iegādāta 
jauna tehnika. Darbs ar dzīvniekiem aizņem ļoti daudz laika, varbūt kād-
reiz arī visas 24 stundas diennaktī, bet saimnieks rod arī atelpas brīžu, 
sev neliedz makšķerēšanas prieku un vēl kopā ar sievu Ingu, kura ir laba 
saimniece pagūst klāt ne vienu vien goda galdu lauku mājā “Saliņas”. Ģi-
menes prieks un lepnums  - meitas un pirmais mazdēliņš. Pateicība z/s 
“Vilciņi” (Komku ģimene, Eglaines pagasts)  par  neatlaidīgu darbu 
un dzimtās zemes mīlestību, optimismu,  inovitāti attīstot  z/s “Vilciņi”, 
kā arī par ieguldījumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā.

Dvietiešu Munču ģimenes stāsts nav tikai par saimniecību, bet arī par 
sirdsatvērtību saskarsmē ar līdzcilvēkiem citos ikdienas  darbos. Ināra un 
Jānis lielāko daļu sava darba mūža un brīvā laika ir veltījuši Dvietes pa-
gasta iedzīvotāju labā.  Ināra daudzus gadus Dvietes pagastā strādājusi 
kā lauku konsultante, palīdz pagasta iedzīvotājiem zemes jautājumu ri-
sināšanā. Devusi lielu ieguldījumu garīgo vērtību izkopšanā, Dvietes ka-

toļu baznīcas un tās teritorijas labiekārtošanā, finanšu līdzekļu piesaistē 
baznīcas remontdarbiem. Savukārt, Jānis ir pieredzējis un prasmīgs vete-
rinārārsts, savā profesijā  Dvietē nostrādājis 38 sava darba gadus. Guvis 
Dvietes un kaimiņu pagastu lopkopju atzinību. Munču ģimenes saimnie-
cība „ Saliņas ”  nodarbojas ar piena lopkopību, realizējot projektus, viņi 
ir pratuši piesaistīt  arī  Eiropas Savienības finansējumu. Dvietieši Munču 
ģimeni raksturo kā  ļoti  darbīgu, sabiedrisku, atsaucīgu un izpalīdzīgu. 
Munču ģimene ir izaudzinājusi 2 brašus dēlus un meitu. Patlaban vecve-
cāku mīlestība un rūpes tiek veltītas 3 mazbērniem. Sakot paldies Mun-
ču ģimenei, z/s “Saliņas” (Dvietes pagasts) tika pasniegts Pateicības 
raksts  par  neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību,  sirdsdegsmi, 
atsaucību un darba mīlestību un ilggadēju darbošanos z/s „Saliņas”, kā arī 
par ieguldījumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā.

Nesot domu: Paldies, Dievam mums iet labi un ies vēl labāk, liels ģi-
menes spēks izstaro no  Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecības „Kras-
tiņi’’, ko  vada Lūcija un Arnolds Čamani. Saimniecība savu attīstības 
virzienu uzsāka 1993. gadā, specializējas    piena lopkopībā. Par pirmajiem 
ES projektiem, tika uzstādīts jauns piena vads, dzesēšanas un slaukša-
nas sistēma. Savukārt tehnikas bāzi, saimniecība pakāpeniski atjaunoja 
pašu līdzekļiem. Te viss tiek paveikts pašu spēkiem. Neskatoties uz to, ka 
gan dēliem, gan meitām ir savs darbs, arī šodien ģimene strādā  vienojas 
kopīgā darbā. Z/s “Krastiņi” (Čamanu ģimene, Pilskalnes pagasts) 
Pateicību saņēma  par  neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, 
uzņēmību un  sirdsdegsmi saimniekojot z/s „Krastiņi”, kā arī par ieguldī-
jumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā.

            Tika sumināts arī jaunais zemnieks. Pateicības rakstu  par  
neatlaidīgu darbu un dzimtās zemes mīlestību, paaudzēs mantotā darba 
tikuma saglabāšanu un uzņēmību, saimniekojot  z/s “Klintis”,  kā arī par 
ieguldījumu Ilūkstes novada lauksaimniecības attīstībā, saņēma Paulis 
Vuškāns (z/s “Klintis”, Bebrenes pagasts). Paulis ir pārliecināts, no 
tā, kas mums ir, nevajag atteikties, jo iespējas ir visapkārt, viņš ar lielu 

Z E M E S  S Ā L S

…dvietiešu Munču ģimenes stāsts nav tikai par saimniecību, bet 
arī par sirdsatvērtību saskarsmē ar līdzcilvēkiem citos ikdienas  

darbos

Suminājām arī Komku ģimeni
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apņēmību un darba sparu ir pārņēmis vecāku zemnieku saimniecību. Šo-
brīd saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību un graudaugu audzēšanu. 
Paulis jau no studiju gadiem ir tendējies uz nemitīgu attīstību un sevis 
pilnveidošanu. Bakalaura un maģistra grāds Latvijas Lauksaimniecības 
universitātē, realizēts projekts “Jaunais zemnieks”, studijas pedagoģijā un 
lekciju vadīšana Bebrenes VP vidusskolas profesionālās nodaļas studen-
tiem. Paulis  ir viens no tiem cilvēkiem, kurš ar pārsteidzošu mieru izturas 
pret ikdienu un darbu. Aktīvais ritms darbā tiek savīts ar raitu soli tautas 
dejās. Paulis uzskata, ka nav jāsūrojas, ir jāmīl tas, ko dari un jārod laiks 
atpūtai.

Bet Subates pusē lepojās ar stādu audzētavu SIA “Madara ltd”. SIA 
“Madara ltd” dibināta 1992. gadā. Cauri reformām, pārmaiņām, krīzēm 
īpašnieki ir pratuši saglabāt un attīstīt “Subates siltumnīcu”, kura dar-
bojas Subatē jau no pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, katru 
gadu tiek papildināts sortiments, šeit audzētie stādi rotā ne tikai mūsu un 
kaimiņu novadu centrus un dārzus, bet kļuvuši pieprasīti arī Daugavpilī, 
Krāslavā un  Lietuvā. Kā zināms, lai augi būtu skaisti un priecētu, nepie-
tiek tikai ar teorētiskām zināšanām un precīzu izpildījumu, te roku rokā 
jāiet arī lielai uzmanībai un mīlestībai un te nu “Subates siltumnīca” ir 
uzdevumu augstumos un lepni var nest savu labo vārdu un slavu.  SIA 
“Madara ltd” (Aleksandrs Kolosovs un Valentīna Bule, Subates 
pagasts) saņēma Pateicības rakstu  par  neatlaidīgu darbu un dzimtās 
zemes mīlestību,  nenogurstošu darbaprieku, profesionalitāti un atsaucī-
bu,  kā arī par ievērojamu ieguldījumu Ilūkstes novada  uzņēmējdarbības 
attīstībā.

Šogad katram mūsu pašdarbības kolektīvam tika pa atpūtas 
un prieka brīdim kādā no mūsu novada viesu un atpūtas namiem, 
tādēļ šajā pasākumā par sniegto prieka dzirksti paldies tika 
teikts arī tiem novada uzņēmējiem, kas bija atsaucīgi un šajā va-
sarā dāvāja šo prieku mūsu pašdarbniekiem. Paldies:

•	 Viesu nama “Dzintari” īpašniekiem Razminoviču ģimenei;
•	 Viesu nama “Saliņas” īpašniekiem Kvederu ģimenei;
•	 Viesu nama “Grāvīši” īpašniekiem Pēterānu ģimenei;
•	 Viesu nama “Pie torņa” īpašniekiem Čamanu ģimenei;
•	 Pēterim Rončam par atsaucību;
•	 Biedrības “Subatieši – sanākam, domāja, darām” vadītājai Guntai 

Okmanei;
•	 Viesu mājas “Rozes” īpašniekiem Kokinu ģimenei

Pasākuma gaitā uzmundrinājuma vārdus teica arī ilggadējie novada 
zemnieku un uzņēmēju atbalstītāji un sadarbības partneri- Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra Daugavpils biroja vadītājs Guntars Mel-
nis, SEB bankas Daugavpils filiāles klientu darījumu vadītājs Artjoms 
Vingrevičs, Jēkabpils Piena kombināta valdes loceklis Aigars Spēks, 
Latgales Laika direktore Iveta Valpētere un redaktore Inese Minova, 
SIA “Winkler Baltija” Latgales reģiona pārstāvis Igors Sergejevs.

Ieklausoties katra zemnieku vai uzņēmēja stāstā pārņēma  miera un 
drošības sajūta. Tik tiešām, mēs esam stipri, drosmīgi un varoši, ceļot ne 
tikai katrs savu nākotni, bet arī būvējot spēcīgus pamatus. 

Elpoju savu zemi – tā ir lielākā atzīšanās mīlestībā
un dziļākā piederības sajūta.
Elpoju savu zemi- savas debesis, savus mežus, 
savus vējus un arī tos caurvējus, kas piederas pie manas zemes būtības. 
Elpoju savu zemi – laimīgi un nelaimīgi, 
sāpīgi un smeldzīgi, cerīgi un mūžīgi. 
/M.Laukmane/

Madara Pavlovska, redaktore
Foto: Sarmīte Bogdanoviča

* citāts no Jettes Užānes

Atraktīvs muzikālais sveiciens no Bebrenes pašdarbniekiem

Pateicības rakstu  saņēma jaunais zemnieks Paulis Vuškāns no 
Bebrenes pagasta

ADVENTA LAIKĀ AICINĀM APMEKLĒT 
KONCERTUS NOVADA DIEVNAMOS 

Jau pavisam drīz mūsu valstij svinēsim 100 gadu jubileju. Tum-
šajos decembra vakaros gaisma Latvijas dievnamu logos vēstīs par 
Ziemsvētku tuvumu un Kristu, kurš ir „patiesā gaisma, kas nāca pa-
saulē un spīd visiem cilvēkiem” (Jn 1:9). No Adventa laika līdz Zvaig-
znes dienai akcijas „Gaisma Latvijai” ciklā dievnamos skanēs koncerti 
kā muzikālā lūgšana Latvijai.

Koncerti Ilūkstes novada evaņģēliski luteriskajās baznīcās akcijas 
„Gaisma Latvijai” ciklā notiks:

Ilūkstes evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
•	 Pirmajā Adventa svētdienā, 3. decembrī, plkst. 15.30 (pēc 

dievkalpojuma). Koncertā piedalīsies: kristīgā muziķe Inga 
Kraševska, Subates kultūras nama vokālā ansambļa dalībnieces: 
vadītāja Gunta Pugžle, Gunta Okmane, Diāna Timofejeva un 
Inese Streiko;

•	 Ceturtajā Adventa svētdienā (Ziemassvētku svētvakarā), 
24. decembrī, plkst. 18.00. Ziemassvētku dziesmu dievkalpo-
jumā aicināta piedalīties draudze un katrs, kas vēlas izdziedāt 
skaistās Ziemassvētku dziesmas: „Ak tu priecīga”, „Debespulks 
dzied apstarots”, „Es skaistu rozīt zinu”, „Eņģeļus mēs dzirdē-
jām”, „Jūs, bērniņi, nāciet”, „Ne šūpulī greznā”, „No debesīm es 
atnesu”, „Senā pilsētā, kur Dāvids”, „Tu, mazā, klusā Bētleme”, 
„Vēsā ziemas naktī”, „Klusa nakts, svēta nakts” u. c.;

•	 Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, plkst. 11.15 (pēc 
dievkalpojuma) Koncertā piedalīsies Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skolas audzēknes (pedagoģe Daiga Martinsone).

Subates evaņģēliski luteriskajā baznīcā:
•	 Trešajā Adventa svētdienā, 17. decembrī, plkst. 14.30 (pēc 

dievkalpojuma). Koncertā piedalīsies kristīgā mūziķe Inga 
Kraševska (ģitāra, balss), Elīna Galvāne (ģitāra, balss), Elvis An-
cāns (saksofons).

Lašu evanģēliski luteriskajā baznīcā:
•	 Otrajā Adventes svētdienā,10.decembrī, plkst. 14.00 

(pēc dievkalpojuma). Muzicē kristīgā mūziķe Inga Kra-
ševska, ērģelniece Kristīne Zutiņa-Sutiņa, Brodovu ģimene.

Ilūkstes Romas katoļu baznīcā 
19.decembrī plkst. 17.00. Koncerta dalībnieki: draudzes koris, 
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi (pedagogi Rita Žil-
vinska, Tatjana Dvorecka, Daina Paukšte,) BJC vokālais ansamb-
lis “Ieklausies”(vad. D. Paukšte), Čamānu ģimene. Lūgšanas Lat-
vijai veltīs priesteris Jans Trizna.
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JAUNIEŠU GARANTIJAS ZIEMAS 
UZŅEMŠANĀ AICINA BEZ MAKSAS 
APGŪT 65 PROFESIJAS

Sākusies Jauniešu garantijas ziemas uzņemšana, kurā jaunie-
ši var pieteikties apgūt profesiju īsā laikā un bez maksas. 2018. 
gada sākumā mācības 65 darba tirgū pieprasītās profesijās pie-
dāvā uzsākt 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā. 39 
profesijās mācības notiek pusotru gadu un pieteikšanās rit līdz 
12. janvārim, savukārt 26 profesijās mācības ilgst gadu un tajās 
dokumentus var iesniegt līdz 23. februārim. 

Gan nestrādājošiem, gan strādājošiem jauniešiem
Šī gada vasarā apstiprināja izmaiņas Jauniešu garantijas uzņemša-

nas noteikumos. Tās paredz, ka programmā var pieteikties nestrādājoši 
jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Jaunieši var būt reģistrējušies arī 
Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un 
vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. Mācībām var pieteikties arī 
strādājoši vai pašnodarbināti jaunieši, taču tikai tad, ja ir vecumā no 17 
līdz 24 gadiem, kā arī var savienot darbu ar mācībām. Šie jaunieši var 
atrasties arī bērna kopšanas atvaļinājumā, ja bērna kopšanu var savienot 
ar profesijas apguvi. 

Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu 
garantijas projektā notiek kopš 2014. gada, un šajā laikā profesiju ieguvu-
ši jau gandrīz 6000 absolventu. Programmā visvairāk absolventu ir tādās 
profesijās kā pavārs, lietvedis, frizieris, grāmatvedis, konditors, apdares 
darbu strādnieks, lauku īpašumu apsaimniekotājs, lokmetinātājs, restorā-
nu pakalpojumu speciālists un SPA speciālists. 

“Jauniešu garantijas profesijas un tajā plānoto uzņemto audzēkņu 
skaitu katru gadu izvēlamies sadarbībā ar darba devējiem – Latvijas Dar-
ba devēju konfederācijas Nozaru ekspertu padomēm, kas ļauj sekot līdzi 
tendencēm darba tirgū. Regulāra sadarbība ar darba devējiem un vairāk 
nekā trīs mēnešus ilga prakse mācību laikā palīdz jauniešiem atrast dar-
bu. Mūsu veiktās absolventu aptaujas liecina, ka pusgadu pēc izlaiduma 
ap 70% jauniešu strādā, un puse no viņiem - apgūtajā profesijā,” stāsta 
Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu de-
partamenta direktore Elīna Purmale-Baumane. 

Iespēja strādāt Latvijā sev piemērotā profesijā
Ziemas uzņemšana var būt iespēja tiem jauniešiem, kuri pēc darba 

ārvalstīs rudenī atgriezušies Latvijā. Pērn novembrī Linda Mullere no 
Ogres bija viņu vidū, bet jau februārī Rīgas Tūrisma un radošās industri-
jas tehnikumā uzsāka mācības friziera profesijā, piepildot bērnības sapni. 
“Laiks paskrēja ātri - vairāku mēnešu garumā līdz praksei apguvu teoriju, 
un divas reizes nedēļā praktiskajās nodarbībās soli pa solim profesionālos 
knifus. Pasniedzēji bija sava aroda meistari no dažādiem friziersaloniem,” 
stāsta Linda, kurai vēlāk piedāvāja darbu prakses vietā, bet tagad viņa 
strādā salonā Kolonna Jūrmalā. 

Līdzīga pieredze ir liepājniekam Stepanam Sotskovam, kurš jau sen 
vēlējās darbu ārpus biroja. Viņš Liepājas Valsts tehnikumā apguva kuģa 
pavāra profesiju. “Patīkami pārsteidza mācību vide - tehnikumā bija plaši 
izremontētas telpas, moderna virtuve un viss nepieciešamais nodrošinā-
jums mācībām,” atceras liepājnieks, kurš mērķtiecīgi pats atrada praksi 
uz TALLINK kruīza kuģa, kas kursē uz Stokholmu. Veiksmīgi sevi pierā-
dot, viņš ieguva vakanto pavāra darba vietu kuģa bārā. Stepans joprojām 
dzīvo Liepājā, taču strādā starptautiskā vidē, un viņa lielākais izaicinā-
jums ir pagatavot ēdienu, kas vienlīdz labi garšo vairāk nekā 200 dažādu 
nacionalitāšu pārstāvjiem, kas ceļo ar kuģi.

Mācību sākums - 2018. janvārī vai februārī
Lai pieteiktos apgūt kādu no Jauniešu garantijas profesijām, jaunie-

tim nepieciešama pamatskolas, vidusskolas vai vidējā profesionālā izglītī-
ba. Pieteikties mācībām var arī vakarskolu audzēkņi un ikviens, kurš ie-
gūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmā 
augstskolā. 

Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro 
mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus, 
bezmaksas vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pakalpojumus. Sa-
vukārt kvalifikācijas prakses laikā jauniešiem apmaksā ceļa izdevumus un 
naktsmītni, ja nepieciešams. 

Mācības pusotru gadu ilgajās programmās sāksies 15. janvārī, savu-
kārt gadu ilgajās programmās - 26. februārī. Ar visām Jauniešu garantijas 
profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocī-
bām var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglī-
tības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē ar Ei-
ropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā 
fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta. 

Kristīne Keiča, 
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr uzziņām.: 67785461 28628088,

e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

I Z G L Ī T Ī B A

AR ATKĀRTOTU ILŪKSTES NOVADA 
KOMANDAS UZVARU NOSLĒGUSIES 
ĢENERĀĻU KLUBA CEĻOJOŠĀ KAUSA 
IZCĪŅA

Latvijas Ģenerāļu klubs sadarbībā ar Sēlijas novadu apvienību jau trešo gadu 
organizē Ģenerāļu kluba un Sēlijas novadu apvienības ceļojošā kausa izcīņas sa-
censības. Sacensības ilgst no marta līdz novembrim, kur jaunieši vairākos posmos 
cīnās par uzvaru. Šogad sacensībās bija 8 posmi. Sacensībās piedalījās Aknīstes, 
Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils novads, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes no-
vadi.

        Latvijas Ģenerāļu kluba un Sēlijas novadu apvienības ceļojošā kausa iz-
cīņa šogad ir beigusies. Arī šogad ceļojošo kausu ir ieguvis Ilūkstes novads. Esam 
piedalījušies vairākās sacensībās - badmintons, galda tenis, strītbols, volejbols, 
jautrais futbols, orientēšanās sacensības un citas aktivitātes. Sakām lielu paldies 
Ilūkstes novada jauniešiem, kuri pārstāvēja mūsu novadu: Daina Kolosovska, Jus-
tīne Kolosovska, Gusts Kviļūns, Valērija Neņa, Vita Ivanova, Kristiāns Zeltiņš, 
Ronalds Plonis, Amanda Lapa, Kārlis Elerts, Raivo Užulis, Nikita Vasiļjevs, Dā-
vis Cucurs, Kitija Osīte, Aija Miltināne, Elīza Maksimova, Ģirts Pokšāns, Ritvars 
Kozinda, Armands Macijevskis, Rūta Krievāne, Daniels Elksnītis, Dainis Debņaks, 
Jevgēnijs Ivanovs, Dinija Rimoviča, Alīna Kovaļčuka, Edgars Saušs un Arnis Grā-
vītis.

Lāsma Pokšāne, Izglītības metodiķe darbā ar jaunatni
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IEDVESMOJOŠA LEKCIJA 
JAUNIEŠIEM

25.novembrī Ilūkstes novada jauniešiem bija iespēja tikties ar vēdiskās 
filozofijas pasniedzēju Uģi Kuģi. 

Tikšanās tēma bija “Attiecības”. Ar šo vārdu attiecības lielākoties cil-
vēki saprot attiecības starp sievieti un vīrieti, taču attiecības ir arī attie-
cības starp līdzcilvēkiem, attiecības jauniešiem savās starpā, attiecības ar 
vecākiem, tā varētu turpināt. Par šo visu arī runājām lekcijā. Jaunieši tika 
iedvesmoti ar dažādiem piemēriem no Uģa Kuģa jaunības, ar citātiem un 
stāstiem.

 Lielu paldies lektoram saka jaunieši par iedvesmojošu un aizraujošu 
tikšanos.

Lāsma Pokšāne, Izglītības metodiķe darbā ar jaunatni

DAŽAS NO UĢA KUĢA ATZIŅĀM:

Mīlestība valda pār pasauli. Tur kur ir mīlestība, tur arī nāks cilvēki. 
Jums ir iespēja padarīt savu dzīvi brīnišķīgu, ja ieliksiet tajā mīlestību. 
Mājās, skolā, ģimenē vai darbā. Ja jūsos ir mīlestība, tad visa pasaule vēr-
sīsies pie jums ar atvērtām rokām. Lūgs kaut mazu gabaliņu no tās. Jo 
šajā šodienas pasaulē mīlestība ir defecīts. Patiesa mīlestība satiekas reti. 
Kāpēc? Jo viņa ir pilnībā nesavtīga.

***
Uzdrīksties aiziet laikā no depresijas un uzmācīgām domām, no sma-

gām atmiņām, no attiecībām, kas izsmēlušas sevi, no cilvēkiem, kas grauj 
Tavu garu… pat no mājām, ja tajās Tevi neviens vairs negaida.

***
Patiess prieks rodas, tad kad mēs beidzam prasīt no sevis to, kas mums 

nav un sākam priecāties par to, kas mums ir.
***
Reizēm piekūstam no visām sarunām un steigas, vienīgais, ko gribam 

saņemt ir vienkāršs apskāviens. Parasta kustība, bet tik pozitīvas enerģi-
jas piesātināta. Dāvājot otram apskāvienu, tu dāvā daudz vairāk nekā spēj 
iedomāties.

***
Reiz kāds vīrs devās pie ciema gudrā pēc padoma:
Mēs ar sievu jau sen esam pārstājuši mīlēt viens otru. Manas jūtas nav tādas 

pašas kā agrāk un visticamāk arī viņa vairs nejūt neko pret mani. Ko man darīt? 
Viedais atbildēja – mīli viņu!

Cilvēks padomāja, ka viedais viņu nav sapratis:
Bet es taču saku, ka nekādu jūtu vairs nav!
Viedais atbildēja: Tas ir labs iemesls, lai mīlētu viņu.
Cilvēks turpināja jautāt: Kā gan mīlēt, ja nemīli?
Lūk, ko viņš dzirdēja:
Dari viņai labu, ieklausies viņā, cieni viņu, pārdzīvo ar viņu, ziedo sevi 

viņas labā. Īstai mīlestībai nav nekādu šķēršļu, jo vārds „mīlēt” nozīmē 
nevis just, bet darīt.

***
Biežāk turiet bērna roku, it īpaši pirms miega. Kad bērns pieaugs viņš 

atcerēsies šos laimīgos dzīves mirkļus un ticēs, ka viņš nav viens. Vienmēr 
ir kāds, kas tur viņa roku, tikai iemāciet pasniegt un uzticēt to.

***
Nākotne - nav tur, kur mēs ejam, bet tas , ko mēs radam. Ceļi nav 

jāmeklē, bet jāceļ. Pats ceļa radīšanas process maina gan tā radītāju, gan 
viņa un cita likteni.

***
Patīk man skatīties uz veciem, sirmiem pārīšiem, kuri joprojām staigā 

rociņās, iet uz randiņiem un ir priecīgi viens otru redzēt. Tas dod man 
pārliecību, ka kāds patiešām var mīlēt…

***
Mājas, tā nav vieta, bet dvēseles stāvoklis. 
Mājas ir tur, kur ir tava sirds un kur tevi gaida.
Mājas par mājām nepadara sienas, griesti un grīdas, bet cilvēki, kas 

tajās dzīvo.
***
Atcerieties: Jūs esat vajadzīgs! Katrs mēs esam īpašs un daļa no šī lie-

lā neizināmā Plāna. Neviens nav augstāks, neviens nav zemāks, neviens 
nav pārāks un neviens nav vājāks. Katrs ir savā vietā. Mazs krūms vai 
milzīgs koks - nav svarīgi. Tu esi tu pats. Smilšu grauds ir tik pat no-
zīmīgs , kā spožākā zvaigzne debesīs. Dzeguzes balss ir tik pat varena , 
kā mūsu populārākās dziesmas radio. Pasaule paliktu daudz nabadzīgā-
ka ja pazustu šo putnu dziesmu, koku šalkoņu, klusu radio vai cilvēku 
dziesmu svētdienas rītos. Paskaties apkārt. Viss ir nepieciešams un visi 
ir labi - kopā. Tas ir organiskuma kopums, neviens nav augstāks un ne-

viens nav zemāks,neviens na v svarīgāks, neviens nav nožēlojamāks. 
Viss ir nenovērtējams un nepieciešams.

***
Varbūt tieši šodien viens sveiciens izmainīs noskaņojumu... 

viens patiess vārds ietekmēs pilnībā mūsu izvēli…
Varbūt tikai ar vienu pieskārienu, bet varbūt tomēr iemācīties dāvāt 

pieskārienu ar skatienu…
Varbūt viens skatiens var kļūt par iemeslu jaunai lapai tavā dzīvē, un 

uzburt kopēju grāmatu JŪSU DZĪVĒ...
Varbūt...
***
Neaizmirsīsim dot un pieņemt mīlestību,uzticību no saviem tuvāka-

jiem. Katram pietrūkst šī siltuma, ko izstaro attiecības… Aplieciniet to 
vārdos, ka mīlat un novērtējat otru… Aplieciniet to žestos, ka jūsos jūtas 
ir tik daudz pret otru… Aplieciniet to darbos, ka otrs jums ir vajadzīgs 
- rūpējoties un sniedzot drošības sajūtu…Aplieciniet to sarunās - ilgās 
un atklātās… Aplieciniet to klusumā, ka arī šeit jūs mākat būt kopā…  
Pasakiet, uzrakstiet, nodziediet, nodejojiet... tieši tagad to, siltumu, kas 
nāk no jums , cilvēkam jums blakus! Neatlieciet! Dzīve ir sasodīti īsa! 
Neaizmirsīsim, šodiena ir labākais laiks, lai sāktu un novērtētu, to ko lik-
tenis jums ir devis blakus, lai augtu.

Sanāca?
***
Laiks ir tāda enerģija , kura visas patiesās lietas padara daudz vērtīgā-

kas, bet visas mazvērtīgās lietas padara bezvērtīgas un aizejošas.
***
Palīdzēt citiem ir mūsu pienākums. Nevis aiz aprēķina, ka tevi kāds 

uzslavēs vai apbalvos, bet tāpēc, ka cilvēkiem no dabas ir dota cilvēcība. 
Aizmirst cilvēcību šodienas steigā ir pavisam vienkārši. Apstāties un sajust 
otru ir liels retums un uzdrīkstēšanās. Neizmantojiet savu slikto noskaņo-
jumu kā attaisnojumu tam , lai slikti izturētos pret citiem cilvēkiem. Katrs 
solis pretī cilvēcībai ir milzīgs iegūldījums - piemērs, iedvesma citiem.

***
Viena no lielākām bagātībām cilvēkam uz zemes ir cilvēki, kuri viņu 

mīl. Ģimenē ir tieši šādi cilvēki, kuri mūs mīl. Ja cilvēks mīl tikai sevi, tad 
ģimene viņam liekas problēma un ka citur mīlestības ir vairāk. Par nelai-
mīgu cilvēku nepadara ģimene, bet nemācēšana mīlēt.

***
Pie katras rīta pamošanās padomā “ Ko labu es šodien varētu izdarīt? 

Jo kad saule norietēs, tā paņems līdzi daļu mūsu dzīves.”
***
Mans draugs, ja saule šorīt neuzspīdēja, tad saule šodien esi Tu. Ej un 

staro!
***
Mīlestība ir cilvēka būtība, tā nav reliģija vai sods, tā ir mūsu sākotnējā 

daba. Visa pasaule balstās uz šīm jūtām.
 Mīlestība ir saikne, kas vieno cilvēkus, tā ir vienotības enerģija, radī-

šanas spēks, kas iedvesmo vīrieti un sievieti.
Mīlestība ir dvēseles daba un tā pastāv mūžīgi. Bērni un ģimene ir 

galvenie mīlestības augļi.

***
Ja jūs nespējat priecāties par krūzīti ar karstu tēju, tad jūsu prieks 

nebūs arī ilgs, pat ja rīt Dievs jums uzvāvinās veselu māju.
Prieks un pateicība nav atkarīgs no dāvanas lieluma, bet no spējas 

priecāties un pateikties.

J A U N I E Š I

Jaunieši tika iedvesmoti ar dažādiem piemēriem lektora jaunī-
bas, ar citātiem un stāstiem
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ILŪKSTES SADRAUDZĪBAS VIDUSSKOLA 
INFORMĒ PAR IZMAIŅĀM ABSOLVENTU 
VAKARU NORISĒ
Cienījamie Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas absolventi! Būsim ļoti pate-
icīgi par Jūsu sapratni un atbalstu, veidojot skolā jaunas tradīcijas! Sa-
karā ar to, ka skolas sporta zālē notiks remontdarbi, tuvojoties Ilūkstes 
Sadraudzības vidusskolas 10 gadu jubilejai, nākamo absolventu vakaru 
rīkosim 2020. gada vasarā. Konkrēts pasākuma norises laiks tiks pre-
cizēts.

 Skolas kolektīva vārdā, direktore Alite Kudiņa

D A Ž Ā D I

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī 
reģistrēti mūžībā aizvadītie: 
Bebrenes pagasts: Agnese Skrūdere
Dvietes pagasts: Aivars Tamanis, Limpiada Babkova
Pilskalnes pagasts: Jadviga Smeltere
Ilūkste: Katrīna Gržibovska, Irēna Auziņa, 
Leokādija Šaršune, Anna Mālniece, Vladislavs Lihoveckis

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā novembrī 
reģistrēti jaundzimušie:

Pilskalnes pagasts: Adrianna Glovecka

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās 
decembrī dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Gunāru Savinu, Judīti Bucenieci, 
Annu Placinsku
Eglaines pagastā: Mariju Šalkovsku, Valdi Jakubānu
Pilskalnes pagastā: Merkūriju Ivanovu, Lūciju Čamani, 
Rihardu Freitagu, Rihardu Lapu, Mārīti Vitkovsku
Prodes pagastā: Ingrīdu Eiduku
Subatē: Anfisu Mikuļinu, Pāvelu Skačkovu, 
Vitāliju Sidorovu
Ilūkstē: Annu Driginu, Valentīnu Juzufoviču, Mariju 
Konošonoku, Zoju Purvinsku, Annu Vaikinu, Normundu 
Dilānu, Edgaru Kozindu, Ēriku Salnu, Ilonu Smirnovu, 
Irēnu Sokolovu, Maiju Tumareviču

SENIORI SADANCO RUDENS 
LAPĀM LĪDZI...

7. oktobrī Ilūkstes novada kultūras centrā notika Pensionāru bie-
drības projekta „Sēlijas tautastērpu iegāde novada vecākās paaudzes deju 
kopai „Ozolzīles”” noslēguma pasākums. Ar savu klātbūtni pagodināja 
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi” koordinatore Inga 
Krekele, novada Sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne, pensionētā bie-
drības „Latvijas Sarkanais Krusts” Ilūkstes un Daugavpils novadu komite-
jas vadītāja Skaidrīte Davne.

Deju kopa „Ozolzīles” prezentēja jauno Sēlijas tautastērpu daudz-
veidīgās izmantošanas iespējas. Lepni, svinīgi izskatījās vīri, demonstrējot 
pilnu tautas tērpa komplektu horeogrāfa I. Dreļa dejā „Ienes Māras ba-
znīcā”. Tautastērpa komplektā vīriem ir arī pusgarie svārki, ratenes (tūka 
cepures), zābaki. Arī sievas jaunajos tērpos ar galvasautiem likās krāšņākas, 
jaunākas.

Priecēja arī mūsu viesi – sirsnīgais Aknīstes senioru deju kolektīva „De-
jotprieks” sniegums, jestrās „Jersikieša” dejas. Īpaši viesi bija grezni tērptās 
„Draiskās peonijas” no Rubeņiem ar savu atraktīvo sniegumu. Pasākumu 
kuplināja arī mūsu kultūras centra vokālā ansambļa „Kamene” dziesmas.

Pateicībā visiem tika dāvināti īpaši, pašgatavoti suvenīri no ozola, izziņu 
materiāls par mūsu novada skaistākajām vietām un nevīstošu rudens lapu 
„rožu” pušķi.

Pasākuma pirmās daļas noslēgumā visi izpildījām kopīgu deju viju. Va-
kara otrajā daļā tika rasts laiks, lai sirsnīgi patērzētu, viens otru iedvesmo-
tu, turpinātu dejot mūsu instrumentālā ansambļa „Forši” pavadījumā. Un 
tiešām visi jutās forši!

Paldies mūsu projekta galvenajam finansētājam – Eiropas Savienībai 
– un līdzfinansētājam – Ilūkstes novada pašvaldībai. Par palīdzību projek-

ta realizācijas laikā paldies Ingūnai Svarānei un projekta koordinatorei 
Alvīnei Formanickai. 

Paldies novada kultūras centram par organizēto pasākumu, mūsu pro-
jekta un šī pasākuma vadītājai Sandrai Stašānei. Vissirsnīgākos pateicības 
vārdus sakām mūsu labvēļiem un atbalstītājiem: ziedu veikalam Ilūkstē IK 
„VIOLA D” un tā vadītājai, SIA „Ilūkstes aptieka”, SIA „ORI” un Apeļa 
kungam, SIA „Bebra Serviss” „Āla aptiekai” un A. Puidas kungam.

Paldies mūsu viesiem par sirsnīgiem novēlējumiem. Ir rudens, nāks 
gara ziema. Lai jums visiem daudz gaišu domu arī šajā vistumšākajā gada-
laikā! Sargāsim no ziemas drēgnuma ne tikai miesu, bet arī mūsu dvēseles!

 
Deju kopas „Ozolzīle” vārdā 

Marija Slavinska

Deju kopa „Ozolzīles” prezentēja jaunos Sēlijas tautastērpus

PILSKALNĒ AICINA PIEDALĪTIES 
NOFORMĒJUMU KONKURSĀ 
„ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅU RADOT” 

Gaidot Ziemassvētkus un gadu miju, daudzviet pagastā parādās krāsainās 
gaismiņu virtenes , brīvdabas rotājumi, tiek rotātas telpas, pagalmi, ēkas, 
logi un balkoni, lai radītu svētku noskaņu sev un citiem. Tāpēc Pilskalnes 
pagasta pārvalde sadarbība ar Ilūkstes novada kultūras centru, aicina ie-
dzīvotājus būt savās idejās radošiem, drosmīgiem un atsaucīgiem piedalo-
ties noformējumu konkursā „Ziemassvētku noskaņu radot”, lai kopīgi 
veidotu pagasta svētku svinēšanas tradīciju.
 
Jūsu pieteikumus konkursam gaidīs līdz 23. decembrim Pilskal-
nes pagasta pārvaldē vai pa mob.tel. 26634429, 29264801.

Iedzīvotāji, kas būs pieteikušies dalībai konkusrā  saņems Pateicības raks-
tus un pārsteiguma balvas. Tās tiks pasniegtas aizejošā gada noslēguma 
ballē   
29. decembrī plkst. 19.00 atpūtas mājā „Dubezers”.
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PASĀKUMI DECEMBRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises
vieta Papildus informācija

02.12 14.00 Eiropas deju kolektīvu SADANCIS Ilūkstes KC
03.12 15.00 Adventes sveces iedegšana Šēderes KN

03.12 15.30 Akcijas “Gaisma Latvijai” ietvaros koncerts Ilūkstes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

Piedalās:
Kristīgā  mūziķe Inga Kraševska, 

Subates pilsētas KN vokālā ansambļa dalībnieces
Gunta Pugžle (vadītāja),

Gunta Okmane,
Diāna Timofejeva,

Inese Streiko
06.12 un 

13.12 17.00 Gaidīšanas svētku kopdarbiņi Subates KN Radošie darbi  bērniem ar vecākiem, pārdomas 
pirms  Ziemassvētkiem

08.12 10.00 Ziemas tirdziņš ar tējnīcu Subates KN Aicināti visi piedāvāt savus darinājumus un iegādāt 
dāvanas svētkiem

09.12 17.00 Mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubileja Ilūkstes KC
10.12 16.00 Adventes sveces iedegšana Šēderes KN

10.12 14.00 Akcijas “Gaisma Latvijai” ietvaros koncerts Lašu evaņģēliski 
luteriskajā  baznīca

Dievkalpojums ar muzikālu lūgšanu svētbrīdi  
Latvijai 

100-gadē, LV100. Muzicē kristīgā mūziķe Inga 
Kraševska, ērģelniece Kristīne Zutiņa-Sutiņa, Bro-

dovu ģimene
12.12 17.00        Ilūkstes pilsētas egles iedegšana  Vienības laukums 

13.12 11.00 “Kripatiņa dvēselei” Ilūkstes KC Sociālā dienests ikgadējais pasākums 
mazaizsargātajām iedzīvotāju grupā

17.12 15.00 Novada vokālo ansambļu 
SADZIEDĀŠANĀS Ilūkstes KC

17.12 14.30 Akcijas “Gaisma Latvijai” ietvaros koncerts

Subates evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

Muzicē kristīgā mūziķe Inga Kraševska - ģitāra, 
balss

Elīna Galvāne - ģitāra , balss
Elvis Ancāns - saksofons

17.12 17.00 Adventes sveces iedegšana Šēderes KN
Tiks pre-

cizēts
Bebrenes pagasta galvenās Ziemassvētku 

egles iedegšana Bebrenes pagastā

22.12 11.00 Eglītes  svētki Ilūkstes KC Ilūkstes pilsētas   un Pilskalnes pagasta  pirmssko-
las bērniem

22.12 16.00 Ziemassvētku eglītes svētki Bebrenes KN Mazajiem bebreniešiem

24.12 18.00
Ziemassvētku dziesmu dievkalpojums Ilūkstes evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Piedalās:
Draudze  un katrs, kurš vēlas izdziedāt

skaistās Ziemassvētku dziesmas - Ak tu priecīga, 
Debespulks dzied apstarots, Es skaistu rozīt zinu, 
Eņģeļus mēs dzirdējām, Jūs, bērniņi, nāciet, Ne 

šūpulī greznā, No debesīm es atnesu, Senā pilsētā, 
kur Dāvids, Tu mazā, klusā Bētleme, Vēsā ziemas 

naktī. Klusa nakts, svēta nakts...

25.12 11.15 Akcijas “Gaisma Latvijai” ietvaros koncerts Ilūkstes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

Piedalās:
Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēknes

Pedagogs Daiga Martinsone
25.12 15.00 Ziemassvētku koncerts Ilūkstes KC Piedalās Santa Kasparsone

25.12 19.00
21.00

Ziemassvētku koncerts “Lai iedegas svece”
Balle Bebrenes KN Spēlē Jānis Poplavskis

25.12 22.00 Svētku deju ritmi ar „Inteligent”
Loterija Subates KN

25.12 19.00 Ziemassvētku koncerts un balle Dvietes KN

26.12 12.00 Ziemassvētku eglīte bērniem Eglaines KN Masku balle  Eglaines pagasta pirmskolas vecuma 
bērniem

28.12 13.00 Eglītes  svētki Šēderes KN Šēderes pagasta pirmsskolas vecuma bērniem

28.12 11.00 Svētku pasākums Subates KN Subates pilsētas  un Prodes pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem

29.12 19.00 Pilskalnes pagasta Ziemassvētku rotāšanās 
konkursa noslēgums  un balle

Atpūtas māja 
“DUBEZERS”

29.12 13.00 Bērnu eglīte Dvietes KN
29.12 22.00 Vecgada diskoballe ar „Inteligent” Eglaines KN Ieejas biļete pasākumā 3,00 EUR 

31.12 24.00 Jaungada sagaidīšana, jaungada diskoritmi Subates centrs un 
Subates KN Ieeja brīva

01.01.2018 01.00 Jaungada nakts diskoballe Šēderes KN
01.01.2018 01.00 Jaungada nakts diskoballe Ilūkstes KC

 

P A S Ā K U M I
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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
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