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

N r .  3  2 0 1 7 .  g a d a  5 . a p r ī l ī

D O M E S  Z I Ņ A S

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

PAR DOMES SĒDI MARTĀ  

30.martā  kārtējā domes sēdē izskatīja 55 jautājumus :
1. Par SIA “ORNAMENTS” 2016.gada pārskata apstiprināšanu.

Apstiprināja uzņēmuma  bilances aktīvus 3 693 373 (trīs miljoni seši sim-
ti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs eiro) un finanšu 
rezultātus – zaudējumi  37 814 (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti 
četrpadsmit  eiro) apmērā.

2. Par nekustamā īpašuma „ Bāleliņi” Dvietes pagastā nodokļa parāda un 
nokavējuma naudas piedziņu no īpašnieka SIA “Experience”.

Nolēma piedzīt bezstrīda kārtībā no īpašnieka parādu 3892,71 eiro t.sk. 
pamatparādu 3031,12 eiro un nokavējuma naudu 861,59 eiro,  piedziņu 
vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo nekustamo īpa-
šumu vai kustamo mantu. 

3. Par nomas maksas noteikšanu  karsto dzērienu automātu izvietošanai 
Ilūkstes novada Sporta skolā un Ilūkstes 1.vidusskolā.

Noteica nomas maksu Sporta skolā par vienu kvm  mēnesī 12,40 eiro  un  
Ilūkstes 1. vidusskolā par vienu kvm mēnesī 15 eiro un uzdeva minēto 
skolu direktoriem noslēgt ar firmu  nomas līgumu.

4. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādei 
“Zvaniņš”.

Piešķīra zāles pļaujmašīnas iegādei 351 eiro un ugunsdzēsības signalizā-
cijas sistēmas tehniskajai apkalpošanai 9 mēnešiem 135 eiro.

5. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada Sporta skolai.
Piešķīra papildus finanšu līdzekļu Ilūkstes novada sporta skolai 400 eiro 
apmērā futbola trenera A-UEFA kategorijas treneru izglītības kursu ap-
maksai.

6. Par finansiālu atbalstu starptautisko sporta deju sacensību “Ilūkstes no-
vada kauss” organizēšanai. 

Nolēma sniegt finansiālu atbalstu līdz 300 eiro starptautisko sporta deju 
sacensību “Ilūkstes novada kauss” organizēšanai Ilūkstes novada kultū-
ras centrā suvenīru iegādei ar Ilūkstes novada logo. 

7. Par finansiālu atbalstu sporta klubam “Slīterāni”.
Nolēma finansiāli atbalstīt sporta klubu „Slīterāni“, reģ.Nr.40008157418, 
„Kastaņi“, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads, kas veiksmīgi  sadarbo-
jas ar mūsu novada sporta klubu „Moto Ilūkste” un piešķīra  600 eiro 
Ilūkstes novada jauniešu dalībai motokrosa sacensībās  2017.gada sezonā 
.

8. Par finansiālu atbalstu sporta klubam “Dinamo LAT”.
Nolēma sniegt finansiālu atbalstu 150 eiro apmērā   Valsts robežsardzes 
struktūrvienību  personāla viena Ilūkstes novada bērna dalībai  vasaras 
nometnē “Robiņš 2017”  laika periodā no 24.jūlija līdz 30.jūlijam, ko rīko 
sporta klubs “Dinamo LAT”,  reģistrācijas Nr.4008000013,Rīga.

9. Par finansiālu atbalstu Latvijas vieglatlētikas savienībai.
Nolēma sniegt  daļēju finansiālu atbalstu 988 eiro apmērā Latvijas viegl-
atlētikas savienībai, reģistrācijas Nr.40008029019, Ilūkstes novada viegl-
atlētu dalībai mācību treniņu nometnē Spānijā.

10. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 
Sakarā ar pieņemtajiem lēmumiem par finanšu līdzekļu piešķiršanu, iz-
darīja  attiecīgus grozījumus pašvaldības budžetā.

11. Par noteikumu. “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 27. 
novembra noteikumos Nr.13/2014 ‘’Tirgus izpētes un iepirkumu veikša-
nas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā’’” apstiprināšanu.

Sakarā  ar izmaiņām Publisko iepirkumu likumā  nolēma grozīt pašvaldības 
noteikumus un izteikt noteikumu 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.1. kārtību, kādā pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās (turpmāk – 
Pasūtītājs) tiek veikta priekšizpēte paredzamās līgumcenas noteikšanai 
zemsliekšņa iepirkumos, ja paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā pie-
gāžu un pakalpojumu līgumiem ir no EUR 5000,00 līdz EUR 9999,99 bez 
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) un būvdarbu līgumiem ir no 
EUR 10 000,00 līdz EUR 19 999,99 (bez PVN) – (turpmāk – Zemsliekšņa 
iepirkumi);”
•	 Izteikt noteikumu 11.8. apakšpunktu apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.8. Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot Kārtības noteikumus (piegāžu un 
pakalpojumu līgumiem, kuru līgumcena ir no EUR 5000,00 līdz EUR 
9999,99 (bez PVN) un būvdarbu līgumiem, kuru līgumcena ir no EUR 10 
000,00 līdz EUR 19 999,99 (bez PVN), ja tas nav objektīvi iespējams 
Pasūtītājam neparedzamo ārkārtas apstākļu rezultātā vai, ja tehnisku vai 
māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma 
tiesību aizsardzību, līgumu vai izpildīt tikai konkrēts piegādātājs”

•	 Izteikt noteikumu 18.punktu  šādā redakcijā:
“18. Veicot preču un pakalpojumu iegādes līdz EUR 5000,00 (bez PVN) 
un būvdarbu iegādes līdz EUR 10 000,00 (bez PVN), Pasūtītāja , iestādes/
struktūrvienības vadītāja pienākums ir izvērtēt piedāvājumus un izvēlēties 
saimnieciski un ekonomiski izdevīgāko.”
•	 Izteikt noteikumu 23.punktu  šādā redakcijā:
“23. Ja darba organizācijai nepieciešamās preces un pakalpojumi ir pie-
ejami Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk - EIS) un piedāvātā cena 
ir zemāka salīdzinājumā ar citiem piegādātājiem, tad Pasūtītāja, iestādes/
struktūrvienības vadītāja pienākums ir prioritāri izvēlēties iepirkumu veik-
šanu šajā sistēmā, kaut arī netiek sasniegts EUR 5000,00 (bez PVN) slieks-
nis 12 mēnešu periodā. Nepieciešamības gadījumā šīs preces vai pakalpo-
jumi ir iegādājami citās iegādes vietās.”
•	 Izteikt noteikumu 25.punktu  šādā redakcijā:
“25. Iestādes/struktūrvienības vadītājam ir obligāts pienākums nodrošināt 
14.punktā minēto preču un pakalpojumu iegādi EIS, ja to līgumcena 12 
mēnešu periodā attiecīgajā preču vai pakalpojumu grupā ir EUR 5000,00 
(bez PVN) vai lielāka.”
•	 Izteikt noteikumu 26.punktu  šādā redakcijā:
“26. Iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir EUR 5000,00 (bez PVN) vai 
lielāka, bet mazāka par EUR 42 000 euro (bez PVN) piegāžu un pakalpoju-
mu līgumiem un EUR 20 000 (bez PVN) vai lielāka, bet mazāka par EUR 
170 000 euro (bez PVN) būvdarbu līgumiem, tiek veikti šādā kārtībā, ievē-
rojot Publisko iepirkumu likumā noteikto:”
•	 Izteikt noteikumu 27.punktu  šādā redakcijā:
“27. Iepirkuma procedūras – atklāts konkurss, slēgts konkurss, sarunu 
procedūra, u.c., kas ietvertas Publisko iepirkuma likumā, tiek veiktas, ja 
publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu paredzamā  līgumcena ir vie-
nāda ar EUR 42 000 (bez PVN) vai lielāka un publisku būvdarbu līgumu 
paredzamā līgumcena ir EUR 170 000 (bez PVN) vai lielāka.”
•	 Papildināt noteikumus ar 291..punktu šādā redakcijā:
“291.Iepirkumu sekretāre sadarbībā ar Finanšu un grāmatvedības nodaļu 
līdz kārtēja gada 1.aprīlim, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 77.pan-
tam, sagatavo statistikas pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajiem Iepir-
kumiem.”

12. Par priekšvēlēšanu aģitāciju un aģitācijas materiālu izvietošanu pirms 
pašvaldību vēlēšanām    2017.gada 3.jūnijā Ilūkstes novadā.

Nolēma, ka priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu organizēšana un priekšvēlē-
šanu materiālu izvietošana Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā notiek 
saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu. Atļāva  veikt priekšvēlēšanu 
sapulces ar deputātu kandidātu uzstāšanos pašvaldības kultūras iestādēs un 
bibiotēkās. Noteica, ka priekšvēlēšanu sapulces un priekšvēlēšanu materiālu 
izvietošana ir bezmaksas un Pašvaldības atļauja tiek izsniegta 3 (trīs) darba 
dienu laikā. Deputātu kandidātu saraksta atbildīgajai personai par priekš-
vēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu jānodrošina aģitācijas materiālu 
noņemšana 1 dienas laikā pirms reklāmas izvietošanas termiņa beigām vai 
vēlēšanu dienas, vai pēc nelikumīgi izvietoto aģitācijas materiālu konstatē-
šanas fakta.
13. Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras darba devējiem piedāvātajā 

pasākumā ”Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, ku-
ras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai  profesionālajās izglītības 
iestādēs”.

Atbalstīja  Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvājumu pašvaldībai va-
saras periodā  nodrošināt darbu jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, 
kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības ies-
tādēs un šim mērķim no pašvaldības budžeta rezerves fonda piešķīra paš-
valdības  līdzfinansējumu 15 594 eiro apmērā.

14. Par L.J. iesnieguma izskatīšanu.
15. Par grozījumiem domes 25.08.2016. lēmumā Nr.321 “Par projekta “Dein-

stitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”  īstenošanai 
nepieciešamās sociālā darbinieka amata vienības izveidošanu un amata 
algas noteikšanu”.

Nolema  aizstāt lēmuma 1. punktā ciparus un vārdu „31.martam“  ar 
cipariem un vārdu „30.aprīlim“.

16. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Lietuvas-Lat-
vijas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Ģimenes ieleja” jeb 
„Family valley”.

Sakarā ar to, ka ir atbalstīs projekts  par  brīvdabas slidotavas laukuma 
ierīkošanu pie Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra Ilūkstē un 
slidošanas slidu iegādi, nolēma šim projektam nodrošināt pašvaldības lī-
dzfinansējumu 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas 
sastāda 15 677 eiro.

17. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Latvijas - Lie-
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tuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Ceļo gudri – apceļo 
Lietuvu un Latviju” jeb „Travel smart – visit Lithuania and Latvia”.

Sakarā ar to, ka ir atbalstīs projekts  par jauna tūrisma objekta izveidi 
Eglainē un interaktīvās tūrisma kartes izstrādi, nolēma šim projektam 
nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15% no projekta kopējām attieci-
nāmajām izmaksām, kas sastāda 6630 eiro.

18. Par Dienas aprūpes centra personām ar invaliditāti izveides Kastaņu 
ielā 38A, Ilūkstē, ieceres atbalstīšanu.

Atbalstīja ieceri pašvaldības nekustamā īpašuma ēkā Kastaņu ielā 38A, 
Ilūkstē, izveidot Dienas aprūpes centru personām ar invaliditāti.

19. Par A/S „Sentor Farm aptiekas“iesnieguma izskatīšanu telpu iznomā-
šanas jautājumā.

Atteica  akciju sabiedrībai  “SENATOR FARM APTIEKAS” telpu izno-
māšanu pašvaldības nekustamajā  īpašumā Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, jo 
telpas ir nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju nodrošināšanai.

20. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā mazdārziņu ierīko-
šanai.

21. Par pašvaldības dzīvokļa Avotu ielā 10-2, Ilūkstē, nodošanu atsavināša-
nai.

Nolēma atsavināt  neizīrētu pašvaldības 2-istabu dzīvokli Avotu ielā 10-2, 
Ilūkstē, 43.4 kv.m. kopplatībā.

22. Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa ielā 32-1, Ilūkstē, nodošanu atsavināša-
nai.

Nolēma atsavināt  neizīrētu pašvaldības 2-istabu dzīvokli Raiņa ielā 32-1, 
Ilūkstē, 35,0 kv.m. kopplatībā.

23. Par pašvaldības dzīvokļa Smilšu ielā 25A-1, Ilūkstē, nodošanu atsavinā-
šanai.

Nolēma atsavināt neizīrētu pašvaldības 1-istabas dzīvokli Smilšu ielā 
25A-1, Ilūkstē, 26,0 kv.m. kopplatībā.

24. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu H.T. Eglaines pagastā.
25. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Pārupes 1” Eglaines pa-

gastā.
26. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Darbmīļi” Eglaines pa-

gastā.
27. Par zemes iznomāšanu D.L. Eglaines pagastā.
28. Par zemes iznomāšanu I.S. Eglaines pagastā.
29. Par zemes iznomāšanu P.V. Eglaines pagastā.
30. Par zemes iznomāšanu N.P. Eglaines pagastā.
31. Par zemes iznomāšanu I.P. Eglaines pagastā.
32. Par zemes iznomāšanu I.S.Z. Eglaines pagastā.
33. .Par zemes iznomāšanu L.S. Eglaines pagastā.
34. Par zemes iznomāšanu D.S. Šēderes pagastā.
35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.H. Šēderes pagastā.
36. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.M. Šēderes pagastā.
37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.S. Dvietes pagastā.
38. Par zemes iznomāšanu L.B. Dvietes pagastā.
39. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai “Jaunbum-

bieri” Dvietes pagastā.
40. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai “Daugavpils mednieku un 

makšķernieku saimniecība” Pilskalnes pagastā.
41. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu 

“Imantas” Pilskalnes pagastā.
42. Par zemes iznomāšanu E.P. Pilskalnes pagastā.
43. Par zemes iznomāšanu V.P. Pilskalnes pagastā.
44. Par zemes iznomāšanu L.P. Pilskalnes pagastā.
45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Pilskalnes pagastā.
46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.G. Bebrenes pagastā.
47. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.S. Bebrenes pagastā.
48. .Par zemes nomas līguma pagarināšanu H.J. Bebrenes pagastā.
49. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.T. Bebrenes pagastā.
50. Par zemes nomas līguma pagarināšanu G.R. Bebrenes pagastā.
51. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.R. Bebrenes pagastā.
52. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.K. Bebrenes pagastā.
53. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.G. Bebrenes pagastā.
54. Par IK “Centības” iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pa-

gastā.
55. Par grozījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projektā „Krodziņi” Šē-

deres pagastā”.

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

      Irēna Bogdanova, 
Lietvedības nodaļas vadītāja 

D O M E S  Z I Ņ A S

AICINĀM IZTEIKT VIEDOKLI PAR 
ATĻAUJU ORGANIZĒT AZARTSPĒ-
LES ILŪKSTES NOVADĀ

No 20. marta, līdz 19. maijam Ilūkstes novada pašvaldī-
ba aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā par 
azartspēļu organizēšanu Ilūkstes novadā. Ņemot vērā uzņēmē-
ju izrādīto interesi Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā 
organizēt azartspēļu norises vietu, Ilūkstes novada domes sēdē 
23. februārī tika nolemts organizēt publisko apspriešanu par 
azartspēļu organizēšanu novadā. 

Azartspēļu un izložu likuma 42. panta trešā daļa nosaka, ka gadī-
jumā, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi 
Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrajā daļā noteiktie ierobežo-
jumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj 
pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana 
konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Aptaujas anketu ikviens interesents var aizpildīt Ilūkstes novada 
pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novada pagastu pārvaldēs vai arī 
izdrukāt un aizpildīt tās elektroniski pieejamo versiju (.pdf)  vai ielādēt, 
aizpildīt (.doc) (pieejams mājas lapā www.ilukste.lv) un nosūtīt to uz 
e-pastu: dome@ilukste.lv.

Lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu, tajā jāpiedalās vis-
maz 300 iedzīvotājiem.

PAZIŅOJUMS PAR ILŪKSTES 
NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJU-
MA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2016.gada 25.augusta sēdes lē-
mumu Nr.323 (protokols Nr.10, 11.§) “Par Ilūkstes novada teritorijas 
plānojuma 2017.-2028.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu izstrādes 
uzsākšanai” ir uzsākta jauna Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 
2017.-2028.gadam izstrāde un apstiprināts Darba uzdevums.

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Ilūkstes 
novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece 
Ieva Rimeicāne.  

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānoju-
ma izstrādei var sūtīt pa pastu (adrese: Ilūkstes novada pašvaldība, 
Brīvības ielā 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447) vai iesniegt personī-
gi Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā vai Sub-
ates pilsētas un pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā līdz 2017.
gada 15.maijam. Iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāc-
iju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi), kā 
arī nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā 
zonējuma maiņas gadījumā.

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA 
PAVASARA „TĪRĪBAS DIENAS”

Aicinot iedzīvotājus aktīvi iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā, 
Ilūkstes novada pašvaldība izsludina “Tīrības dienas” no šī gada 1. 
aprīļa līdz 30. aprīlim (ieskaitot).  “Tīrības dienu” laikā, ievērojot 
ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts 
dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).



4
 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r .  3  2 0 1 7 .  g a d a  5 . a p r ī l ī

VADĪBAS SLEJA

Kā viens no pirmajiem pavasara darbiem Ilūkstes novadā būs bedrīšu 
remonts. Remontdarbi tiks veikti par pašvaldības ceļu un ielu fonda nau-
du. Tāpat pagastu pārvaldes jau ir apsekojušas plūdu skartos pašvaldības 
ceļus, lai varētu atjaunot bojātos posmus. Lai gan uz lauku grants ceļiem 
ir uzliktas transporta masas ierobežojuma zīmes „7,5t” un „10t”, īslaicīgi 
dažu posmu izbraukšana ir apgrūtināta. 

Ilūkstes novada pašvaldība, līdzīgi kā citi novadi, piedalās tā saucama-
jā lauku ceļu programmā, ko finansē ES, pirmais no saplānotajiem paš-
valdības grants ceļiem jau ir iesniegts Lauku atbalsta dienestam (LAD), 
kas administrē šo programmu. Tas ir ceļš „Dzintari-Talcinieki-Krastiņi” 
Pilskalnes pagastā. Ceļus par Eiropas naudu būvēs arī valsts un pieau-
got pieprasījumam būvniecības cenas ir pieaugušas par apmēram 30%.  
Lauku ceļu programma ir jāīsteno līdz 2019. gadam, tāpēc mēs ceram, 
ka mums izdosies pārbūvēt tos ceļus, kas ir iezīmēti šajā lauku ceļu prog-
rammā.

Runājot par plānoto ielu rekonstrukciju pašvaldībai prioritāri ir plā-
nots atjaunot Zemgales ielu Ilūkstē, tāpat plānots atjaunot un izbūvēt 
āra apgaismojumu vairākās ielās Subatē, Eglainē un Dvietē.

Tikmēr pagastu pārvaldes savos budžetos paredzējušas finansējumu 
ceļu uzturēšanai, atsevišķu ceļu posmu ikdienas labošanai un grāvmalu 
appļaušanai pagastos.  

Pašvaldība ir saņēmusi uzņēmēja iesniegumu par ieceri veidot kon-
teinertipa azartspēļu zāli DINAZ DUS teritorijā. Šajā situācijā likums 
nosaka, ka pašvaldībai jāietur neitrāla pozīcija, bet aicinam novada ļau-
dis izteikt savu viedokli, jo ir skaidrs, ka  sabiedrībai ir dažāda nostāja 
pret azartspēlēm. Ilūkstes mājaslapā ir pieejama aptaujas anketa, tāpat 
anketas arī ir pieejamas pašvaldības klientu centrā un pagastu pārvaldēs, 
visi iedzīvotāji tiek aicināti tās aizpildīt!

Sekojot līdzi aktualitātēm publiskajā telpā, manuprāt, šoreiz nebūtu 
lieki atzīmēt, ka, lai gan  pašvaldībā un tās iestādēs ir 741 štata vietas, 
tomēr radīt jaunas darba vietas nav pašvaldības funkcija kā tāda, pašval-
dība veido labvēlīgu vidi iedzīvotājiem, ģimenēm, tostarp uzņēmējiem. 
Pašvaldības funkcijas aptver plaša jomu spektru un galēji dažādas jomas 
- komunālos pakalpojumus, teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrī-
bu, apsaimnieko publiskā lietošanā esošos mežus un ūdeņus,  gādā par 
iedzīvotāju izglītību, rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, nodrošina veselības 
aprūpes pieejamību, veicina iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportoša-
nu, nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību, sniedz palīdzību iedzīvotā-
jiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, sekmē saimniecisko darbību, rūpējas 
par bezdarba samazināšanu, piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināša-
nā, nosaka zemes izmantošanas un apbūves kārtību, nodrošina būvniecī-
bas procesa tiesiskumu un citas funkcijas.

Funkciju izpilde tiek veikta saskaņa ar Ministru Kabineta noteiku-
miem un Ilūkstes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tai 
skaitā tiek arī risinātas problēmas neatkarīgi no funkcijām, Pašvaldība 
katru gadu plāno un var veikt kāda lielāka projekta realizāciju, 2015. 
gadā tas bija Ilūkstes sporta skolas sporta centra peldbaseina būvniecība 
un stadiona būvniecība, 2016. gadā Sadraudzības vidusskolas internāta 
remonts, manēžas izbūve sporta centrā un Subates tirgus laukuma at-
jaunošana. Šogad lielākais no pašvaldības projektiem ir Dvietes sociālo 
pakalpojumu centra būvniecība.

Aicinu ar tālredzīgumu un gaišu prātu raudzīties uz norisēm novadā 
un būt līdzatbildīgiem.

Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S
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APSTIPRINĀTS PROJEKTS NR. LLI-
199 „TRAVEL SMART – VISIT LITHUA-
NIA AND LATVIA” JEB „CEĻO GUDRI 
– APCEĻO LIETUVU UN LATVIJU”

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas paš-
valdībām (Jēkabpils novada pašvaldība, Viesītes novada pašvaldība, 
Salas novada pašvaldība, Anikščai reģionālā parka direkcija, Biržai re-
ģionālā parka direkcija, Krekenavas reģionālā parka direkcija) Latvijas - 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros 
īstenos projektu„Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo 
gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”.Projekta partnera – Ilūkstes novada 
pašvaldības projekta kopējais finansējums ir EUR 44 205,29, pašvaldības 
līdzfinansējums sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmak-
sām jeb EUR 6630,80.
Projekta ietvaros Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūrisma 
objekts. Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota “Stendera 
laika klase”, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jeb-
kurš tūrists.  Stendera laika klasē būs iespēja izbaudīt mācību procesu, 
kas raksturīgs 18. gadsimtam. Skolēni varēs sēdēt Stendera laika skolas 
solos, ietērpties seno laiku apģērbā, mācīties Stendera druku un burtus. 
Stendera laika klase būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti 
kopīgajā interaktīvajā tūrisma kartē.

Attīstības plānošanas nodaļa

PAR ES TM SEZONAS SEMINĀRIEM 
UN KONSULTĀCIJĀM
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka pieteikties platību maksā-
jumiem šogad varēs no 10. aprīļa līdz 22. maijam. Piereģistrēties 
kā LAD klientam, iesniegt klienta datu izmaiņas, noslēgt EPS (elek-
troniskās pieteikšanās sistēmas) lietošanas līgumu, saņemt klātienes 
konsultācijas par EPS lietošanu un palīdzību elektronisko pieteikumu 
aizpildīšanā un iesniegšanā varēs Dienvidlatgales reģionālajā lauksaim-
niecības pārvaldē un tās sektoros – Sēlijas ielā 25, Daugavpilī un Skolas 
ielā 9, Krāslavā.

19.04. LLKC, LAD informatīvais seminārs notiks  Ilūkstes no-
vads Ilūkste kultūras centrā 10.00-12.00

Ja rodas kādi jautājumi zvaniet Inārai Lukaševičai mob. Tālr. 
26436359

APSTIPRINĀTS PROJEKTS 
NR. LLI-228 „FAMILY VALLEY” 
JEB „ĢIMENES IELEJA”

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar projekta partnerino Lietuvas - Kre-
tingas pašvaldību Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam ietvaros īstenos projektu„Family valley” jeb „Ģimenes 
ieleja”. Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais 
finansējums ir EUR 101 519,12, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15% 
no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 15 227,87.

Projekta ietvarosatbalstīta brīvdabas slidotavas laukuma ie-
rīkošana pie Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra Ilūkstē 
un slidošanas slidu iegāde.

Attīstības plānošanas nodaļa
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“MELU LABORATORIJA”
Grūti nepamanīt, ka pēdējā laikā ir izvērsta kampaņa pret pašvaldī-

bu tiesībām izdot laikrakstus vai savos informatīvajos izdevumos skaidrot 
pašvaldības politiku un sniegt citus vietējiem iedzīvotājiem vajadzīgus un 
lētus informācijas pakalpojumus.

Kā vārdā tas tiek darīts?
Varētu pieņemt, ka pie visa vainīgas pašvaldību vēlēšanas un tām se-

kojošās Saeimas vēlēšanas, kurās vieni politiskie spēki cenšas “apspēlēt” 
otrus, ar dažādiem aizliegumiem panākot priekšrocības. Diemžēl šādām 
priekšvēlēšanu viltībām mēdz būt tālejošas sekas: sistēmā radītie trūku-
mi kavē valsts un pašvaldību attīstību vairākas desmitgades pēc īslaicīgu 
priekšrocību iegūšanas.

Tā kā cilvēki vienmēr analizē pašreizējo situāciju un saskata pašreizē-
jās varas trūkumus, pirmā doma ir pamēģināt nomainīt vadību. Tāpēc ir 
viegli manipulēt ar cilvēku prātiem. To panāk, iestāstot, ka dažādi aizlie-
gumi informācijas telpā ātrāk novedīs pie pārmaiņām. Taču tiek noklusēts, 
ka tieši pašvaldību mediju aizliegšana apdraud iedzīvotājiem pieejamās in-
formācijas daudzveidību, ka pārmaiņas pārmaiņu dēļ var gan uzlabot, gan 
pasliktināt situāciju.

Šajā gadījumā tiek izmantoti nevis objektīvas un neatkarīgas žurnālis-
tikas, bet gan propagandas paņēmieni. Propagandas pamatprincipi ir sada-
līt pasauli labajā un sliktajā daļā, pasludināt vienus par labajiem, bet otrus 
– par sliktajiem, melus papildināt ar zināmu patiesu faktu piejaukumu (lai 
meli izskatītos ticamāki). Visbiežāk tiek stāstīts par tādiem propagandas 
pasūtītāju mērķiem, kas ir diametrāli pretēji viņu patiesajiem nodomiem.

Plašajai dezinformācijas kampaņai ir raksturīgi, ka daļa žurnālistu 
“runā līdzi” tāpēc, ka melu autori šķietami aizstāv žurnālistu un mediju 
brīvību. Mediju brīvība ir izdevīga gan žurnālistiem, gan tautai kopumā.

Tāpat nevainīgi nav arī “medijpratības zinātnieku” un valsts ierēdņu 
viedokļi, taču vismaz daļa no viņiem atrodas “brīvā tirgus” teorijas ie-
spaidā un neapzinās, ka brīvais tirgus ir tikai teorētiska koncepcija, kura 
dažkārt palīdz pieņemt pareizus lēmumus. Reālajā pasaulē pastāv tirgus, 
nevis brīvais tirgus. Kas maksā, tas pasūta mūziku.

Iespējams, ka daļa no viņiem tomēr zina pret pašvaldībām vērstās kam-
paņas īstos pasūtītājus. Tomēr nebūtu pareizi bez pierādījumiem kādu aiz-
skart.

Galvenie mīti (nepatiesības un puspatiesības), ko izmanto, lai pamato-
tu pašvaldību preses aizliegumu:

1. Privātpersonām piederošajos izdevumos esot nodrošināta žurnā-
listu neatkarība, izdevumu īpašnieki neietekmējot izdevumu saturu, jo vi-
ņus interesējot tikai peļņa. Patiesībā par žurnālistu neatkarību tiek daudz 
runāts, taču tas ir drīzāk ideāls nekā realitāte.

2. Pašvaldībām piederošajos izdevumos strādājot neprofesionāļi, uz 
kuriem nekādi neattiecas ētikas kodeksi. Patiesībā gan vienos, gan otros 
izdevumos strādā cilvēki ar līdzīgu izglītību un līdzīgu darba pieredzi.

3. Publiskās personas drīkstot darboties (tātad paust viedokli) tikai 
“visas sabiedrības interesēs”. Patiesībā vairumam valsts vai pašvaldību lē-
mumu tiešā labuma ieguvēji ir neliela sabiedrības daļa, bet pārējā sabied-
rība labākajā gadījumā akceptē, ka lēmums ir ētiski pieņemams. Ja par sa-
biedrības viedokli uzskata vairākuma viedokli, tas var mainīties vairākas 
reizes gadā. Tādēļ patiesībā publiskās personas nekad nevar garantēt, ka 
to viedoklis mūžīgi mūžos būs “visas sabiedrības interesēs”.

4. Pašreizējie likumi aizliedzot pašvaldību komercdarbību mediju 
jomā. Patiesībā gan Latvijas likumi, gan starptautiskie tiesību dokumenti 
(piemēram, Eiropas Padomes rekomendācija CM/Rec 2007(2), uz ko at-
saucas Augstākā tiesa lēmumā par “Bauskas Avīzes” prasību pret Iecavas 
pašvaldību) skaidri norāda, ka medijiem jābūt gan publisko personu (valsts 
vai pašvaldība), gan privātpersonu īpašumā.

5. Aizliedzot pašvaldībām ievietot reklāmas savos izdevumos, tik-
šot izglābti reģionālie laikraksti. Patiesībā krīzi pieredz visi tradicionālie 
laikraksti, tas saistīts gan ar paradumu mainu datortehnoloģiju attīstības 
rezultātā, gan ar iedzīvotāju maksātspēju: liela daļa atsakās no paraduma 
abonēt maksas izdevumus. Reklāmdevēji izvēlas tos izdevumus, kas ar lie-
lāku garantiju nonāk pie mērķauditorijas.

6. Pašvaldības esot pārņēmušas visu reklāmas tirgu. Patiesībā tikai 
daži no pavisam 119 pašvaldībām piederošajiem izdevumiem ievieto ko-
mercreklāmas nelielā apmērā.

7. Pašvaldību informatīvie izdevumi ieviešot viena viedokļa mono-
polu. Patiesībā pašvaldībās ir pārstāvēts daudz plašāks uzskatu un vie-
dokļu spektrs nekā Saeimā. Tāpēc tieši šādu viedokļu daudzveidība, nevis 
aizliegums nodrošina demokrātiskas diskusijas iespējamību.

Protams, pašvaldību izdevumi nav ideāli. Tomēr kvalitatīvāki tie var 
kļūt tikai tad, ja tajos strādās labāki žurnālisti un pieaugs sabiedrības iz-
pratne par šo izdevumu priekšrocībām un trūkumiem. Šo izdevumu aiz-
liegšanai ir pavisam citi mērķi, kam nav nekā kopīga ar iedzīvotāju infor-
mētības uzlabošanu.

Prasība publiskām personām paust tikai “visas sabiedrības intereses” 
ir paņēmiens, kā demokrātiju aizstāt ar totalitārismu. Totalitārismā cen-
zors zina, kas rakstāms visas tautas interesēs, bet citādu uzskatu paudēji 
ir ienaidnieki. Tāpēc pret pašvaldībām vērstās kampaņas dalībnieki neap-
zināti (bet varbūt arī apzināti?) vājina Latvijas kā demokrātiskas valsts 
pamatus.

Vai pašvaldību izdevumiem ir vajadzīga konkurence? Jā, ir vajadzīga. 
Taču tas nav panākams, atstājot mediju telpā tikai privātos izdevumus, 
kuru patiesā labuma guvēji nav zināmi.

Mūsdienu pasaulē konvencionālos karus nomaina vairāki hibrīdkara 
veidi. Vienā gadījumā (Ukrainas piemērs) ārvalstī tiek apbruņoti un ap-
mācīti militārie veidojumi, kas it kā pauž vietējo iedzīvotāju intereses. Citā 
gadījumā (Moldovas piemērs) no ārzemēm tiek finansēts nevalstiskais sek-
tors un nopirkti mediji, ar kuru palīdzību ietekmē vēlēšanu rezultātus. Arī 
Latvijā tie, kas uzdodas par “visas tautas interešu” aizstāvjiem, nereti to 
dara par ārvalstu naudu.

Vispārinot prasību aizliegt pašvaldību medijus tāpēc vien, ka tie aiz-
skar privātās uzņēmējdarbības intereses, valstij un pašvaldībām būtu arī 
jāatsakās no slimnīcu un skolu dotēšanas. Abos gadījumos ir atļauta pri-
vātā uzņēmējdarbība, un katra valsts vai pašvaldību iejaukšanās tad būtu 
negodīga konkurence. Latvijas valsts pamatu graušanā tas būtu vēl efektī-
vāk nekā aizliegt pašvaldību presi.

Zīmīgi, ka zvērinātu advokātu birojs “Sorainen” pārstāvēja “Bauskas 
Avīzi” ar prasību aizliegt pašvaldībai piederošās “Iecavas Ziņas” sabiedris-
kā kārtā (bez maksas). Kādi ir šādas nesavtības motīvi?

Šī advokātu biroja ievirzi raksturo daži sasniegumi, ar ko četrās val-
stīs aktīvais birojs lepojas Latvijā: palīdzība Komercbanku asociācijai (kas 
nu jau pamatā pārstāv ārvalstu banku intereses), līdzdalība likumprojek-
ta izstrādē par ebreju kopienu īpašumu atgūšanu Latvijā, daudzi nodok-
ļu tiesību normu grozījumu priekšlikumi, lai piesaistītu vairāk ārvalstu 
komersantu, kas izmanto Latvijas nodokļu sistēmu (it sevišķi attiecībā 
uz holdinga kompānijām) un banku sektoru, un uzlabotu banku sekto-
ra ikdienas darbības. Visos šajos gadījumos tika aizstāvētas ārvalstnieku 
priekšrocības.

Ceturtā vara par tādu kļūst nevis tāpēc, ka visiem citādi domājoša-
jiem tiktu aizliegts paust viedokli. Ceturtā vara savu misiju sasniedz tikai 
pilnvērtīgas diskusijas rezultātā, kurā ir atpazīstamas ieinteresētās puses. 
Pašvaldību mediji labi atbilst šim kritērijam.

Māris Pūķis,
Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

BŪS PIEEJAMS ATBALSTS MAZO 
LAUKU SAIMNIECĪBU ATTĪSTĪBAI

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņem-
šanu apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 1. līdz 30. 
jūnijam.

Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurēt-
spēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot koope-
rāciju un tirgus pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 
euro vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības 
plānu, jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultā-
ciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzē-
ju saraksts pieejams LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi” - „Projekti un 

investīcijas”.
Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 18 747 336 

euro. Informācija par finansējuma sadalījumu pa LAD reģionālajām lauk-
saimniecības pārvaldēm, kā arī projekta iesnieguma veidlapa pieejama LAD 
mājaslapā.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku 
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikša-
nās sistēmu vai, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemko-
pības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2. stāva foajē (tālr.: 67095000).

Kristīne Ilgaža, LAD sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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AICINA IESNIEGT PIETEIKUMUS 
ČERNOBIĻAS AES SEKU LIKVIDĒŠA-
NAS DALĪBNIEKU GODINĀŠANAI

IIekšlietu ministrija aicina Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekus pieteikties Iekšlietu ministrijas īpaši izveidotās Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmes saņemšanai.

Par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama 
persona, kura piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas 
AES avārijas seku likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES avārijas 
izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986.
gada 26.aprīļa līdz 1990.gada 31.decembrim, ja:

1) darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu veikšanai Černobiļas 
AES atsvešināšanas zonā;

2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā personāla vai ierin-
das personāla sastāvā dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

3) attiecīgā persona karaspēka daļu komandējošā personāla vai ierindas 
personāla sastāvā vai kā rezervē ieskaitīta karaklausībai pakļauta persona 
tika iesaukta uz speciālajām mācībām un iesaistīta Černobiļas AES avāri-
jas seku likvidēšanas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktaji-
em darbiem).

Lai saņemtu minēto piemiņas zīmi, ir jānosūta apliecinājums-iesniegums 
Iekšlietu ministrijai. Apliecinājuma - iesnieguma forma un Iekšlietu min-
istrijas piemiņas zīmes Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku godināšanai nolikums ir pieejams Iekšlietu min-
istrijas mājaslapā: http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_likvide-
sanas_dalibnieku_godinasanai/

Aicinām nepieciešamības gadījumā griezties pašvaldības sociālajā die-
nestā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā vai pagastu pārvaldēs pie so-
ciālajiem darbiniekiem, kuri sniegs sīkāku informāciju, palīdzēs  sagatavot 
apliecinājumu-iesniegumu.

IZSLUDINĀTS PASĀKUMA «LATVIE-
ŠU KARAVĪRS LAIKMETU GRIEŽOS» 
RADOŠO PROJEKTU KONKURSS 
«SĒLIJAS NOVADU PATRIOTIEM PA 
PĒDĀM»

Biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs» sadarbībā ar Sēlijas no-
vadu apvienību, Jaunjelgavas novada domi, Jaunsardzes un in-
formācijas centru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aici-
na jauniešus piedalīties pasākuma «Latviešu karavīrs laikmetu 
griežos» 2017. gada radošo projektu konkursā «Sēlijas novadu 
patriotiem pa pēdām».

2017. gada radošo darbu konkurss tiek veltīts Latvijas simtgadei. 
Konkursa organizatoru iecere ir dot iespēju konkursa dalībniekiem sa-
vos darbos atspoguļot Sēlijas kultūrvēsturiskā reģiona cilvēkus – Latvijas 
patriotus, kuru vārdi pieder visai valstij.  

Sēlijai pieder daudz spožu personību Latvijas zvaigznājā – Vecais 
Stenders, Pauls Stradiņš un Jānis Stradiņš, Aleksands (Jēkabs) Grīns, 
Jānis Jaunsudrabiņš, Arvīds Žilinskis, Vaironis Jakāns, Lūcija Ķuzāne un 
Māra Svīre – tie ir tikai daži no daudziem Sēlijas dēliem un meitām. Sēlijā 
izcīnītas arī Latvijas atbrīvošanas kara cīņas, te dzimuši vairāki desmiti 
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru, piemēram, kapteinis Kristaps Krišs Upel-
nieks, ģenerālis Jānis Teodors Indāns un daudzi citi. 

Pēdējā gadu desmitā aktīvie sēļi ir apvienojušies Sēļu klubā un Sēlijas 
novadu apvienībā (Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, 
Salas un Viesītes novadi un Krustpils novads), lai atjaunotu kultūrvēstur-
iskā novada spozmi. Tiek rīkoti Sēlijas kongresi, ir veiksmīga sadarbība 
kultūras un jaunatnes darba jomā. 

«Dzimis Sēlijā» ir Sēlijas jauniešu vadmotīvs, un šogad lai tas 
caurvij arī konkursu «Sēlijas novadu patriotiem pa pēdām». 

Konkursa uzvarētāji iegūs tiesības piedalīties pasākumā «Latviešu 
karavīrs laikmeta griežos» 2. un 3. novembrī Jaunjelgavā, kā arī saņems 
dažādas balvas. 

PAR TRADĪCIJU 
2011. gadā biedrība «Latvijas ģenerāļu klubs» aizsāka jaunu tradīci-

ju, organizējot patriotiska rakstura izglītojošus pasākumus neilgi pirms 
Lāčplēša dienas ārpus Rīgas, lai veidotu jauniešos dziļāku izpratni par 
Lāčplēša dienas un 18. novembra nozīmi Latvijas vēsturē, skaidrotu arm-
ijas un karavīra lomu gan vēsturē, gan mūsdienās. 2011. gadā tāds pasā-
kums notika Trikātā, 2012. gadā – Jēkabpilī, 2013. gadā  – Skrundā, 2014. 
gadā  –  Balvos, 2015. gadā  –  Daugavpilī, 2016. gadā  – Bauskā, savukārt 
šogad tas notiks Jaunjelgavā. 

Jaunjelgavā pasākumā «Latvijas karavīrs laikmetu griežos» tiksies  
vairāk kā 300 jaunieši vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jau-
natnes organizācijām – no Jaunsardzes, biedrības «Latvijas mazpulki», 
biedrības «Latvijas skauti un gaidas» un Sēlijas novadu skolu jaunieši. 

Pasākumu rīko «Latvijas ģenerāļu klubs» sadarbībā ar Jaunsardzes 
un informācijas centru, Jaunjelgavas novada pašvaldību, Sēlijas novadu 
apvienību, biedrību «Latvijas mazpulki», biedrību «Latvijas Skautu un 
gaidu centrālā organizācija» un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.  

Papildu informācija par pasākumu: biedrības «Latvijas ģenerāļu 
klubs» valdes priekšsēdētājs, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots, tālr. 
29432239. 

Plašāka informācija un konkursa nolikums Jaunsardzes un in-
formācijas centra mājas lapā www.jic.gov.lv  

Vineta Žilinska,
Jaunsardzes un informācijas centra

Plānošanas un organizācijas departamenta
Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste.

AICINĀJUMS ILŪKSTIEŠIEM!
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka vāc materiālus par aptiekām 

Ilūkstē. Mūs interesē  kādas  aptiekas  bija, kur tās atradās, kas strādā-
ja, ļoti interesē fotogrāfijas. Esiet atsaucīgi, jo šodiena rīt jau būs vēs-
ture. Saglabāsim nākamajām paaudzēm  ziņas par Ilūksti, par Ilūkstē 
bijušajām  iestādēm. Visi materiāli tiks ieskanēti un atdoti atpakaļ. 
Materiālus nesiet uz novada centrālo bibliotēku, Brīvības iela-12 darb-
dienās no plkst. 10.00-18.00, sestdien no 10.00-17.00, brīvdienas-pirm-
diena, svētdiena. Esiet atsaucīgi!
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„LECAM PA JAUNAM, LECAM PA 
VECAM” ILŪKSTĒ

24. februārī Ilūkstē notika valsts mēroga pasākums – 7.-9. klašu skolēnu 
deju festivāls „Lecam pa jaunam, lecam pa vecam”, uz kuru bija sabraukuši 
dejotāji no Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas, Siguldas un Jelgavas.

Rīts sākās ar sportiskām aktivitātēm Ilūkstes 1. vidusskolā. Dejotāji 
pierādīja, ka viņi ne tikai pārzina deju soļus, bet arī ir izcili sportisti. 1. vietu 
„Jautrajās stafetēs” ieguva mājinieki – 8.-9. klašu deju kolektīvs „Ance”, 2. 
vietu – Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Vizbulīte”, un 3. vietā ierin-
dojās Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas „Skali”.

Vakarā Ilūkstes novada iedzīvotāji Kultūras centrā varēja noskatīties 
skaistu koncertu, kurā savu prasmi un dejotprieku rādīja deju kolektīvi: 
„Ance” (Ilūkste), „Gaida” (Preiļi), „Vizbulīte” (Sigulda), „Vēja zirdziņš” (Jel-
gava), „Bitītes”, „Pastaliņas” (Krāslava), „Skali”, „Degsme” (Rēzekne) un 
Daugavpils Saskaņas pamatskolas dejotāji. Koncerts tika veltīts Latvijai – 
mūsu tēvu zemei, kas pavisam drīz svinēs 100 gadu jubileju.

Pasākuma dalībnieki priecājās par mūsu skaisto pilsētu, aktivitātēm visas 
dienas garumā un noslēguma pasākumu novada kultūras centrā. Ļoti augs-
tu tika novērtēts festivāla logo, kura autore ir Ilūkstes Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Ilona Linarte-Ruža. Daudz labu vārdu ciemiņi teica par ilūk-
stiešu viesmīlību un labi organizēto pasākumu.

Uzziņai: Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kole-
ktīvu pasākums “ Lecam pa jaunam, lecam pa vecam” notiek ar mērķi apzināt 
deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti.; Pilnveidot 
skolu deju kolektīvu tradīcijas;Veicināt audzēkņu radošo, māksliniecisko un 

fizisko spēju attīstību. Aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu un jau-
natnes estētisko audzināšanu. ik gadu pasākumu organizē Valsts izglītības 
satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pār-
valdēm un izglītības iestādēm.

Andželika Pabērza,
Illūkstes 1.vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jautājumos

I Z G L Ī T Ī B A

SKOLĀS IR  JĀIENĀK PĀRMAIŅĀM...
To, ka vairs nav tā kā bija pirms pāris gadiem var apstiprināt jebkurš. 

Vide mums apkārt mainās, mainās cilvēku paradumi, mainās paaudzes. Mūsu 
bērni tagad ir savādāki. Arī mums kā sabiedrībai kopumā ir jāspēj mainīties. 

Esam nonākuši tajā punktā, kad tradicionālais zināšanu modelis ne-
darbojas. Nav runa, ka tas ir slikts, mūsu bērni ir kļuvuši citādāki. Viņiem 
savādākas prasmes un iemaņas ir jau no bērnudārza. No 2018.gada 1.septem-
bra tiks uzsākts projekts mācīšanās pieejas maiņas atbalstam skolās – kompe-
tenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana. 

Kompetenču pieeja – ko tas nozīmē skolēniem un skolotājiem? Ar 
zināšanām nepietiek, ar to ir par maz – jāieliek klāt prasmes, attieksmes un 
vērtības. Pārvērstas darbībā,  tās ir kompetences. Lai zināšanu atklājējs būtu 
nevis skolotājs, bet pats skolēns, lai jautājumus uzdod nevis tas, kurš zina, bet 
tas, kurš nezina.

Mūsu novada skolotāji  prot profesionāli nodot savas zināšanas, bet ir jāiet 
tālāk, un te ir runa par mūžizglītību arī pašiem pedagogiem. Ir pedagogi, kas 
jau tagad veiksmīgi īsteno šo ideju, šo procesu mūsu novada izglītības iestādēs.

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana tiks uzsākta pakāpe-
niski ar 2018./2019.m.g. pirmsskolā, 1. un 4. klasē, 2019./2020.m.g. - 2., 5., 7. 
un 10. klasēs, 2020./2021.m.g. - 3., 6., 8. un 11.klasēs, pabeidzot jaunā mācību 
satura ieviešanu 2021./2022.m.g. - 9. un 12.klasēs. Līdz 2023.gadam būs no-
mainīts mācību saturs visām klasēm un mainīsies arī eksāmenu saturs.

 Notiek diskusijas arī par mācību gada pagarināšanu, saistībā ar lielo 
skolēnu slodzi. 

Izglītības jomu regulējošie normatīvie akti ir spieduši pēdējos gados val-
stī  reorganizēt un slēgt skolas, kas galvenokārt saistās ar nelielo izglītoja-
mo skaitu, neracionālu telpu noslodzi, finanšu līdzekļu neefektīvu izlietoju-
mu. Arī mūsu  novada pamatskolas un vidusskolas skolēnu skaita ziņā kļūst 
mazākas. Pašvaldība skolas ir nosargājusi, tās līdzfinansējot. Saglabātas ir arī  
pedagogu un skolu darbinieku darba vietas. bet mēs nevaram būt pasargāti, 
jo prasības no valsts ar katru gadu palielinās.  Uzklausot visu pušu viedokļus: 
pašvaldības, skolēnu, vecāku un pedagogu, mēs radīsim  risinājumu novada 
skolu attīstībai. Var teikt, ka esošājā situācijā, arī mūsu bērni paši var veicināt 
skolu turpmāko pastāvēšanu, turpinot mācības novadā.

Vēl viens mācību gads tuvojas noslēgumam! Bet satraucošais eksāmenu 
laiks ir sācies. Skolēnu pavasara brīvdienās kā pirmo divpadsmitie  kārtoja 
valsts pārbaudījumu svešvalodās. Populārākā no  svešvalodām  – angļu valo-
da. Vācu valodu izvēlējās kārtot tikai 4 skolēni. Kopumā šogad 9.klasi absolvēs 
67 skolēni, bet 12.klasi – 80.

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni:trīs valsts 
obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) 
un viens eksāmens pēc brīvas izvēles.

Eksāmenu sertifikātus 12.klašu absolventi saņems 29.jūnijā.
Gaišu prātu un izturību novēlam visiem novada skolēniem, īpaši- skolu 

absolventiem. Bet pedagogiem un vecākiem- ticību saviem bērniem.

Sanita Plone
Ilūkstes novada pašvaldības

izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas p.i.

(Foto: Sarmīte Bogdanoviča)

IEDVESMOJOŠI STĀSTI PAR DARBU 
LAUKOS 

Darbs laukos, tā var būt arī Tava starta platforma izaugsmei, izvēlei par 
labu dinamiskai ikdienai! Ar šādu ideju, likt skolēniem aizdomāties par iespē-
jām, ko sniedz lauki, Daugavpils Lauksaimniecības apvienība kopā ar biedrī-
bu “Latvijas Jauno zemnieku klubs”  (JZK) 29.martā viesojās Iūkstes 1.vi-
dusskolā un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā. JZK pārstāvēja Lāsma Lapiņa 
(Valdes priekšsēdētāja vietniece), Daugavpils lauksaimniecības apvienību- 
Maigurs Krievāns, Ineta Timšāne, Mārtiņš Bogušs. 

Katram zemniekam ir savs stāsts par to, kā sācis strādāt laukos, kādam 
pieredze ārzemēs, kādam pieredze, kas  nodota no paaudzes paaudzē, kādam 
vēlme strādāt sev.  Mums ir daudz veiksmes stāstu par darbu, dzīvi tepat 
Latvijas laukos. Ar savu pieredzi dalījās mūsu novada jaunie zemnieki In-
eta Timšāne – audzē melones, arbūzus Pilskalnē un “ZS Apīņi” - Mārtiņš 
Bogušs, kurš audzē brokoļus, ziedkāpostus un ledussalātus, kā arī nodarbo-
jas ar graudkopību. Uzrunājot skolēnus Lāsma Lapiņa stāstīja arī par savu 
pieredzi, iespējām, ko sniegušas studijas un aktīvā darbošanās biedrībā,kas 
ir brīvprātīga, nevalstiska jauniešu organizācija, kurā apvienojušies jaunie 
lauksaimnieki, lauku jaunatne un citi interesenti, kuriem rūp Latvijas lauku 
reģionu attīstība. 

Tikšanās reizē jaunieši tika mudināti plašāk raudzīties uz lauksaimniecības 
nozari, lauzt stereotipus un saskatīt arī izglītības lomu. Lauksaimniecība - tā 
mainās un kā nozare ir ļoti interesanta. Lauksaimniecībā nekad nebūs divu 
vienādu gadu, nekad nebūs divas vienādas situācijas un vienveidīgs darbs. 
Vienmēr jāattīstās, jādomā, arī laika apstākļi ietekmē, ir jārod risinājumi 
dažādām situācijām, sarunā ar skolēniem  uzsvēra mūsu novada zemnieki. 
„Lauksaimniecībā ļoti trūkst speciālistu”, atzīmēja Maigurs Krievāns,” ja arī 
jums nepieder zeme, jūs varat izvēlēties strādāt laukos. Uz doto brīdi Latvijā 
katastrofāli trūkst mehāniķu , trūkst arī vidējā līmeņa speciālistu, ne tikai 
ar augstāko izglītību. Tagad tās skolas, kas attīstās, iet laikam līdzi, sagatavo 
kvalificētus speciālistus pēc kuriem arī ir pieprasījums. Tas ir stereotips, ka 
vislabāk iet tiem, kuriem daudz zemes. Saimniecība ar lielāko naudas  ap-
grozījumu strādā vien uz 20 hektāriem zemes. Viņi piedalās apzaļumošanas 
projektos un tad kad bija Soču olimpiāde viņi bija vinnējusi tenderu un viņi 
apzaļumoja Sočus. Latvijas zemnieki!”

Ir pavasaris, kad sākas ne vien aktīvais laiks zemniekiem, bet arī skolu 
absolventiem. Katram ir daudz jautājumu, bet iespējams daudzas atbildes ir 
tepat. Caurvīti ar darbu  un  oriģināliem risinājumiem, tepat Latvijas laukos 
dzimst daudzi veiksmes stāsti! Varbūt arī Tavs?

 Madara Pavlovska, redaktore
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PAVASARA PLŪDI
Sākoties plūdiem, arī mūsu novadā applūda  vairāki autoceļu pos-
mi. Applūdušie ceļi tika  nošķirti un, iestājoties piemērotiem laikap-
stākļiem, ir paredzēts tos atjaunot. 
Pašvaldības izpilddirektora p.i. Reinis Līcis uzver, ka apzinot pašvaldības au-
toceļiem radītos bojājumus, tie tiks pakāpeniski atjaunoti agrākajā stāvoklī un 
iedzīvotāji varēs izvēlēties savus ierastos ceļu maršrutus. Tāpat tiks veiktas citi 
plūdu radīto seku novēršanas darbi, atkritumu savākšana, būvju remontēšana 
un citi darbi. Pateicamies par iedzīvotāju sapratni plūdu periodā, par sniegto 
palīdzību nepieciešamajos darbos un aicinām arī uz turpmāku sadarbību.
PLŪDU SEKAS:
•  Pavasara plūdos Pilskalnes pagastā bija apdraudētas vairākas 
saimniecības
Plūdu apdraudējums šogad nāca strauji un negaidīti. Tika apzināti iedzīvotāji, 
kuriem bija nepieciešama steidzama palīdzība. Pilskalnes pagasta pārvaldē pēc 
palīdzības vērsās viens iedzīvotājs un 7. martā  steidzami  tika evakuēti 25 liel-
lopi, kas tika nogādāti uz bijušo fermu, piederošu Eināram Galvānam.
Evakuācijas darbos palīdzību ar tehniku nodrošināja Silvija Razminoviča, Regī-
na Čamāne, Saņislavs Pučka. Savukārt Vitālijs Kurmis ar pašvaldībai piederošo 
motorlaivu evakuēja divus iedzīvotājus.
Pilskalnes pagastā plūdos apdraudētas bija 12 lauku mājas, kurās dzīvo 21 cil-
vēks. Pieci pagasta ceļi bija applūduši

Ludmila Riekstiņa, Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja

•  Pilnībā neizbraucami ceļu posmi  - Dvietes pagastā 
Pavasara plūdu laikā Dvietes pagasta teritorijā bija applūduši pagasta auto-
ceļu Liepziedi – Vainagi – Sosnovka, Glaudāni – Šauriņi, Tūmāni – Lapoška 
– Ezermala – Andersons – Dviete, Zariņu skola – Zariņu kapi – Zariņi – Lielceļš 
un Siliņi – Laukmale atsevišķi posmi. Vislielākie postījumi nodarīti autoceļam 
Liepziedi – Vainagi – Sosnovka. Apmēram puskilometra garumā autoceļa 
segumā izskalotas dziļas bedres, tāpēc autoceļu nav iespējams izbraukt pat ar 
traktoru. Atsevišķos posmos no ceļa virsmas ir noskalota grants, grants segu-
mu nepieciešams atjaunot. Bedres un nelīdzenumus būs nepieciešams labot uz 
visiem applūdušajiem ceļiem.
Valsts autoceļa Nr.710 Bebrene – Zariņi – Dviete 3.kilometrā arī nodarīti no-
pietni postījumi, autoceļa posms nav izbraucams, nepieciešami remontdar-

bi. Skolēni un daži darbinieki ir spiesti mērot tālu ceļu uz Bebrenes skolu pa 
apvedceļiem.

Iveta Plone, Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja

•  Ūdeņu “asinsrite” šogad atkal dāvina ūdenspasauli Dvietes palienē
Bebrenes un Dvietes pusē atkal galvenais jautājums pēc apsveicināšanās ir – 
palu novērojumi un prognozes. Mutuļojošo ūdeni, kas pārpludina lielos ceļus, 
aiznes caurtekas, izplūst pļavās un palienes mežos – gaida ik pavasari, bet 
daudzmaz regulāri ūdens ienāk ik pēc 3-5 gadiem. Šogad esam sagaidījuši savu 
ūdenspasauli – ūdens klaids visapkārt liecina, ka dažos gados martā - aprīlī 
esam “salu novads”, kur senās mājas būvēja prātīgi – neapplūstošajos pauguros. 
Palu laiku senie sēļi ierakstījuši kalendāra kā piekto gadalaiku un izmantojuši 
zvejošanai un kuģošanai.
Dvietes paliene palu laikā ielaižot sevī tik megadaudz Daugavas ūdens, ka 
Daugavas lejteces pilsētas saņem mazāku ūdens devu un dod laiku tām sagat-
avoties.
Protams mūsdienu ekstrēmajiem laivotājiem seklais Dvietes palienes ūdens 
klaids var likties garlaicīgs, bet pacietīgam, vērīgam un izturīgam laivotājam 
tas būs izziņas brauciens “ terra incognita”, izjūtot straumes un attālumus, 
kad pastāvīgi mainās ūdens līmenis un jāizvairās no neparedzamiem šķēršļiem. 
Mobilās navigācijas ierīces te daudz nepalīdzēs – “Dvietes vai Slobodas jūra“ 
virtuālajā pasaulē netiek atrasta, kaut gan “ atbūdas” (sensēļu vārds) laikā ek-
sistē.
Viena silta diena – un gājputni steidzas šurp! Var vienkārši vērot un sacensties 
sugu noteikšanā. Dzērvju klaigas, cīruļu dziesmas un ūdensputnu kāši iezīmē 
putnu galvenās “aviolīnijas“ ar nosēšanos palu ūdeņos vai apkārtējos laukos.
Protams, ūdens spēks pārbauda cilvēka būvju izturību – daudzi ceļu posmi ir 
aizskaloti un turpinās ūdenī, pagrabi atgādina akas un aploku stabiņi iezīmē - 
varētu domāt “ ūdensbifeļu” un līdaku ganības.
Neskatoties uz to – cilvēki kā senāk – neapvainojas uz dabu un dzīvo palu 
ūdeņu apskalotajos pakalnos. Vērotājus, laivotājus un dabas baudītājus aicinām 
“iekļūt” 5. gadalaikā! Maršrutu apraksti un kartes pieejamas šeit: www.dviet-
espaliene.lv Uzziņas un laivošanas inventārs – Putnu salas IC ‘’Gulbji’’ tālr. 
26109353

Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
Informāciju apkopoja Madara Pavlovska, redaktore

R I S I N Ā J U M I

IESPĒJA PIETEIKTIES PSIHOSOCI-
ĀLĀS REHABILITĀCIJAS NOMET-
NĒM “SPĒKA AVOTS”

Šogad vairāk nekā 500 cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības būs 
pieejama psihosociālās rehabilitācijas programma “Spēka Avots”, 
kuru īsteno Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”. 
Līdzekļi rehabilitācijai tika savākti vēl nebijuši plašā ziedojuma pie-
saistes kampaņā – maratonā “Dod pieci”, kuru īstenoja Latvijas Ra-
dio sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Ziedot.lv.

Biedrība “Dzīvības koks” aicina cilvēkus, kuri zina, kā tas ir - izdzirdēt di-
agnozi “ļaundabīgs audzējs”, kad vienā mirklī dzīve sagriežas bezcerības, baiļu 
un vēlmes dzīvot mutulī, pieteikties psihosociālās rehabilitācijas programmā 
“Spēka Avots”. Programma ir pasākumu kopums, kas sniedz pārbaudītu un 
profesionālu informāciju par onkoloģiju, dod iespēju tikt galā ar emocionālo 
pārdzīvojumu, kas radies slimības dēļ, kā arī ļauj uzzināt, kā iespējams turpināt 
dzīvot pilnvērtīgi – gan psihoemocionāli, gan praktiski. Programma (nometne) 
notiek 5 dienu garumā, tā ir ļoti intensīva, kurā kā grupu vadītāji un lektori 
piedalās psihoterapeiti, psihologi, mākslas terapeiti, onkologi, imunologi, 
fizioterapeiti un citi ar onkoloģijas nozari saistīti speciālisti. 

Kā uzsver biedrības “Dzīvības koks” vadītāja Gunita Berķe, ļoti svarīgi ir 
tas, ka šogad rehabilitācijā varēs piedalīties tik daudz cilvēku, jo iepriekšējos 
gados ierobežoto finanšu resursu dēļ tas nebija iespējams. “2016. gadā bijām 
spiesti atteikt cilvēkiem, jo līdzekļus varējām atvēlēt tikai divām program-
mām. Līdzekļi, kas tika vākti labdarības maratona ietvaros, tiek novirzīti tieši 
psihosociālās rehabilitācijas programmu īstenošanai, un līdz šim, bez īpašas 
izziņošanas, programmā jau pieteikušies vairāk nekā 80 cilvēki no visas Lat-
vijas. Tomēr šobrīd biedrībai vēl joprojām ir svarīgs mērķis - psihosociālās re-
habilitācijas centra izveide, kur rehabilitāciju varētu nodrošināt mērķtiecīgi un 
pēctecīgi visa gada garumā”. 

Vēl svarīgi pieminēt, ka šogad tiks īstenota īpaša programma vecākiem, 
kuru bērni, saskārušies ar onkoloģiju, kā arī viena programma, kurā kopā ar 
cilvēku, kurš slimojis ar vēzi, varēs piedalīties dzīves biedrs/ dzīves draugs. Vē-
zis ir slimība, kas skar visu ģimeni, bieži vien tieši tuvie cilvēki ir lielākā neziņā, 
kā palīdzēt dzīvot tālāk. Katrā nometnē maksimālais dalībnieku skaits ir 24, 

līdz ar to aicinām visus interesentus pieteikties savlaicīgi. Šis skaits izvēlēts, 
lai nodrošinātu kvalitatīvu rehabilitācijas procesu un pēc iespējas lielāku indi-
viduālo pieeju.

Kopumā šogad paredzēts īstenot 21 psihosociālās rehabilitācijas program-
mu. “Liela pateicība jāizsaka mūsu ilggadējā un uzticamā partnera, viesu nama 
“Orinoko” (Kokneses novads) vadībai un kolektīvam, kuri uzņēmušies palīdzēt 
mums īstenot programmu pilnā apmērā”, uzsver G.Berķe, “bet vislielākais 
paldies noteikti pienākas maratona “Dod pieci” īstenotājiem un ziedotājiem, 
bez kuru entuziasma, darba un iesaistes tas viss nebūtu iespējams!”

Svarīgi: Psihosociālās rehabilitācijas programmā var pieteikties ikviens, 
kas vēlas pārvarēt neziņu, kas nāk līdz ar slimību. Lai to izdarītu, norādītajā 
adresē jāizvēlas vēlamais rehabilitācijas programmas laiks, jāizpilda pieteiku-
ma forma, kā arī jāuzraksta motivācijas vēstule, kurā aprakstīts, kāpēc ir ne-
pieciešama šāda rehabilitācija un ko vēlaties iegūt no dalības šajā programmā. 
Pieteikuma forma ir atrodama šeit: http://pieteikties.spekaavots.lv/?lapa=pie-
teikums . 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “ Dzīvības koks” psihosociālās re-
habilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem ievieš kopš 2009. gada. 
2016. gadā ar Saeimas un Labklājības ministrijas atbalstu panākti grozījumi 
“Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā”, kur pirmo reizi minēts, 
ka psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt onkoloģiskie pacienti 
un viņu tuvinieki. Šis pakalpojums būs valsts apmaksāts un no 2018. gada to 
varēs saņemt pēc ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta rekomendācijas.

Tuvāka informācija: Alise Musijenko, biedrība „Dzīvības 
koks”, e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv, T. 67625339, www.
dzivibaskoks.lv 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” dibināta 2004. gadā, 
un tā ir vadošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pa-
cientus un viņu tuviniekus. Biedrības mērķis ir aizstāvēt pacientu intereses na-
cionālā un starptautiskā līmenī, lai arī Latvijas pacientiem būtu iespēja saņemt 
kvalitatīvāku veselības aprūpi. „Dzīvības koks” ir Eiropas līmeņa organizāciju 
„Europa Donna”, „European Cancer Patient Coalition”, „European Network 
of Gynaecological Cancer Advocacy Groups”, “Myeloma Patients Europa” un 
Eiropas Plaušu vēža pacientu interešu aizstāvības grupas biedrs. 
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K U L T Ū R A

AKCIJA ”APSKAUJ LATVIJU” UN 
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI

2017.gada 4.maijā notiek  Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana.  
Papildus plašai tautas akcijai „Apskauj Latviju”, gaidāma programma 
Latgales kongresa simtgadei Latvijā un citviet pasaulē. Turpinot Latvi-
jas valsts simtgades biroja aizsākto tradīciju, tiks svinēti Baltā galdauta 
svētki.

Akcija „Apskauj Latviju” ir vērsta uz Latvijas tautas vienotības 
un piederības sajūtas spēcināšanu , kas  paredz simbolisku rīcību : ozolu 
stādīšanu Latvijas  pierobeža pašvaldībās . Akciju rīko Iekšlietu ministrija 
sadarbībā ar LV 100 biroju,  organizāciju Latvijas mazpulki, Jaunsargi, 
Skauti un gaidas un Latvijas pašvaldībām. 

Akcijas ietvaros pie robežas esošo 43 pašvaldību teritorijās noteiktā 
laika secībā no plkst. 9.00 visas dienas garumā  tiek stādīti 100 ozoli ar 
īpašu simtgades norādi, tādejādi simbolizējot  mūsu valstiskuma garīguma 
sardzi.

Darbību uzsāk vienlaicīgi no Rīgas  divos virzienos  un četriem Latvi-
jas vistālākajiem ģeogrāfiskiem punktiem, kuros jau 1998. gadā tēlnieks 
V. Titāns izvietoja simboliskas akmens zīmes par godu Latvijas valsts 
pastāvēšanas 80. gadadienai, tie ir  Demene, Pasiene, Ipiķi, Nīca , tajos 
plānota valsts amatpersonu dalība un īpašāka programma, tajā pat lai-
kā pašvaldības organizē koka stādīšanai un simtgades atklāšanai veltītu 
pasākumu pie katra no 100 ozoliem.

Ilūkstes novada pašvaldība atrodas  galējā dienvidu maršrutā, 
un Latvijas simtgades ozola stādīšanai ir izvēlēta mūsu novada 
pierobežas pilsēta – Subate. Pasākumā piedalīsies  pašvaldības, 
Iekšlietu ministrijas pārstāvji, VUGD  vienības, jaunsargi, viesi 
no pierobežas   Lietuvas  Ābeļu pilsētas.   Ozola stādīšanas laiks  
Subates Tirgus laukumā plkst. 14.30

Pēc simtgades ozola iestādīšanas pasākuma dalībnieki dosies gājienā 
pa Brīvības ielu uz Ezermalas parka estrādi, kur notiks svētku koncerts 
un Balta galdauta svētki.

Sandra Stašāne
Ilūkstes novada kultūras centra direktore

Akcijas ”Apskauj Latviju” laikā 43 Latvijas pierobežas pašvaldību ter-
itorijās tiks iestādīti 100 valsts simtgadei veltīti ozoli – Latvijas garīgā 
sardze. Ilūkstes novadā ozols tiks stādīts Subatē, Subates Tirgus lauku-

mā plkst. 14.30.

GAIDĀMIE KULTŪRAS PASĀKUMI 
APRĪLĪ UN MAIJĀ
EGLAINES KULTŪRAS NAMS

Eglaines pagastā marta mēnesis pagāja kā palu uzplūdi Dvietes palienē – ar pozitīvām 
emocijām sākumā, bet noslēdzot – ar piemiņas brīdi pie Eglaines dzelzceļa stacijas. 
8.martā tiek atzīmēta Starptautiskā Sieviešu diena, kurai gatavojoties mēs Eglainē 
iepazinām vairāku rokdarbnieču talantus. Pārliecinājāmies, ka sievietes mūsu pusē ir ļoti 
čaklas un izdarīgas. Priecājāmies satikties, dzirdēt sagatavotos apsveikumus no vīriem. 
Savukārt 24.martā atcerējāmies Latvijas vēsturē melnāko dienu – 25.marta deportācijas, 
kas plaši skāra arī toreizējo Ilūkstes apriņķi. Pasākumā savās pārdomās dalījās Ilūkstes 
novada izpilddirektors Reinis Līcis, mācītājs Agris Pilsums un Eglaines pamatskolas 
direktore Eva Linkeviča. Ieklausījāmies Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktores 
vietnieces izglītības jomā Ritas Žilvinskas sagatavotajā muzikālajā priekšnesumā un 
bērnu dzejoļos par šo laiku. Paldies par atsaucību Eglaines KN rīkotajos pasākumos! 
Tagad  gaidīsim kopā Lieldienas!

Aprīlī Eglaines KN bērnus sagaida radošās nodarbības “Lieldienas gaidot”. Šajā laikā 
kopā ar bērniem tiks veidotas dekorācijas Lieldienu tematikā, runāsim arī par saviem 
atklātajiem un slēptajiem talantiem, jo 15.aprīlī būs apskatāma Rebekas  Skolmeistares 
(Vecumnieku mūzikas un mākslas skola) , Līgas Spūles, Daugavpils dizaina un mākslas 
vidusskola “Saules skola“ bērnu gleznu izstāde, un citu jauno talantu darbi. Būs iespēja 
jauniešus uzrunāt, iepazīt “Talantu tējnīcā”. Dienas otrā daļā pievienosies Valdis Gabežs, 
kurš pastāstīs kā top tēlniecības darbi – skulptūras. Viņa vadībā bērni varēs izveidot savu 
“Minci”. Šai meistarklasei vietu skaits ierobežots, tāpēc, lūdzam pieteikties interesentus 
līdz 13.aprīlim (26600234). Lieldienas tiks pavadītas 17.aprīlī Eglaines KN ar rotaļām, 
tautasdziesmām un jautrām izdarībām. Gaidīsim lielos un mazos svētku cienītājus!

Tūlīt pēc svētkiem 22.aprīlī dosimies uz Lašu pilskalnu un Vecā Stendera muzeju 
Lielajā Talkā!

12.maijā Eglaines pagasta māmiņas iepriecinās bērnu priekšnesumi, sveicot īpašajā 
Māmiņu dienā. Savukārt 27.maijā sagaidīsim un pavadīsim projekta “1836-aplido, 
apceļo, apmīļo Latviju” gājiena dalībniekus, kuri 27.-28.maijā no gājiena apkārt Latvijai 
mēros ceļa posmu Eglaine-Aknīste.

SUBATES KULTŪRAS NAMS
Pirmajās Lieldienās pasākums “Radošās Lieldienas”. Ikviens varēs iesaistīties 

rotaļdejās, četrās dažādās radošās nodarbībās par Lieldienu tēmu, ripināt olas un šūpoties 
ar Lieldienu zaķi. VAkarā svētkus turpināsim svinēt deju ritmos kopā ar “Inteligent”

29.aprīlī tradicionālais Pavasara gadatigus. Aicinām visus iziet Tirgus laukumā, 
satikties ar paziņām, nopirkt ko derīgu. Tirgotāji aicināti jau agri ieņemt labākās tirgus 
vietas. Plkst. 12.00 Subates KN ar viesizrādi viesosies Jēkabpils novada Dunavas 
KN amatierteātris.

4.maijs. Akcija “Apskauj Latviju”.Akcijas laikā 43 Latvijas pierobežas pašvaldību 
teritorijās tiks iestādīti 100 valsts simtgadei veltīti ozoli – Latvijas garīgā sardze. 
Ilūkstes novadā ozols tiks stādīts Subatē, Subates Tirgus laukumā plkst. 14.30. Pēc ozola 
iestādīšanas pasākuma dalībnieki dosies gājienā pa Brīvības ielu uz Ezermalas parka 
estrādi, kur notiks svētku koncerts.

14.maijs Māmiņu dienai veltīts koncerts Subates KN.

DVIETES KULTŪRAS NAMS
Baltā galdauta”svētki, Dvietē 4.maijā plkst.11:00
Filmas „Ceplis” demonstrēšana, par godu leģendārajam kino režisoram Rolandam 

Kalniņam, kuram šogad maijā aprit  95 gadu jubileja.
Pēc filmas apmeklētāji tiks aicināti uz „Ošleju” māju, kurā būs apskatāma Fotoaparātu 

izstāde, ko rīko Ilūkstes BJC direktore Vanda   Rimša . Stāstījums par latviešu kino 
vēsturi, ievērojamākajiem kino aktieriem, par viņu piedalīšanos filmās. „Ošleju” pagalmā 
būs cienasts un iespēja blakus dīķī izvizināties ar laivu.  Pasākuma apmeklētājus  sagaida 
dažādi konkursi par kino tēmu.

BEBRENES KULTŪRAS NAMS
16.aprīlī plkst.15.00 Lieldienu pasākums „Atnāca Lieldienas pār augstiem kalniem”.
Lieldienu pasākumu ar dziesmām un rotaļām ieskandinās Bebrenes KN folkloras 

kopa „Ritam”. Šūposimies, krāsosim un vārīsim kopīgā katlā Lieldienu olas.
29.aprīlī plkst.19.00 vokālo ansambļu sadraudzības koncerts ”Dziesmu virpulī”.
Koncertā  piedalīties vokālie ansambļi no Aknīstes, Ilūkstes, Vārkavas un Daugavpils 

novadiem.
6.maijā Bebrenes amatierteātru iestudētās lugas-M.Zīle „Sunītis un viņa kauliņš” 

pirmizrāde.
13.maijā plkst. 10.00 Bebrenes KN autostāvvietā Pavasara tirgus.
Aicināti piedalīties stādu audzētāji, amatnieki, mājražotāji. Tirgotājus , ciemiņus un 

pircējus cienāsim ar tirgus zupu.

ŠEDERES KULTŪRAS NAMS
17.aprīlī plkst. 14.00  -Lieldienu pasākums. Spēlēsim spēles un rotaļas rotaļu laukumā 

„Pasaka”, piedalīsimies viktorīnā par Lieldienām. 
28.aprīlī plkst 13.00-pasākums pagasta senioriem. Seniorus priecēsim ar koncertu un 

saviesīgajā daļā ar  jautru deju mūziku.

ILŪKSTES  NOVADA KULTŪRAS CENTRS 
6.aprīlis plkst.15.00 -  Ilūkstes  novada  kultūras centrā viesosies Nacionālā teātra 

aktrise Zane Jančevska ar tautas dziesmu   koncertuzvedumu ‘”Dziesmu Dance” 
.Uzvedumā piedalās etnomuzikologi:Lauma Bērza  , Ēriks Zeps  un Ansis Jansons , kuru 
rokās  etnogrāfisku tautas mūziku izdzied vijole, akordeons un kokle. Ieeja -2 EUR

30.aprīlis plkst 13.00 –Amatierteātru  parāde „Spēlēsim kopā”.  Novada kultūras 
centrā pulcēsies Ilūkstes novada amatierteātri,viesi no  Vārkavas, Daugavpils un Sēlijas 
novadiem. 

19.maijs –Estrādes sezonas atklāšanu ieskandinās  Ata Auzāna un Slavenā  Jersikas  
orķestra koncerts. Vakarā balli spēlēs grupa „Ginc un es”.

26.maijā – Melnā kalna svētki. 
Melnā kalna svētkos  dienas pirmajā pusē apmeklētājiem ,ejot takā piedāvāsim 

ieklausīties Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu akustiskās mūzikas skaņās, 
izbaudīt plenēru dabā, kopā ar pasaku tēliem iepazīt dabas vērtības  Sprīdīša takā, 
savukārt vakarā pie atpūtas mājas „Dubezers” notiks tradicionālā  pavasara  zaļumballe.
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N r .  3  2 0 1 7 .  g a d a  5 . a p r ī l ī

J A U N I E Š I

AR SMAIDU CILVĒKOS VARAM 
GAISMU ATVĒRT
_________________

Protams, uznāk bums, kad noslēdzos, gribu visas 
negatīvās domas, emocijas pie sevis paturēt, tad 
staigāju tāda īgna vai drūma. Te nesen arī tāds bums 
uznāca, ka ne ar vienu negribu runāt un pašai par to 
ir dusmas. Ir iekšā sakrājies, it kā ar kādu gribētos 
parunāt un nesanāk, nevar atvērties. Bet ilgi klusēt 
tomēr  nevaru. Kad nāk ārā, tad nāk ārā!  Ikvien-
am gribas parunāties, mēs visi esam cilvēki. Man ļoti 
patīk, ka mani uzklausa, ka es varu pastāstīt savu 
dienu   - kas aizgājis ne tā, kas atkal ļoti labi izdev-
ies. Un arī skolā bērni ļoti jūt, vai esi atnācis priecīgs 
vai nē. Ir bijis, ka stāvu tāda bēdīga, atnāk mazie, 
saka – „skolotāj, nebēdājieties”, samīļo, tad vispār 
liekas – tik forši! Te arī uz Sieviešu dienu iepriecināja 
lielie puiši. Es stāvu tāda smaidīga un mazie skatās 
un paši smaida, mēs smaidam un skatāmies viens 
uz otru un tie ir tie foršie ikdienas mirklīši, kurus ir 
vērts novērtēt! Katru dienu notiek kaut kas tāds, kas 
dod pozitīvo. Es mēģinu būt atvērta !

-Evita Skrimble-

_____________________

Ar smaidu un dzirkstošiem smiekliem pavadīt dienu un ne tikai 
ar labu vārdu, bet arī darbu dodot sev, saviem tuvajiem un tāla-
jiem. Jaunā skolotāja Evita Skrimble nesūkstās par dzīvi laukos, 
bet saskata pozitīvo apkārtējā vidē, ņem visu ko var un dod arī! 

Visas takas Evitai vijās dzimtajā Ilūkstes novadā, ar mājām Pilskalnes 
pusē, ieprecēšanos Dvietes pagastā un darbu Bebrenē. Studijas Daugavpilī 
un prakse Horvātijā likusi pārliecināties, ka  skolās ir iespējams izveidot 
bērniem interesantu vidi. Lai gan par izglītības tēmu nereti uzvirmo vis-
dažādākās diskusijas, jautājot arī, vai bērniem skolā nav garlaicīgi, Evita ir 
pārliecināta, ka pat vis  mazākā ķipara nostāja un attieksmes pret mācību 
stundām ir atkarīga no tā, kas ielikts mājās, protams, stundām skolotā-
jam jāgatavojas ar lielu atdevi, jāgatavojas tā, lai pašam ir interesanti 
un bērniem patiktu, stāsta Evita: „Mums katru mēnesi kāds pasākums 
notiek, piemēram, nesenākais -  10.martā bija pirmklasnieku  svētki. Man 
ir mazie bērni un man liekas, ka viņi vispār ir atvērti, ieinteresēti un dara 
visu ko piedāvā. No 4.klases jau kļūst grūtāk ieinteresēt. Problēma vairāk 
attiecināma  uz pusaudžu klasēm. Man liekas, ka pilsētas skolā ir pavisam 
grūti strādāt, ar lauku bērniem nesalīdzināt. Laukos vēl nav tik lepni, ie-
domīgi, varbūt tā var teikt. Kad paklausies, kā kolēģiem iet, liekas ārprāc, 
bērniem pirksti augšā. Bērniem jau ir tāds motivācijas trūkums, ka viņiem 
vairs nekas neinteresē - Priekš kam man to vajag, nu kur man tas dzīvē 
noderēs? - ir tādi jautājumi. Tas ir atkarīgs arī no ģimenes, kur daudz 
jāstrādā, lai bērnu motivētu doties uz skolu, vispār, lai kaut kā pievērstu 
uzmanību tām mācībām. Par to runā arī kursos, semināros. Visi pamati 
nāk no ģimenes, protams, var strīdēties, teikt mums, ka tā nav, bet ģimene 
liek tos pamatus, pamatus visam.  Un to skolotājs jūt.”  

Par   sākumskolas  skolotāju  Evita strādā trešo gadu, tagad audzina pirm-
klasniekus, iesaistās arī citās aktivitātēs, izmanto visu, ko sniedz novads, 
uzskata, ka pilsētā dzīvot nevarētu un ir ar stingru pārliecību, ka skolām 
laukos ir jābūt! „Ja lauku bērnam būtu jādodas uz attālākām skolām, 
domāju tas būtu ļoti grūti,” saka Evita,” un ja tam mazajam jāceļās sešos 
no rīta un čertos, piecos viņš tikai  tiek mājās, tad tā ir visa diena. Es jau 
pēc savējiem spriežu, kuriem ir tie agrie rīti, atnāk tādi apmiegojušies un 
ja viņiem līdz vakaram jābūt...  Te vismaz esi uz vietas, tajā pašā Eglainē, 
Bebrenē, kad vecāki var atnākt ātrāk pakaļ. Es esmu par laukiem, par 
lauku skolām!  Ja nu vienīgi kāda ārkārtas situācija piespiedīs, ko manīt, 
bet kamēr var - mēģināšu pa laukiem!”

Manā sirdī ir...

Man tuvi un mīļi cilvēki un nāk tāds kā atbalsts un palīdzība citiem. Es 
esmu tāds cilvēks, ka bieži vien varbūt uzņemos pārāk daudz, tad pati 
domāju, kā tikt galā. Ir tādas situācijas, kad pašai jau ūdens smeļās mutē, 
bet es mēģinu vēl arī citiem izlīdzēt  un tad varbūt ir tā grūti, kad redzi, 
kuri tevi atbalsta un kuri tomēr nē. Bet manā sirdī noteikti ir tie tuvie un 
mīļie cilvēki, mana ģimene, mana vīra ģimene, kas man arī  ļoti daudz ir 
palīdzējusi, arī tajos pašos studiju laikos atbalsts nāca, atbrauc no nodar-
bībām ir deviņi, pusdesmit un vēl stundām jāgatavojas, nu visādi ir bijis.
Tie tuvie cilvēki uztur man to enerģiju, ka es esmu gatava ne tikai priekš 
sevis ņemt, bet arī dot citiem  ārpus ģimenes loka.

Mani šī mēneša brīnumi...

Tāds pagājušā mēneša brīnums bija mana dzimšanas diena, jo man pa-
lika 25 gadi, kļuvu vecāka [Smejas], bet tā dzimšanas diena bija īpaša ar 
to, ka atbrauca tie tuvie cilvēki un jautrā kompānijā pavadījām to dienu . 
Vispār mana dzimšanas diena un vārda diena ir 12 datumos, man skaitlis 
12 vispār ļoti patīk, tāpēc, jā, man patīk manas dzimšanas dienas. Vienīgi 
kādreiz varbūt nepatika tas, ka man viņa ir ziemā, jo citiem, ja vasarā var 
iziet piknikā, bet nu kaut kā esmu samierinājusies ar ziemu.Vispār ziema 
kā gadalaiks man patīk, kad ir balts, skaists. Šogad gan drūms šis laiks 
bija, bet nākamā diena  gan ar saulainu un pasakainu laiku. Šī mēneša, 
marta notikumi, noteikti ir tie manu bērnu, pirmklasnieku svētki, kuriem 
cītīgi gatavojāmies. Bija izaicinājumi, kad es pati domāju, vai ar to tikšu 
galā.

Kad es pēdējo reizi lepojos ar sevi?

Es lepojos tajā mirklī, kad šogad mums skolai bija akreditācija un tad, 
kad es novadīju atklāto stundu, tad man tiešām bija tāds lepnums, ka es 
izturēju un novadīju, kaut vai arī tikai priekš tiem saviem pieciem bērniņi-
em, bet nu tomēr tev nāk uz stundu svešs cilvēks no izglītības...nē, toreiz 
man bija no Daugavpils skolas mācību pārzine, bet vienalga, uztraukums. 
Tad tāds gandarījums, ka to stundu novadīju, pašai arī prieks par to ieg-
uldīto darbu. Tā stunda liekas, kas tur ir,  tās 40 minūtes, bet tai pašā laikā 
ir jāizplāno tā skaisti, nu vispār stundas jāplāno tā interesanti, lai bērniem 
būtu, bet, kad nāk svešs cilvēks, tad tu vēl vairāk piedomā pie tā visa. Bija 
lepnums, ka izdarīju, nepadevos pie tām grūtībām, jo nu sākumā tā bija, 
ka domāju ak, Dievs mīļais, kas tagad ir jādara. [Smejas] 

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S
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Vai es zinu, kā tas ir mosties ar smaidu?

[Pauze]Jā zinu... Īstenībā, katru rītu, kad es ceļos mēģinu sevi noskaņot uz 
to pozitīvo. Paskatos spogulī, pasmaidu, uzkrāsojos, lai būtu skaistāka pa 
dienu [Smejas], bet principā... Jā, es mēģinu noskaņoties ar tādu to domu, 
ka šī diena man būs izdevusies un, ja man kāds no rīta sabojā garastāvok-
li, tad jau nav tas smaids uz lūpām, bet bērni ļoti jūt, kad tu atnāc uz skolu 
priecīgs vai noskumis, viņi uzreiz var pateikt – kāpēc tu tāda bēdīga šodien, 
skolotāj? Tad man tā uzreiz liekas,  nē man ir jāpasmaida un atkal bērni 
uzreiz kļūst savādāki.

Savā ikdienas turziņā lieku...

Smaids, noteikti, pozitīvas emocijas, domāt labas domas un vienkārši iz-
baudīt to dienu kāda tā ir, jo  mēs jau neviens nezinām, varbūt tā diena 
ir pēdējā. Jo, ja tā apkārt paklausies, ka ir tik daudz sliktu emociju un 
negadījumu vis kaut kādu notiek, tad liekas, nē, ir jādzīvo tā, ka šī die-
na tiešām var būt pati pēdējā. Un mēs bieži vien... Es par sevi varu teikt, 
nu tur draugiem nepazvanām, vai vecākiem, bet tai pašā laikā varbūt var 
notikt kaut kas tāds, ka es rītā nevaru ar viņu parunāt, tad es mēģinu ar 
mammu parunāties biežāk, ar tēti, ar brāļiem vairāk sazināmies kaut vai 
ar īsziņām vai tagad tajā whatsupp vai facebook. Man pavisam nesen vec-
mamma nomira un es domāju, es tik reti pie viņas aizbraucu, tagad liekas 
ir simts un viens jautājums, ko varētu pajautāt, nu bet viss, vairs nevar. 
Mēs par to bieži vien nožēlojam.

 Ko es meklēju?

Nu. [Pauze]Kāpēc tik grūti jautājumi. [Smejas] Ko es meklēju... [Pauze]
Varbūt es  meklēju tādu kā sevī  mieru iekšēju. Man  jau vīrs smejas, ka es 
esmu pārāk emocionāla un tāda  - ne stresaina - es gluži neteiktu... Lai gan 
reizēm varbūt esmu. Man gribās, lai iekšēji man sevī vairāk būtu miers. 
Lai es vairāk padomātu par sevi , par savu veselību,ārējo izskatu. Es jau 
minēju, ka bieži palīdzu citiem nepadomājot par sevi.

Mūzika, grāmatas, filmas, kas mani iedvesmo...

Mūzika. Visdažādākā. Es braucot mašīnā citreiz varu ieslēgt Latvijas Ra-
dio2, lai man skan  fonā, citreiz gribās tādu deju mūziku. Bet mūzika ir 
tā, kas mani iedvesmo vairāk, es grāmatas pēdējā laikā esmu sākusi reti 
lasīt, filmas mēģinu paskatīties, tad man patīk vairāk romantiskās. Bet 
mūzika, es pat, ja rakstu kādus papīrus,piemēram, darbam atskaites, tad 
man skan fonā mūzika, es savādāk nevaru, arī mājās kaut ko kārtojot, ga-
tavojot, klusāk vai skaļāk, bet man jāskan mūzikai. Šad tad jau gribās arī 
pilnīgu mieru un klusumu, bet principā mūzika ir tas, kas mani iedvesmo. 

Motivācija. Kāpēc dodos savās ikdienas gaitās?

Tāpēc, ka vajag. [Smejas] Nu, nē... [Smejas] tā gluži jau nav, tā parasti 
bērni, pusaudži atbildēt var , ka mamma liek. Tāpēc, ka nu ...Vienkārši 
vajag ir jāiet un jādara. Es ikdienā dodos  ar tādu, ka nu būs man prieks 
satikt skolā manus mazos, ka mani kāds iepriecinās kaut vai pasmaidot, 
kāds  kolēģis paslavēs, vai  es viņu paslavēšu. Es pat nezinu, tā motivācija 
vienkārši ir, var teikt, ka tas no ģimenes nāk. Vecāki, ka kādreiz uz skolu 
mūs cēla, negribējām celtiem, bet nu kaut kā  vajadzēja, gājām un darījām 
un nebija jautājums, kāpēc to vajag. Vienkārši gājām un darījām. Tagad 
arī es ar varu teikt - nevis kāpēc un ko - bet eju, strādāju un daru uz priekšu. 

_________________________

Man liekas, ļoti maz mēs novērtējam to, ko dara citi 
cilvēki, nu tā minimāli. Bija viens teiciens, izkrita no 
prāta... Nosoda tikai tas, kurš neko nedara. Mēs bieži 
tā – tu tur, to, to, bet tai pat laikā, pats esi izdarījis, lai 
būtu kaut kas labāks? Nenovērtējam otra cilvēka dar-
bu. Man arī pietrūkst, ja man nepasaka, piemēram, 
paldies, es to cenšos darīt savā ikdienā. Gribās, lai 
vairāk mēs paslavētu viens otru.

________________________

Vai es drīzāk klausu savam prātam vai sirdij?

Sirdij.Noteikti sirdij! Bieži vien tikai sirdij. [Smejas] Bieži vien man 
liekas, prāts pasaka nepareizi. [Smejas]

Ko man patīk darīt vienatnē?

[Pauze] Dziedāt. Es pat klasē, kad esmu viena  telefonā uzlieku kādu mūzi-
ku un dziedu, un man vienreiz kolēģe teica-tu ļoti skaisti dziedāji, es – tik 
labi dzirdējāt? Man patīk vienatnē pastaigāties, piemēram, pa mežu doties 
kādā pastaigā un tur es arī varu iet un dziedāt, kāda melodija ienāk galvā 
un dungoju. Man patīk vienatnē noteikti  izbraukt ar mašīnu, man citreiz 
pilnīgi gribās kaut kur aizbraukt, kaut vai uz to pašu pilsētu, tīri vienatnē 
iepirkties pluss tas process – aizbraukt, atbraukt. Es jau vairāk esmu tāds 
sabiedrisks cilvēks, vienatnē tīri priekš sevis tādas lietas  - tās pašas pastai-
gas vai padziedāšana, vai izbraukšana, lai sakārtotu domas , lai sakārtotu 
savu iekšējo pasauli.

Vērtības, ko man patīk redzēt citos cilvēkos?

[Pauze] Kādas vispār cilvēkiem ir vērtības...Man liekas mūsdienās 
tās vērtības ir tā sarukušas, ka nu...Gribētos, lai cilvēki ir vairāk tādi 
pozitīvāki, apkārt jau tā ir tik daudz negācijas.

Lietas, ko , manuprāt cilvēki nenovērtē.

Otru cilvēku. Man liekas ļoti maz mēs novērtējam to,  ko dara citi cilvēki, 
nu tā minimāli. Parasti ...bija viens teiciens, izkrita no prāta...Nosoda tikai 
tas, kurš neko nedara. Mēs bieži tā – tu tur, to, to, bet tai pat laikā, pats esi 
izdarījis, lai būtu   kaut kas labāks? Nenovērtējam otra cilvēka darbu. Man 
arī pietrūkst , ja man nepasaka, piemēram, paldies , es to cenšos darīt savā 
ikdienā. Gribās, lai vairāk mēs paslavētu viens otru. 

Mans mīļākais brīvdienas rituāls.

Man brīvdienās vispār patīk ļoti pagulēt, [Smejas] kā jau visiem, man 
lieks, tas ir brīvdienās...Kad izguļos man patīk sakārtot māju, uztaisīt kā-
das garšīgas pusdienas, ja ir iespēja brīvdienu vakaros kopā ar draugiem 
aizbraukt kaut kur patusēt, vai kā var izteikties, labi pavadīt laiku. Vispār, 
es pavisam nesen izlasīju tādu rakstu, ka sievietēm ir jāguļ daudz ilgāk kā 
vīriešiem un tad es domāju, laikam atbilstoši par mani,[Smejas] jo tomēr 
darba dienās sanāk agri celties un vēlu iet gulēt. 

Gudrie saka, ka mēs esam to 5 cilvēku vidējais aritmētiskais ar 
kuriem visbiežāk mijiedarbojamies / komunicējam. Mani  5 „vis-
biežākie” cilvēki ir...

Noteikti mans vīrs, darbā kolēģes, mamma, [Pauze] biežāk tagad tiekos ar 
bērnu vecākiem.

Ko es daru,lai izjustu laimi?

[Pauze] Lai es būtu laimīga es noteikti... Vienkārši dzīvoju? Baudu dzīvi 
tādu kāda tā ir, mēģinu vairāk laiku pavadīt ar saviem mīļajiem. Tagad 
kā esmu sākusi dejot „Labrīt” kolektīvā, tad es to laimi jūtu arī  tajā, ka 
varu atbraukt, izkustēties, padejot, būt kopā ar foršiem , pozitīviem cil-
vēkiem. Man ļoti patīk ar vīru iet dzinējmedībās, kā man smejoties saka, 
pabļaustīties. [Smejas] Izlādējos un uzņemu daudz pozitīvu emociju. Man 
ļoti patīk pēc tām medībām, gan pēc dejām, es atbraucu mājās tāda laimī-
ga un pozitīva un man īstenībā tad tās enerģijas pietiek visai nākamajai 
nedēļai. Es nezinu, man liekas cilvēks var būt laimīgs kaut vai nolakojot 
nagus. [Smejas]  

Es sev novēlu...

Dzīvesprieku, lai man nepazustu smaids, jo smaids mūs padara košākus 
un vēl viens citāts – smaids ir lētāks par elektrību, nemaksā neko, bet ar 
smaidu cilvēkos varam gaismu atvērt. Es varētu vēlēt, lai es esmu tāda 
kāda esmu un vairāk atvērtāka un pozitīvāka un mazāk noslēdzos.

Tikās,  

Madara Pavlovska, redaktore
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JO TIKAI SAVĀ SULĀ VĀRĪTIES, 
TAS NAV NOPIETNI
_________________

Ināra Valpētere, smejoties sevi sauc par relikviju, jo 
bibliotēkā strādā jau 30 gadus, bet tas nenozīmē, ka 
dzīvo ar iesīkstējušiem uzskatiem. Mainoties laikam, 
ir mainījušās bibliotēku funkcijas, līdz ar to arī bibli-
otekāra darbs. Agrāk  - grāmatu izsniedzējs, tagad… 
plaša profila speciālists? Jā, bibliotēkas strādā ar 
trīs i – izglītot, informēt, izklaidēt. „Vajag visu darīt, 
lai cilvēkiem ir interesanti, lai viņi nāktu uz bibliotē-
ku”– ir pārliecināta Ināra.

_______________

Pilskalniete, ar dzimtas mājām  pusceļā starp Bebreni un Ilūks-
ti – Baltiņos, sakot, nekur nav tik labi kā mājās, uzteicot attīstī-
bu novadā, ir arī sava darba patriote. Ināra Valpētere bibliotēkā 
strādā kopš 1988.gada, kad tika absolvēts Kultūras darbinieku 
tehnikums. Pirmā darba vieta tepat Ilūkstē – Bērnu bibliotēkā. 
No 1991.gada  darba gaitas sāktas novada centrālajā bibliotēkā. 
Kā centrālās bibliotēkas vadītāja Ināra strādā kopš 2009.gada 

un viņas darba termiņš šogad ir pagarināts vēl uz nākamajiem 
četriem gadiem. Ināra stāsta, ka šī termiņa laikā bibliotēkas jau 
divreiz ir izgājušas akreditācijas. Pirmās piecas bija 2009.gada 
aprīlī, tad 2010.gada septembris  - četras, un pagājušajā gadā  vi-
sas izietas atkārtoti. Diemžēl valstī ir arī gadījumi, kad bibliotēka 
akreditāciju neiziet. 

Cilvēki nāk – jo viņiem saka – jums te varēs palīdzēt

Augusi četru bērnu ģimenē sevi par lielu lasītāju Ināra nekad nav sauk-
usi, smejoties bilst, ka toreiz jau bija citas prioritātes.  Doma par bibli-
otekāres profesiju nākusi nejauši, savā laikā gribējusi kļūt gan par frizieri, 
gan par skolotāju, māsas mudināta tomēr izvēlējās un,  kā pati saka, uz 
dullo aizgāja mācīties par bibliotekāri. Un ja salīdzina – toreiz un tagad 
– bibliotēku loma un to starp bibliotekāra darbs ir manījies ļoti. „Agrāk 
bija vienkārši - grāmatu izsniedzējs, tagad tev jāzina par visu,” stāsta In-
āra,”salīdzinot ar to, kā mēs sākām strādāt un kā ir tagad, var teikt – diena 
un nakts. Jā, pamats palika – grāmatas, bet bibliotekāram vajag tagad tik 
daudz zināt! Ir datori, kas pirms desmit gadiem noteikti nebija. 2008.gadā 
mums bija tas Bila Geitsa projekts Latvijā un toreiz visas bibliotēkas saņē-
ma datorus, bija apmācības. Ļoti mums palīdz tā sistēma Alise. Tas bija 
ļoti smags darbs savadīt visas grāmatas, žurnālus, lasītājus, bet mēs gada 
laikā viss novads to izdarījām. Toties tagad ir ļoti vienkārši – tu vari atrast 
kur, kāda grāmata ir atrodama. Bibliotēkas vāc arī novadpētniecības ma-
teriālus. Tas cilvēkiem arī patīk. Savācam materiālus, tad organizējam 
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tematiskās tikšanās, bija par mediķiem, par barikāžu laiku, tagad patreiz 
vācam par aptieku darbiniekiem. Lūdzam atsauktie tos agrākos darbiniek-
us, lai padalītos ar informāciju, fotogrāfijām. Jā,novadpētniecība ir viens 
no tādiem lieliem darbiem, kas notiek visās novada bibliotēkās. Bibliotēka 
ir kā socializēšanās vieta, satikšanās vieta, arī apmācību vieta, jo mums, 
piemēram, ir regulāri dažādas apmācības, piemēram, tagad būs e-prasmju 
nedēļa par latvija.lv portālu, tad arī VID pārstāvji stāstīs kā deklarācijas 
aizpildīt, kā nodokļus atgriezt. Cilvēki nāk nodot skaitītāju rādītājus, arī 
apmaksāt rēķinus, pamācām. Mums vajag arī apmācīt lasītājus, par to 
pašu elektronisko kopkatalogu. To mēs vairāk darām vidusskolniekiem, 
ja viņi aiziet mācīties, lai viņi uzreiz zina, kā atrast grāmatiņu, kā pasūtīt, 
vai aizteikt elektroniski, jo pieaugušie tomēr vairāk grib atnākt, parunāt, 
īpaši pensionāri. Mēs apkalpojam arī cilvēkus mājās, nesam grāmatas, kas 
pazvana. Un bibliotekāri ir tādi, ja sabiedrībā kaut kas notiek, mums va-
jag to visu zināt. Cilvēki nāk – jo viņiem saka – jums te varēs palīdzēt. Un 
cilvēki zina, ka bibliotēka var palīdzēt, nu gandrīz  jebkurā lietā. Un, ja ko 
nespēsim parādīsim to taciņu, kur iedos nepieciešamo, palīdzēs problēmu 
atrisināt. Un jā, ir arī cilvēki, kuri atbrauc viņi nāk uz bibliotēku. Tas ir 
ļoti svarīgi, ka cilvēki zina, ka te droši var nākt, prasīt! Mums jāzina viss 
– cikos, kurš autobuss kursē, prasa par vēstures faktiem.Ļoti dažādi.  Ļoti 
patīkami, ka nāk vecāki ar bērniņiem. It īpaši tie ir iebraucēji, tie, kas 
bijuši ārzemēs, jo tur uz bibliotēkām nāk ar zīdaiņiem. Jāpiesaista bērni, 
nākamie lasītāji. Bērnu bibliotēka mums arī ļoti laba, atrodas arī pateicīgā 
vietā.Var teikt, ka bibliotēkas ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās 
dzīves centriem, kuri dod jaunas zināšanas, prasmes.”

Agrāk uzskatīja – jo vairāk bibliotēkā grāmatu, 
jo svarīgāka tā ir, tagad - nē

Gadu gaitā prasības pret bibliotēkām ir mainījušās. Vairs grāmatu daud-
zums bibliotēkā nenosaka tās vērtību, lai gan šim apgalvojumam Ināra 
nevēlētos līdz galam piekrist. Stāsta Ināra: „Agrāk, kad es sāku strādāt 
uzskatīja – jo vairāk bibliotēkā bija grāmatu, jo svarīgāka tā bija, tagad nē. 
Tagad mums ir tāds, kā ne gluži uzstādījums, bet ieteikums, cik grāmatas 
iepērkam gada laikā, tik vajag norakstīt, bet es uzskatu, ka tām grāmatām 
ir jābūt, jo tu nekad nezināsi, ko cilvēks var paprasīt. Ja, piemēram, mēs 
gadā nenorakstām nevienu grāmatu, tas nozīmē, ka mēs nestrādājam ar 
fondu. Tādi nostādījumi bibliotēkām ir, es drusciņ neesmu piekritējs tai te-
orijai, man liekas, ja ir vieta, tad grāmatām vajag būt, nezini, ko vajadzēs. 
Tikko bija viens gadījums, vajadzēja grāmatu „No auduma līdz tērpam”, 
labi, ka novadā mums viena grāmata ir. Ir arī tāds nostādījums, ka līdz 
1991.gadam izdotas grāmatas vajag norakstīt. Bet, piemēram, Rainis ir 
1981.gada kopotie raksti, pārpublicēts nav.”

Bibliotekārs – profesija uz mūžu

Ar aizrautību Ināra saka - darbs ir interesants un daudzpusīgs,”Jā, tu 
nezini, kas kurā dienā sagaidīs. Piemēram, šodien man zvana, vai nevaru 
atnākt ātrāk uz bibliotēku, cilvēkam vēl pēc tam jāpaspēj uz autobusu. 
Nu, protams, ka nāku.  Pilsētā lielā tā nav, laukos tā ir. Kā man Subates 
kolēģe teica, es pat sestdienā  aizeju uz bibliotēku, ja kādam studentam  
vajag grāmatu. Laukos tomēr ir visi savējie, bet  lielo pilsētu bibliotēkā to 
nevar saprast. Tā pati akreditācijas komisija, kad nāk, viņiem ir  lielās bib-
liotēkas un mazās mazāk izprot. Lai pilnveidotos  organizējam seminārus 
arī pašiem bibliotekāriem, piemēram, uz Līvāniem braucam. Pagājušajā 
gadā bijām Viesītē, Tadenavā, Dunavā.Un pieredzes braucieni, tas vispār 
ir ļoti patīkami, jo vajag redzēt, kas notiek citur, jo tikai savā sulā vārīties, 
tas nav nopietni! Šogad kopā ar Līvāniem plānojam uz Lietuvu Zarasiem 
aizbraukt, tur jauna bibliotēka esot. Mēs apskatīsimies gan pilsētas, gan 
lauku bibliotēku. Vairāk vienīgi gribēto naudiņas grāmatām, jo tas tomēr 
ir bibliotēkas pamatkodols. Tā  visur notiek gan pasākumi, apmācības. 

Mums tagad maijā būs liels pasākums – Bērnu žūrijai desmit gadi novadā.” 

Valsts bibliotēkām apmaksā interneta pakalpojumus un divas datu bāzes 
- Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka, visu pārējo, kas saistīts ar 
bibliotēku uzturēšanu sedz pašvaldība, uzsver Ināra. Mums novadā darbo-

jas  deviņas bibliotēkas. Bibliotēkās ar retiem izņēmumiem ir tādi darbi-
nieki, kas atnāk un ātri aiziet,var pat teikt, ka bibliotēkās nav gadījuma 
darbinieku, ja sāk strādāt, ja patīk, tad tiešām nostrādā līdz pensijai. Ināra 
slavē novada bibliotekāru komandu saucot to par skaistāko novada vella 
duci, tas ir kolektīvs, kur visi ir uz viena viļņa. Lai gan vēl nav pieņem-
ti Ministru Kabineta noteikumi par obligātu prasību, lai bibliotekāriem 
ir atbilstošā izglītība, mums novadā šajā jautājumā  ir ļoti laba situāci-
ja - no trīspadsmit  bibliotekāriem deviņiem ir bibliotekāra izglītība. Kā 
krasākās pārmaiņas, kas varētu sagaidīt bibliotēkas Ināra min  E-grāmatu 
ieviešanu, Latvijā  dažās bibliotēkās jau ir palaists pilotprojekts.

Sevis pilnveidei

Lai arī  tehnoloģiju ienākšana mūsu ikdienā ir manījusi bibliotēku darbu, 
lasītāju paradumus un iespējams, ka arī vēl turpinās mainīt, bibliotēkas tik 
un tā turpina būt par pagastu, mazpilsētu gaismas centriem, varbūt ma-
zliet savādāk kā agrāk, bet pamat kodols ir palicis nemainīgs- bibliotēkas 
strādā ar trīs i – izglītot, informēt, izklaidēt, un te grāmata vienmēr tiks 
dota un saņemta siltām rokām,stāsta Ināra: „Agrāk teica, ja būs datori, 
tad grāmatas neviens nelasīs, bet nebūs tā, jo  tomēr grāmatu paņemt...
Tas ir kaut kas savādāks. Ja bērnībā nebiju no lasītājiem, tad tagad gan 
lasu, kā reiz vienu grāmatu lasu, ko ļoti visiem iesaku -Vilis Seleckis „Ardi-
evas mežam”- tas ir pēckara gads, partizāni, Latgale. Ļoti labi lasās. Vien-
reizēji! Piemēram,  arī Arnolds Auziņš viegli lasās. Vienu momentu es lasī-
ju tos ārzemju romānus, bet man viņi kļuva par vienveidīgiem. Tagad es uz 
latviešiem, un arī bibliotēkā, piemēram,  tagad topā ir  Jura Rubeņa jaunā 
grāmata. Grāmatas lasīt vajag, tas ir sevis pilnveidei. Kā ir šis nostādījums 
– mūžizglītība. Cilvēks mūža garumā nāk uz bibliotēku un sevi izglīto.” 

 Tikās,  

Madara Pavlovska, redaktore
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PAR AIZVADĪTAJIEM 
PASĀKUMIEM

• 26. februārī Latgales vēstniecībā „Gors” notika balvas „Bo-
ņuks” pasniegšanas ceremonija. Kļuva zināmi 18 laureāti, kuru 
vidū bija arī Ilūkstes meiteņu grupa „Piparmētra”, kas savu „Boņu-
ku” saņēma par veiksmīgāko debiju 2016. gadā. Sveicam meitenes: 
Amandu, Janu, Megiju, Loniju, Adelīnu, Elzu par tiešām veiksmīgu 
debiju un aktīvu koncertēšanu dažādos Latvijas pasākumos! Īpašs 
tencinājums ir grupas skolotājam Arnim Slobožaņinam!

• Dvietes kultūras namā 11. martā bija skatāma Ilūkstes 1. vi-
dusskolas 12. klases Žetonu vakara izrāde „Kāzas Bazūnēs”. Pēc iz-
rādes - radošā meistardarbnīca „Apģērba šūšana bez piegrieztnēm”. 
Savukārt vakarā uz balli aicināja  Mārtiņš Jātnieks.

• Saulainā 28. februāra dienā Subatē, kad ziema bija padevu-
sies pavasara uzstājībai, subatieši jautrībās pavadīja garo sniega un 
sala laiku. Pasākuma organizatori centās svinībās ieviest gan Mete-
ņu gan Masļenicas tradīcijas, kas šajā apdzīvotajā vietā ir savijušās 
un viena otru papildina. Šogad Subates kultūras nams ierosināja 
Subates pamatskolai un pirmsskolas izglītības iestādei atzīmēt šo 
dienu kopā. Ansambļa „Sonāte” dziesmu pavadījumu papildināja 
skolotājas Daigas Martinsones akordeona spēle. Dalībnieki čakli iz-
dejoja dejas un rotaļas, tērpušies visdažādākajās maskās. Visu lēn-
prātīgi vēroja Garā sieva ar Stārķi. Mazie un lielie sacentās slotas 
mešanā un potīšskrejā. „Cepa, cepa Māra pankūkas” – šī deja ir po-
pulāra daudzos pasākumos, bet īpaši tā skanēja Subatē, jo pankū-
kas pasākumā tiešām cepa Māra (Māra Liepiņa) ar Ņinu Možeiko. 
Meteņdienas tradicionālo ēdienu – zirņu pikas – pagatavoja Subates 
pamatskolas pavāres Olga Komkova un Regīna Balode. Svaigā gaisā 
visiem lieliski garšoja apaļās plānās pankūkas.  Salmu lelle, kas sim-
bolizē Ziemu, sprakšķēdama un kūpēdama sadega, nesot simbolis-
ki prom vienu gadalaiku un paverot ceļu ilgi gaidītajam Pavasarim. 
Paldies visiem, kas atbalstīja pasākuma norisi un arī iesaistījās tajā. 
Lai mums visiem čakls, sakopšanas talkām un dārza darbiem bagāts 
pavasaris un auglīgs jaunais ražas gads!

• No 6. līdz 8. martam Eglaines kultūras namā bija apskatā-
ma Eglaines pagasta rokdarbnieču darbu izstāde. Savukārt 7. martā  
notika muzikāli literārs apsveikuma koncertu „Silta sirds”. 

• 24. martā visā novadā notika Komunistiskā terora upuru 
piemiņas dienai veltīti pasākumi. Cienīsim savu vēsturi, cilvēkus un 
apzināsimies vienu no tumšākajiem mūsu tautas notikumiem!

• 8.martā– Starptautiskajā sieviešu dienā –  ar novada dziedo-
šo, dejojošo, muzicējošo vīru un viesu no Riebiņu novada sagatavo-
tajiem priekšnesumiem tika radīta svētku noskaņu Ilūkstes novada 
kultūras centrā.

• 4. un 5. martā Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupa 
“MIX” un solisti devās pretī jauniem izaicinājumiem, jaunām iespē-
jām, jaunai pieredzei uz Latvijas jauno izpildītāju konkursu “Nāc 
sadziedāt!”. Skolotāja Oksana Šeršņova stāsta: „Kopā ar citiem da-
lībniekiem palīdzēja pieskandināt Pārdaugavas Koncertzāli - Rīgas 
Stradiņa universitātes Aulā, kā arī kopā satikties, priecāties, iedeg-
ties, dziedāt no sirds, dziedāt par prieku sev un citiem, nest gaismu, 

aizraut un vienkārši svinēt svētkus.Ar savu dziedāšanu meitenes 
saviļņoja un iepriecināja gan pašas sevi, gan vecākus, gan skatītājus 
un, protams, žūriju, kuras sastāvā bija Aija Andrejeva, Alex, Lauris 
Valters, Jānis Aišpurs un Dj Rudd, saņemot labus rezultātus.1. pa-
kāpi un latviešu dziedātāja, komponista un dzejnieka Laura Valtera 
simpātiju saņēma popgrupa “MIX”, kuras sastāvā ir Evelīna Ru-
secka, Dana Viviāna Cirse, Elīza Repkova, Luīze Vizule, Andželika 
Purvinska un Sintija Kozinda. 1. pakāpi saņēma solistes Evelīna Ru-
secka un Dana Viviāna Cirse; 2. pakāpi saņēma solistes Luīze Vizu-
le, Elīza Repkova, Melānija Makavecka un Diāna Purvinska.Paldies 
Ilūkstes pašvaldībai, Mūzikas un mākslas skolai un vecākiem, par 
palīdzību un atbalstu, sagatavojot meitenes konkursam.”

• Marta sākums Subates kultūras nama pašdarbības kolektī-
viem izvērtās spraigs un interesants – kolektīvi tika aicināti sniegt 
koncertus Aknīstes novada Asares kultūras namā un Jēkabpils no-
vada Dunavas kultūras namā. Abi kultūras nami ir draugi subatie-
šiem vairākus gadus, tāpēc ir prieks satikt gan kolēģus, gan pašdarb-
niekus, gan skatītājus. Dunavā ansamblis „Sonāte” uzstājās kopā ar 
dunaviešiem. Koncerta turpinājumā visus patīkami pārsteidza mūzi-
ķis Kaspars Pudniks. Vijolnieks lieliski iesaistīja koncertā skatītājus. 
Cerot uz sadarbības turpinājumu, subatieši gaida Dunavas amatier-
teātri ciemos uz Pavasara gadatirgu. Asares kultūras namā subatieši 
sniedza savu koncertu. Jauniešu deju kolektīvs „Atspēriens”, deju 
grupa „RitmusS” un ansamblis „Sonāte” kopā ar Asares amatierte-
ātri centās iepriecināt skatītājus, īpaši sievietes, svētku priekšvaka-
rā. Patīkamām emocijām piepildīti, gandarīti par padarīto un pilni ar 
jaunām idejām Subates kultūras nama pašdarbnieki pavadīja marta 
brīvdienas. Paldies šoferiem un paldies Dunavas kultūras nama va-
dītājai Anitai Ozoliņai un Asares kultūras nama vadītājai Madarai 
Ozoliņai par sirsnīgu uzņemšanu. 

• 23.martā Ilūkstes novada kultūras centrā, jauniešiem bija 
iespēja satikt trīs pozitīvus jauniešus no ielu vingrotāju šova koman-
das “Street Warriors”. Paraugdemonstrējumi, motivācijas deva, pie-
redzes stāsti - tas viss vienā tikšanas reizē. “Street Warriors” ir ielu 
vingrotāju šova komanda, biedrība, kuru veido enerģiski, atraktīvi, 
pozitīvi jaunieši,kas cenšas motivēt citus jauniešus aktīvam un vese-
līgam dzīves veidam.  Pasākumu organizēja pašvaldības Jaunatnes 
lietu speciāliste. Arī Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā 
vidusskolā 23. martā viesojās sportisko jauniešu grupa „Street War-
riors”. Atraktīvie un pozitīvie puiši stāstīja par savām aktivitātēm. 
Skolēniem bija iespēja uzdot dažādus jautājumus. Vislielāko sajūsmu 
izraisīja grupas paraugdemonstrējumi, kuros tika iesaistīti lielie un 
mazie skatītāji. 

• Akcija Zemes stunda ik gadu cilvēkus visā pasaulē aicina 
simboliski izslēdzot apgaismojumu uz vienu stundu, paust izlēmīgu 
rīcību klimata problēmu risināšanai.Zemes sundas akcijas ietvaros, 
25.martā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā notika Jaunatnes lietu 
speciālistes organizētais galda spēļu vakars. 

Ziņas tapušas sadarbībā ar KN, BJC, Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skolu, apkopoja  Madara Pavlovska, redaktore

„Piparmētra” saņem Latgales kultūras gada balvu „Boņuks” 

Konkursā popgrupa “MIX” saņēma 1.pakāpi un latviešu dziedā-
tāja, komponista un dzejnieka Laura Valtera simpātiju 

Ī S Z I Ņ A S
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BASEINS – IEGULDĪJUMS BĒRNU 
NĀKOTNĒ
Sākot no aizvadītā gada decembra  Ilūkstes novada Sporta skolas sporta 
centra baseinā ir iespēja baseinu apmeklēt pašiem mazākajiem – speciāliste 
no Preiļiem, Diāna Vucāne vada nodarbības kā zīdaiņiem tā bērniem līdz 6 
gadu vecumam.  Ar Diānu tiekamies nodarbību dienā, kad baseinā pulcējas 
māmiņas ar zīdaiņiem. Diāna strādā  katru sestdienu, ir divas grupiņas 
zīdaiņiem un tālāk grupiņas sadalītas pa vecuma posmiem – no gada līdz 
diviem, no diviem  līdz trīs gadiem, no  trīs līdz  četriem, no četriem līdz 
pieciem, ir daži sešu gadus veci  bērniņi. Diāna pauž pārsteigumu un prie-
ku, ka mazā pilsētā, bez reklāmas par nodarbībām, atsaucība ir ļoti liela, 
visas nodarbību grupiņas ir pilnas. Sarunas laikā Diāna vairākkārt uzteic 
pašvaldības drosmīgo soli par baseina izveidi un atzīmē kvalitatīvi sniegto 
pakalpojumu. 

„Šobrīd, it sevišķi Latgalē, sākas šis baseinu celšanas bums un es 
kā speciāliste varu pateikt tikai vienu, ka tas ir tikai pozitīvi  un 
šīs iemaņas, ko sniedz baseins  gan bērniem, gan jaundzimušajiem  
un arī citām paaudzēm  ir neatsverama sastāvdaļa no veselīga 
dzīvesveida”
Stāsta Diāna: Savā laikā man bija iespēja iepazītie ar šo  zīdaiņu peldēša-
nu Krievijā. Daudzus gadus atpakaļ, tas jau ir gadus 25 atpakaļ, es biju 
aktīva sportiste, biju PSRS izlasē citā sporta veidā, tā bija ūdens slēpošana  
un ziemas periodā mums notika treniņi baseinos. Man jau tad, esot pus-
audzei, bija interese par šīm nodarbībām, kas notika tajā  laikā un tāda 
intuīcija rādīja  to, ka ģimenē iespējams būs daudz bērniņu un man arī 
ir trīs bērni,  un arī tur es guvu šīs pirmās iemaņas, kā šī peldēšana no-
tiek, kas ir svarīgākais, apmācības metodika. Tad bija periods, kad man 
pašai dzima bērni, man bija iespēja strādāt Preiļu baseinā, kas šobrīd ir 
pārpirkts un tiks renovēts. Šajā Preiļu baseinā es nostrādāju 10 gadus, bet 
nebija šī mazā bērnu apmācību baseiniņa, bija lielais baseins, bet tik un tā 
guvu  pieredze, kas man deva iespēju  saprast un izprast šo sporta veidu un  
pilnīgi nejauši esot  Ilūkstē, es apskatīju šo Ilūkstes baseinu. Un ir jāsaka 
tiešām liels paldies  pašvaldībai, kas ir   atradusi iespēju  investēt lielus lī-
dzekļus  un nepažēlojusi šo iespēju  saviem iedzīvotājiem! Šobrīd, it sevišķi 
Latgalē, sākas šis baseinu celšanas bums un es kā speciāliste varu pateikt 
tikai vienu, ka tas ir tikai pozitīvi  un šīs iemaņas, ko sniedz baseins  gan 
bērniem, gan jaundzimušajiem  un arī citām paaudzēm  ir gan neatsverama 
sastāvdaļa no veselīga dzīvesveida, ko Latvijā propagandē, gan gribu teikt, 
ka peldēšana ir arī iekļauta  šajā nacionālajā valsts programmā  kā sporta 
veids, bet nu diemžēl,  bieži deputāti, tiekot pie varas, aizmirst par to  un 
šeit es tiešām gribu vēlreiz  teikt Ilūkstes deputātiem paldies par šo iespēju, 
jo jau tagad ir darba rezultāti. Ar šo grupiņu  strādājam no janvāra  un trīs 
mēnešu laikā rezultāti ir manāmi!  Protams, ka pirmajā nodarbībā tas  viss 
nenotiek, pirmajā nodarbībā ir dažiem asaras ir  tā citas vides iztaustīšana, 
jo nu  tā nav tā ierastā vide ar ko bērniņš ir pazīstams, kaut gan, ja skatās 
apmācības  procesu – jo mazāks bērniņš, jo  vieglāk šo apmācību veikt, jo 
šis iedzimtais  sindroms māmiņas ķermenī, māmiņas puncītī  ūdens vidē ir 
saglabājies  un ir tā, ka otrajā, trešajā nodarbībā, kad es redzu, ka bērniņš 
ir gatavs  un lieku viņu zem ūdens tad ir tā, ka māmiņas  spiedz no laimes 
un pašas netic, ka tas notiek ar viņu bērniņiem. Bet nu tā  dzīve ir iekārtota 
un bērniņam tā vide nav sveša un sākot no sešu, septiņu, astoņu mēnešu 
vecuma  ir vajadzīgs neliels periods, lai mēs atkal atsvaidzinātu šīs atmi-
ņas, kā ir bijis tur māmiņas puncī.

„Faktiski visas grupu nodarbības- bērnu skaita ziņā-  ir  piepildī-
tas un nav nevienas brīvas vietiņas. Paldies baseina vadībai, ka 
ir atradusi vēl vienu stundiņu tieši zīdainīšiem, kur ir vis lielākā 
interese.”
Bērniem pirmām kārtām tā ir fiziskā attīstība, jo ūdenī bērns ir šajā bezsva-
ra stāvoklī un kustinot gan rociņas gan                      kājiņas muskulīši it kā 
paši strādā un nevienā sporta veidā šo  gan muskulīšu gan arī vestibulārā 
aparāta attīstību nevar dabūt tik labā līmenī, kā tas ir ūdenī. Tad, kad mēs 
liekam šos riņķīšus ap kaklu, tad bērniņš izjūt  šo savu ķermeņa svaru, 
viņš arī reaģē uz to, ka  pats var brīvi kustēties tajā ūdens vidē, protams, 
arī elpošanas sistēma ļoti labi attīstās. Ir tā, ka faktiski bērns pats var ie-
mācīties peldēt tikai 4, 5 gadu vecumā, jo tā ir tā pozīcija, kad bērns  var 
izstiepties pats un domāt par uzdoto uzdevumu ar prātu. Šie mazie strādā 
pēc komandām, viņi saprot šīs komandas, kā lecam, nirstam, ķeramies, viņi 
arī izpilda šīs komandas iespēju robežās un nav jau tā, ka nav asaru, bet 
katra nākošā ieniršanas reizīte dod savu bērniņa attīstībai un varu pateikt 
to, ka es bieži vien vecākiem stāstu un mācu, kā fizioloģiski ir iekārtots tā, 
ka faktiski bērniņš nevar ar ūdeni aizrīties, ja šis ūdens ir īslaicīgi un šī 
niršana nevar būt kā traucēkli, jo  agri vai vēlu šis burbulītis trahejā plīsīs. 
Ar katru nākošo reizīti  šī atmiņa no māmiņas puncīša bērniņam  nāk at-
pakaļ  un tie, kas apmeklē regulāri šīs nodarbības  var salīdzināt. Nākošais 
posms , ka mēs laižam viņus arī pašus peldēt, bet zīdainīši, kā jau es teicu, 
bērni līdz 4 gadu vecumam viņi māk paši tikai nirstot peldēt zem ūdens un 
otrā pozīcija ar muguriņu, pilnīgi atbrīvojoties. Faktiski rezultātu, ka bērns 
līdz 4 gadiem peld pats vecāki nevar gaidīt. To es visu stāstu un to es visu 
rādu un to pierāda arī paši bērniņi nodarbībās, jo jāsaka, ka nodarbības 
ir ļoti apmeklētas, faktiski visas grupu nodarbības- bērnu skaita ziņā-  ir  
piepildītas un nav nevienas brīvas vietiņas. Paldies baseina vadībai, ka ir 
atradusi vēl vienu stundiņu tieši zīdainīšiem, kur ir vis lielākā interese. 
„Man tiešām ir gandarījums un domāju pašvaldībai var būt lep-
nums, ka tā ir nodrošinājusi saviem bērniem  šo iespēju un tas ti-
kai apsveicami un es  arī citos baseinos, kur strādāju  Ilūksti lieku 
par piemēru... Varbūt kādreiz kāds ir arī nosodījis, jo iztērēti lieli 
līdzekļi,  bet tā ir investīcija nākotnē.”

Es no šī darba gūstu tikai pozitīvas emocijas, tas ir  darbs, kas sniedz  gan-
darījumu, gan  skatoties  kā bērniņš attīstās, gan skatoties arī to kā vecā-
kiem patīk  šis process. Mani vecāki  ir teikuši, ka bērniņi pēc  nu jau trīs 
mēnešu  treniņiem ir kļuvuši drošāki, ir kļuvuši veselīgāki un kas var būt 
labāks par to! Un jāuzteic, ka Ilūkstes baseins ir viens no retajiem  basei-
niem, kas uztur šo temperatūru, lai bērniņam tā būtu komfortabla, tie ir  
34,35 grādi, protams, iespējams, ka tās ir lielākas izmaksas, bet, ja vecāki 
var atvest pusotru mēnesi vecu bērniņu un viņš jūtas šeit ūdenī komfortabli, 
nu tas nozīmē, ka šī investīcija no  pašvaldības ir vietā! 
Man tiešām ir gandarījums un domāju pašvaldībai var būt lepnums, ka 
tā ir nodrošinājusi saviem bērniem  šo iespēju un tas ir  tikai apsveicami 
un es  arī citos baseinos, kur strādāju,  Ilūksti lieku par piemēru, pirmām 
kārtām gan par telpām, gan par šo mazo baseinu, gan personālu, kurš vien-
mēr ir laipns un atsaucīgs un arī par pašiem iedzīvotājiem, kas izmanto šo 
iespēju, ko varbūt ne liela pašvaldība ir radījusi, varbūt kādreiz kāds ir arī 
nosodījis, jo iztērēti lieli līdzekļi,  bet tā ir investīcija nākotnē, kas paliks 
ilgi un ilgi.

 
Tikās  Madara Pavlovska,  redaktore

Es no šī darba gūstu tikai pozitīvas emocijas, tas ir  darbs, kas sniedz  
gandarījumu, gan  skatoties  kā bērniņš attīstās, gan skatoties arī to kā 

vecākiem patīk  šis process, saka Diāna

Nodarbības baseinā zīdaiņiem un bērniem līdz 6 gadu vecumam vada 
specialiste no Preiļiem- Diana Vucāne
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DELFI.LV: SIRREĀLA LAIVOŠANA 
STARP KOKIEM TEPAT LATVIJĀ 
– APPLŪDUŠAJĀS DVIETES 
PALIEŅU PĻAVĀS

Dvietes palienes dabas parkā atrodas unikālā Dvietes senleja ar Skuķu 
un Dvietes ezeriem un tai pieguļošās palieņu pļavām, kas palu laikā darbo-
jas kā sava veida Daugavas ūdeņu uzkrājējs jeb akumulators. Tā nu šajās 
teritorijās applūst praktiski viss un, ar laivu braucot, iespējams vērot fan-
tastiskus skatus. “Ļāvu braukt pa vienai laivai, katram izklīst, kur vēlas, jo 
tad citi nesaviļņo ūdeni un skats ir sirreāls. Pilnīgi gluds ūdens, kas saplūst 
ar horizontu un viss atspoguļojas tajā, acis ņirb, slīdi laivā un apdullino-
ši dzied putni. Jumtu rauj nost! Ar prātu saproti, ka tas nav iespējams – 
braukt pa mežu ar laivu, bet ir iespējams!” sajūsmināts par brīvdienās pie-
dzīvoto stāsta Māris Resnis, piedzīvojumu organizācijas “Lūzumpunkts” 
komandas veidošanas un piedzīvojumu programmu instruktors. 

Viņš šogad bijis Dvietes pļavās jau divas reizes – pagājušajā ceturtdienā 
izlūkos un svētdienā – jau kopā ar laivotāju grupu. Māris Resnis, kas ir 
pieredzējis laivotājs, atzīst, ka Dvietes palienes šogad bijušas daudz labāks 
laivošanas maršruts pat par Somā parku Igaunijā, kas arī ir ļoti iecienī-
ta vieta šādai atpūtai. Tā varētu būt, jo, kā pastāstīja Somā dabas parka 
gids Aivars Rūkels, šogad igauņu dabas parkā ūdens līmenis ir zemākais 25 
gadu laikā un laivošana īsti nesanākot, lai arī latviešu interese esot milzīga.

Savukārt Dviete šogad ir ideāla laivošanai. Māris arī atklāj, ka, lai gūtu 
iespaidu, pilnīgi pietiks ar trīs līdz piecu stundu izbraucienu. Šajā laikā 
viņš saskaitījis arī 13 apskates objektus šajā teritorijā, tostarp divus putnu 
vērošanas torņus un muižu.

Dvietē ir “Nature 2000” dabas teritorija un izveidots oficiāls palu lai-
vošanas maršruts, bet Māris iesaka nebraukt uz pašu Dvieti, kur ir ezers, 
bet gan doties caur Ilūksti uz Bebreni, braukt līdz Bebrenes kapiem, kur 
pie tilta pār Dvieti (ceļš P72) var atstāt automašīnu un laisties iekšā ūdenī. 

“Jābrauc Daugavas virzienā, kreisajā pusē, līdz putnu vērošanas tornim. 
Tur ir viss labums. Bijām drosmīgi, braucām starp krūmiem un kokiem. 
Iebrauc, noliec airi un slīdi – sirreāli! Putni dzied. Brauc starp bērziem un 
alkšņiem, pa vidam ieraugi kādu vecu ozolu!” atceras Māris. Braucot var 
redzēt arī savvaļas zirgus, kas bijuši ļoti draudzīgi, un govis, kā arī neskai-
tāmus putnus.

Šejienes palienes pļavas ātri uzņem lielas palu ūdeņu masas, bet vēlāk 
lēnām atdod, mazinot plūdus Daugavas ielejas krastos. Tieši pašlaik ūdens 
līmenis ir augsts. Dvietes senlejas ūdens līmeņa svārstību īpatnības ir ie-
mesls savdabīgajai ekosistēmai, kas ir nozīmīga augu un putnu dzīves vieta 
gan migrāciju, gan ligzdošanas laikā. Laivošanas maršruts veidots tiem, 
kas vēlas iepazīt savdabīgu Sēlijas apvidu apkārtni.

Dabas parkā “Dvietes paliene” Bebrenes pagasta Putnu salā 2008. gada 
vasarā izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs ‘’Gulbji’’, kura dar-
biniekiem Māris iesaka jautāt par ūdens līmeni konkrētajā brīdī. Dabas 
parks ir viens no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu 
paraugiem Latvijā un Eiropā. Putnu salā atrodas arī atjaunota klēts, kur 
var iepazīt vietējās lauku tradīcijas seno sēļu sētā – klēti un visas ar to sais-
tītas senās ieražas: graudu apstrādes process, mantu glabāšanas nozīme, 
meitu tradīcijas klētī, zvejas rīkus un zvejas paražas, kā arī sniegt iespēju 
nakšņot sēļu sētā.

Dvietes senleja ir arī viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas 
teritorijā – pirmie iedzīvotāji te ienākuši jau ledus laikmeta beigās apmē-
ram pirms 11 tūkstošiem gadu.Vairāk informācijas: www.dvietespaliene.lv.

Foto ieskats laivošanā no Dvietes palienēm, ko veidojuši piedzīvojumu 
organizācijas Lūzumpunkts dalībnieki -  www.delfi.lv  

*Piedzīvojumu organizācija „Lūzumpunkts” sāka darboties 2006. gada 
rudenī, apvienojoties aktīvās atpūtas speciālistiem un komandveidošanas 
treneriem. Līdz šim brīdim ir īstenoti daudzi projekti un aktivitātes Latvi-
jā, Eiropā un citur pasaulē.

Raksts pārpublicēts no portāla www.delfi.lv  

Māris Resnis, kas ir pieredzējis laivotājs, atzīst, ka Dvietes palienes šogad bijušas daudz labāks laivošanas maršruts pat par Somā parku Igaunijā, 
kas arī ir ļoti iecienīta vieta šādai atpūtai

AUGSTU ATZINĪBU SAŅEM 
ILŪKSTES NOVADA BIEDRĪBA 
“SOLIS DABĀ”

24.martā Latvijas Universitātes Mazajā aulā tika pasniegta “Vides zi-
nātnes balva 2017”. Konkursa “Vides zinātnes balva” mērķis ir veicināt 
vides zinātnes un izglītības pilnveidošanu Latvijā. Balva tika pasniegta 
piecās nominācijās: Jaunais vides zinātnieks, Vides zinību skolotājs, Vides 
aktīvistu grupa, Vides zinātnieks vai augstskolas pedagogs un Bioekono-
mikas balva.

Pirmo vietu kategorijā Vides aktīvistu grupa ieguva Ilūkstes novada 
biedrība “Solis Dabā”. 

Īsumā par biedrības paveikto. Kopš biedrības dibināšanas ir organi-
zēti dažādi pasākumi un semināri, kuros jaunieši ir izglītoti par dažādiem 
vides jautājumiem: klimata izmaiņu cēloņiem un sekām, ekoloģisku, videi 
draudzīgu dzīvesveidu, par cilvēku un dzīvnieku piemērošanos klimata 
pārmaiņām. Biedrība piedalās dažādos pasākumos gan pašu organizētos, 
gan kā daļa (viesi) no lielākiem pasākumiem, piem., Stendera diena Eglai-
nē, Artišoks Daugavpilī, Sakop savu apakšveļu Preiļos Lielās Talkas ietva-

ros. Tiek organizēti arī dažādi konkursi un pat sacensības - IečEKO Dau-
gavpili citādāk, Notver pavasari u.c. 2016.gadā biedrība aizsāka organizēt 
pārgājienus pa aizsargājamajām Latvijas dabas teritorijām (Abavas senleja, 
Ķemeru nacionālais parks, Gaujas nacionālais parks). 

Kopš 2015.gada biedrība aktīvi raksta Erasmus+ jauniešu apmaiņas 
projektus, kuru mērķis ir izglītot jauniešus par vidi saistītiem jautāju-
miem. 2015.gada vasarā tika realizēts projekts 3xGreen, kurā piedalījās 
jaunieši no Latvijas un Lietuvas. Arī šogad, 2017.gadā Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūra ir apstiprinājusi projektu Chasing footprints of 
climate change, kurš norisināsies Liepājā. 

Lai arī biedrībā uz doto brīdi ir 10 biedri, tā aktīvi darbojas, lai veicinā-
tu vides izglītību mazākā un plašākā mērogā. 

“Vienmēr ir prieks, kad Tevi novērtē! Esam lepni saņemt Vides zināt-
nes balvu 2017, kā vides aktīvistu grupa. Paldies visiem biedriem par ak-
tīvo līdzdarbošanos un palīdzību idejām pārtapt realitātē. Pateicamies arī 
visiem, kas mūs atbalsta un iesaistās mūsu rīkotajās aktivitātēs. Kopā mēs 
varam!” 

Kristiāna Siliņa, 
biedrības Solis Dabā valdes locekle
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MARIJAS SKOLA ILŪKSTĒ 
AICINA...

 
“ Baudiet un redziet, cik Tas Kungs ir labs...”/Ps 34:9
Ar šiem Svēto rakstu vārdiem vēlos raksturot Marijas skolas Ilūkstes 

filiāles pirmo sesiju, kas notika no 17.februāra līdz 19.februārim Ilūkstē.
Dievs uz šo sesiju saaicināja 28 dalībniekus, kuri skolā piedalījās pirmo 

reizi, kalpotājus un bērnus. Kopā bijām 65 cilvēki, kam bija iespēja sajust 
Dieva klātbūtni un tēvišķās rūpes.

Lūk dažas dalībnieku liecības...
- “Šo nedēļas nogali ļoti gaidīju, jo ticēju, ka Dievs man ir sagatavojis 

kaut ko ļoti īpašu. 
Uz skolu devos ar nemieru un uztraukumu, jo mājās bija ar vīru dom-

starpības, sirdī bija aizvainojums un dusmas. Biju pie tām pieķērusies un 
negribēju laist vaļā. Lai gan bija ļoti aizraujošas konferences un citas aktiv-
itātes, kas man tiešām bijas vajadzīgas, tomēr sirdī bija nemiers un bažas. 

Bet, kad sestdienas vakarā pieņēmu Jēzu Kristu par savas dzīve Kun-
gu, kaut kas mainījās. Jau tajā pašā vakarā mainījās, bet vēl nesapratu, 
negaidīju tādas pārvērtības.

No rīta pamostoties, domas bija par Kristu un tas bija man netipiski. 
Parasti es pamostos ar bažām, uztraukumu par dienas gaitām, par darbiem. 
Bija ļoti pasakaini sākt rītu ar sarunu ar Kungu, ar lūgšanu. Un tad sapratu, 
ka sirdī nav nemiera, nav aizvainojuma, dusmu uz vīru. Likās viss muļķīgs. 
Tā vairs nebija. 

Slava Kristum par to, ko Viņš dara, par to kā Viņš darbojas manā dz-
īvē!” Karīna

- “Šajā Marijas skolā esmu piedzīvojusi lielu prieku, patiesu kopā būša-
nu. Ikviena konference, kas notika šajās trīs dienās, bija domāta tieši man, 
tieši šajā brīdī uzrunājoša, pamācoša. 

Dievs rāda ceļu, pa kuru iet. Bet lielākais, spilgtākais notikums 
manā dzīvē, manā sirdī, kas mainījās, notika sestdienas vakarā. Mēs Jēzu 
pieņēmām kā savu Kungu. Tad es sapratu, ka līdz šim es esmu dzīvojusi tikai 
ar ticību, bet tajā brīdī, kad pieņēmu Jēzu kā savu Kungu, man ir izveido-
jušās attiecības ar Viņu. Es sapratu, ka nevēlos tās pazaudēt, ka es uzņemos 
atbildību par savu “jā”. Man ir jārūpējas par šīm attiecībām, jākopj tās.

Varu teikt, ka mainās mana sirds, mainās manas attiecības ģimenē - ar 
bērniem, ar vīru. Tas ir skaists mirklis, kas vairāk vieno.” Līga

- “Sestdien Sv.Mises laikā bija īpaša žēlastība, kuras ierosinātājs bija 
Svētais Gars caur priesteri Arni Maziļevski. Tā bija piedošanas lūgšana 
Dievam novada mērogā, mūsu senču vārdā. Mēs kļuvām par mūsu senču 
pārstāvjiem, lai sarautu saites, kas radušās no dažādiem grēkiem, ļauniem 
darbiem un ļautu Dieva žēlastībai un piedošanai nolīt pār mūsu novadu, 
novada iedzīvotājiem, ģimenēm.

Bija ļoti skaists šis mirklis, kad novada priekšsēdētājs Stefans Rāzna 
uzņēmās atbildību, spēra atbildīgu soli, visa novada iedzīvotāju vārdā lūgt 
Dievam piedošanu par mūsu senču grēkiem. Lūgšana bija plaša, kurā tika 
uzskaitīti galvenie grēki. Tad, kad visi kopā lūdzām piedošanu, jau tajā 
mirklī nolija Dieva žēlastība un piedošana. Sirdī nāca saviļņojums.

Vēlāk mazajās grupās daudzi dalījās, ka caur šo piedošanas lūgšanu 
sajuta Dieva pieskārienu. Šķiet cik maz ir vajadzīgs- jāpasaka Dievam viens 
vārds “piedod” un Viņš dod tik daudz... 

Nebeidzu vien brīnīties, cik daudz Dievs dod novadam iespēju, lai 
iedzīvotāji varētu baudīt Dieva Mīlestību.” Ilona

- “Šoreiz Dievs uzticēja citu kalpošanu, iepriekš esmu bijusi bērnu 
kalpošanā, bet šajā Marijas skolas sesijā biju atbildīga par saimnieciskām 
lietām. Priekšstata par to nebija, lūdzu Dieva vadību. Piedzīvoju tādu brīnu-
mu kā Dievs visu kārtoja, kā viss tika vadīts. Dievs sūtīja pareizajā laikā 
vajadzīgos cilvēkus palīgā. Par visu bija prieks un jutu Dieva mīlestību. 

Dievs parūpējās arī par maniem bērniem, kuri palika mājās, bija ne-
pieciešams viņus nogādāt uz mēģinājumiem. Te arī es saņēmu atbalstu no 
Dieva, Viņš deva man cilvēkus, kuri daudz palīdzēja. 

Svarīgi ir ļauties, teikt Dievam “jā” un spert drosmīgu soli kalpošanā. 
Fizisko vājumu un manu nespēku Dievs aizstāja ar mīlestību. Svētdienas 
vakarā bija liels prieks, saviļņojums, gribējās lidot. Pirmdienas rītā, neska-
toties uz fizisko nogurumu, bija vēlme iet un samīļot katru cilvēku, pateikt 
kādu mīļu vārdu un dalīties saņemtajā Dieva mīlestībā.” Iveta

Sirds ir pilna pateicības par katru dalībnieku, kuru Dievs paaicināja 
un atveda uz Marijas skolu Ilūkstē, par brīnišķīgo kalpotāju komandu, par 
priesteriem Arni Maziļevski, Juri Skutelu, Andri Ševeli, Jāni Triznu un An-
dreju Skadiņu, par to, ka mūsu nespēkā ir piedzīvots liels Dieva Spēks!

Priecājos, ka varējām baudīt un redzēt cik DIEVS IR ĻOTI, ĻOTI 
LABS!!!

Marijas skolu dibinājis kapucīnu tēvs (polis) no Ukrainas Pjotrs Kurk-
ievičs. Pasaulē pašlaik ir apmēram 70 Marijas skolas filiāles. Skola nemitīgi 
paplašinās un katru gadu filiāļu skaits pieaug. 

Latvijā, pateicoties priestera Arņa Maziļevska uzņēmībai un atvērtībai 
uz Dieva plānu, skola “ienāca” 2010.gadā. Savu svētību skolas atvēršanai 
Latvijā deva Latvijas Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps - metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs.  Pirmā filiāle bija atvērta Rīgā, 2012.gadā skolas filiāle 
tika atvērta Daugavpilī, 2016.gadā Gulbenē,  šogad - Ilūkstē.

Marijas skola ir domāta ikvienam, kas vēlas piedzīvot Dieva klātbūtni. 
Šajā skolā ikviens var saņemt ļoti daudz, par to liecina skolas dalībnieku, 
kuri skolā mācās jau vairākus gadus, liecības:

“Marijas skola priekš manis ir...
...  mācība kā nostāties uz pareizā ceļa- dzīvot šajā pasaulē saskaņā ar 

Dieva gribu./ Iveta
... iespēja padziļināti uzzināt visu, kas saistīts ar kristietību. Man ir 

parmaz tikai sv.Mises. Gribu iegūt atbildes uz daudziem KĀPĒC./ Regīna
... manas jaunās dzīves sākums. Caur Marijas skolu es atgriezos, 

turpinu iepazīt sevi un tuvinos Dievam./ Aigars
... kopība, draugi, kopējas lūgšanas, Dieva gribas iepazīšana./ Aldis
... kaut kas maigs, apjomīgs, iespēja būt mazam un mācīties skolā, tā 

ir Dieva mīlestības iepazīšana, lai sirds būtu atvērta uz cilvēkiem, būtu vēl 
garīgāka. Tā ir iespēja man mainīties, paskatīties uz savu vīru un uztvert 
viņu savādāk. Tā ir atbrīvošanās no kontroles, apzināšanās, ka ne tikai es 
varu./ Genovefa

... skola, kurā mana sirds piepildās ar patiesu prieku. Tājā es mācos 
mīlēt savu tuvāko, iegūstu sapratni, kas ir patiess kristietis. Skolā man māca 
izprast Bībelē rakstīto un ieraudzīt to kā Dieva Vārdu es varu attiecināt uz 
manu dzīvi (ko man grib teikt Dievs). Tā ir labākā relaksācija un rehabil-
itācija nedēļas nogalē kādu jebkad esmu piedzīvojusi./ Līga

... iespēja atklāt Dieva mīlestību, iepazīt sevi un savas dzīves patieso 
būtību un atklāt prieka, miera un mīlestības avotus.”/ Ilona

Gaidām arī Tevi, cienījamais lasītāj, uz Marijas skolas Ilūk-
stē pavasara sesiju, kura notiks no 5.maija līdz 7.maijam, lai arī Tu 
piedzīvotu Dieva lielo mīlestību!

Līga Baltrukeviča, 
Marijas skolas Ilūkstes filiāles vadītāja
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DVIETES PALIENĒ NOTIKS VIDES 
MŪZIKAS KONCERTS „DABAS 
KONCERTZĀLE”

Ar mērķi palielināt sabiedrības izpratni par ES aizsargājamiem bioto-
piem un pareizu to apsaimniekošanu vides (angļu val. ambient) mūzikas 
koncerts „Dabas koncertzāle” top zinātnes un mākslas saskarsmē – zināt-
nieki, mūziķi, dzejnieki, fotogrāfi un filmu autori kopīgi veido izrādi, kuras 
galvenais varonis ir daba. Kopš 2006. gada Dabas koncertzāle risinājusies 
jau septiņpadsmitās pašvaldībās, pulcinot tūkstošiem ģimenes, pievēršot 
uzmanību konkrētai sugai dabā un caur to, pastiprinātu sapratni par dabas 
aizsardzības pasākumiem šīs sugas specifiskā biotopā.

Dabas koncertzāles radošā komanda sadarbībā ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi ir noteikušas  šī gada dabas, mūzikas, mākslas un video perfor-
mances norises vietas un varoni. Proti, par 2017. gada varoni izvēlēta aug-
snes dižslieka (Lumbricus terestris), kas, starp citu, ir šī gada bezmugur-
kaulnieks, un performances notiks  -  17. jūnijā Dvietes palienē un 
30. jūnijā Burtnieku novada palieņu pļavās. Koncerti notiek brīvā 
dabā, un ieeja ir bezmaksas.

Sliekas ne tikai “apkopj” augsni, bet arī ir kā barības objekts ļoti dau-
dziem dzīvniekiem, gan mugurkaulniekiem (sākot no mežacūkas, līdz pat 
cirslim) gan dažādiem bezmugurkaulniekiem. Vislielākā slieku daudzvei-
dība un kopējais skaits konstatēts upju un ezeru palienēs – mitrājos, kas 
regulāri pārplūst. Tāpēc Dabas koncertzāles 2017. gada koncertu vietas 
izvēlētas palienu pļavās. Tajās dzīvo arī apdraudēti putni – ķikuti, kas ba-
rojas gandrīz tikai ar sliekām. Kā ierasts, pirms muzikālās daļas ikvienam 
apmeklētājam praktiskā darbībā būs iespēja uzzināt daudz jauna un inte-
resanta par varoni – slieku. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti kopā 

ar zinātnieku Voldemāru Spuņģi ir izstrādājuši 20 zinātniski interaktīvās 
izziņas un mākslas darbnīcas, lai pasākuma apmeklētāji iepazītu dižslie-
kas uzbūvi, dzīvesveidu un nozīmi gan attiecīgajā ekosistēmā, gan cilvēka 
dzīvē.

Latvijā dzīvo 13 slieku sugas, bet ne visas var sastapt jebkurā augsnē, jo 
tās ir pielāgojušās jeb specializējušās dzīvei gan smilšainās, gan skābākās, 
gan trūdvielās bagātās augsnēs. Izrādās, slieka tāpat kā ķirzaka spēj atau-
dzēt jeb reģenerēt zaudētos ķermeņa posmus, kā arī ļoti interesanti notiek 
jaunās paaudzes veidošanās, jo sliekas ķermenī ir gan sievišķie, gan vīrišķie 
dzimumorgāni. Sliekas ar savu darbošanos uzlabo augsnē gaisa piekļuvi, 
bagātina augsni ar barības vielām, virszemē atstājot mazas augsnes “bum-
biņas”. Iepazīstot dižslieku, iepazīsim arī pazemes pasauli – kukaiņus, 
kāpurus un tārpus. Lai to visu izzinātu gan mazie, gan lielie apmeklētāji 
varēs veidot, zīmēt, diskutēt, skatīties, līdzdarboties.

Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi Dabas koncertzāles mā-
jas lapā – www.dabaskoncertzale.lv un sociālajos tīklos, kā arī 
Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv.

Foto: www.dabaskoncertzale.lv

LIELĀ TALKA 2017.
Mēs būsim zaļākā valsts pasaulē, ja mēs paši pieņemsim un noticēsim! Jau 

tradicionāli, akcija - Lielā Talka -  aicina domāt zaļi, rūpējoties par savu vidi, 
iesaistīties sakopšanas talkās.

22.aprīlī talkosim arī mūsu novadā:
Ilūkstē - Pulcēšanās pie Domes ēkas. Talkošanas vietas : 2.Pasaules kara 

upuru kapi (teritorija aiz Bebrupītes); Teritorija aiz pilsētas kapiem;Iekopsim 
un labiekārtosim atpūtas vietu pie „Just” Strelnieku ielā. 11.00 – brokastu 
tēja un našķi, pēc darba – pusdienu zupa.

Subates pusē - Pulcēšanās pie Subates klutūras nama, sakopsim kalnu pie 
luterāņu baznīcas;

Bebrenes pagastā –Talkošana Bebrenes katoļu un luterāņu kapos. Talka 
notiks arī Ilzes ciemata centrā. Pulcēšanās talkošanas vietās;

Eglaines pagastā – Pulcēšanās Lašos pie pils vārtu fragmenta, dosimies 
sakopt apkārtni pie Stendera muzeja un Lašu kalna;

Šēderes pagastā - Pulcēšanās talkošanas vietās – Šēderes centrs pie kultū-
ras nama un Grīnvades kapi;

Dvietes pagastā – Pulcēsimies un sakopsim Dvietes parka teritotiju;
Pilskalnes pagastā – Sakarā ar aktīvā tūrisma sezonas sākšanos Lielā tal-

ka Pilskalnes pagastā notiek  ātrāk – jau 8. aprīlī

Talkas sākums 9.00.
Talkas organizētāji un atbalstītāji norāda uz projekta valstisko 

nozīmi, uzsverot to, ka talkošana ir kļuvusi par neatņemamu mūsu 
valsts tradīciju.

Lielās Talkas patrons, Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš talkas ak-
tivitātēs ir piedalījies jau kopš projekta pirmsākumiem uzsver, ka Lielā talka ir 
viens no veidiem kā mainīt cilvēku domāšanu un darbību. “Talka arī parāda, 
ka labas lietas nevar izdarīt uzreiz vienā mēģinājumā, bet tam ir nepieciešams 
laiks, lai mēs tiešām mainītos paši, mainītu savus paradumus, domāšanu un 
uzvedību. Talka ir uzskatāms piemērs tam, ka, ja tas notiek nepārtraukti, tad 
ar katru gadu mēs kļūstam labāki,” talkas mēneša ieskandināšanas laikā sacī-
ja Raimonds Vējonis. Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzemeaicina: “Mēs būsim 
zaļākā valsts pasaulē, ja mēs paši pieņemsim, un no ticēsim. Kad mēs šo lēmu-
mu pieņemsim un sāksim uz to virzīties, mēs būsim zaļākie. Nevajag paļauties 
uz novērotājiem no malas, kas mūs saskaitīs, numurēs un novērtēs. Mums 
nevajag Jeilas universitāti, lai būtu zaļi. Būsim zaļi, ja pieņemsim šo lēmumu 
pašiem priekš sevis. Galvenais, ka mēs tā jūtamies. Ar valsts digitalizāciju, 
veselības tūrismu, lielās lauksaimniecības samazināšanu, nācijas veselību un 
garīgo atdzimšanu.”

Madara Pavlovska, redaktore
Papildus informācija www.taklas.lv

ARĪ ŠOGAD NOTIKS TŪRISMA 
RALLIJS!

Ja esi atraktīvs, jautrs, asprātīgs, mazliet azartisks, vēlies patīkami 
pavadīt laiku ar ģimeni, draugiem, tad aicinām Tevi piedalīties  Ilūkstes 
novada Tūrisma rallijā “Citādais ceļojums”. Maršruts vedīs pa Ilūkstes 
novadu, lai netradicionālā un atraktīvā veidā iepazīstinātu ar mūsu nova-
da tūrisma objektiem un Sēlijas skaisto dabu. 

Turpinot tradīciju, arī šogad - 27. maijā - notiks Ilūkstes no-
vada Tūrisma rallijs  „Citādais ceļojums”. Sīkāka informācija sekos 
Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv, informatīvajā iz-
devumā “Ilūkstes novada vēstis” maija numurā un  facebook.com lapā -  
“Ilūkstes novada vēstis” u.c.
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Bebrenes pagastā: Mariju Raukinu, Leonoru Tamani, 
Uldi Vasiļevski, Elgu Vuškāni
Dvietes pagastā: Teklu Timšāni, Juri Dilānu,
Viktoru Valteru
Eglaines pagastā: Zinaidu Sokolovu, Irēnu Fedoroviču, 
Vladimiru Roļu, Sergeju Kislovu, Juriju Šaraņinu, 
Pilskalnes pagastā: Irmu Ivanovu, Liliju Šaršūni,
Viktoru Lapeško, Inetu Bitenieci 
Prodes pagastā: Arvīdu Markeviču 
Šēderes pagastā: Pēteri Makavecki 
Subatē: Fjodoru Čerkasovu, Aldonu Ladošinu,
Regīnu Bagvilaiti 
Ilūkstē: Ainu Buku, Ludvigu Pabērzu, Janīnu Štāli,
Mauritu Krapānu, Agnesi Kreņevsku, Jāni Puriņu,
Ivanu Semjonovu, Irēnu Tarvīdi, Silviju Timofejevu,
Valdi Kaļiņinu, Vladimiru Lukšu, Henrihu Steļmaku 

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā martā 
reģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Bebrenests pagasts: Marija Klaucāne, Valentins Sivaks
Dvietes pagasts: Stase Karnača
Pilskalnes pagasts: Ādolfs Apelis
Šēderes pagasts: Artēmijs Žukovskis
Ilūkste: Voiceks Stalidzāns, Dagmāra Rudzīte,
Raimonds Labuds, Lilija Brakovska
Subate: Tekla Kokina

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās 
aprīlī dzimušos novada iedzīvotājus:

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā martā
reģistrēti jaundzimušie:
Dvietes pagasts: Sintija Šervinska
Eglaines pagasts: Artjoms Usačovs
Pilskalnes pagasts: Martins Gabriels Lihoveckis   
Šēderes pagastā: Emīlija Orlova
    Subatē: Toms Davidāns

„SAVĀDĀK JAU NEMAZ NEVAR 
BŪT, JO TĀ IR MANA MĀJA UN 
TAS IR MANS GODS.”

Kādā agrā rītā, apsekojot Ilūkstes pilsētu, satieku cienījamā vecumā 
kungu, kurš steidz pabeigt uzkopšanas darbus gar savas mājas prieguļošo 
teritoriju. Savāc, no kaimiņa sētas puses, vējam atpūstās lapas un smilti.  
Sasveicināmies, padodu: „ Dievs palīdz” un uzsāku sarunu.

Kad vien sanāk iet, vai braukt gar šo māju, ar prieku redzu, ka gan 
pagalms, gan mājas priekša ir sakopta un tīra. Kunga atbilde lika man par 
daudz ko aizdomāties.Viņš saka: „ Savādāk jau nemaz nevar būt, jo tā ir 
mana māja un tas ir mans Gods. Man būtu jāsadeg no kauna, ja kāds aiz-
rādītu par nesakopšanu. Vai vēl ļaunāk, ja kāds strādnieks tiktu norīkots 
kopt manas mājas priekšu.”

Tādiem cilvēkiem GODS, tā ir cilvēciskuma mērvienība, kas neļauj no 
mājas iznestos atkritumus iemest kaimiņa konteinerā, ceļa malā, skvērā 
vai mežā. Kas liek  ik rītu sarosīties un uzturēt tīru ne tikai savu māju, vai 
pagalmu, bet arī īpašumam pieguļošo teritoriju. 

Mēs varam būt lepni, ja mums kaimiņos, vai rados dzīvo tādi cilvēki. 
Visdziļākā cieņā un pateicība par viņu godprātīgo attieksmi pret savu īpa-
šumu, savu pilsētu un savu valsti. 

Mūsu pašvaldībā darbojas saistošie noteikumi, kas paredz sodu par ne-
sakoptu īpašumu,  un pilsētās, arī par nesakoptu pieguļošo teritoriju. Lai 
cik bargi būtu sodi, tie nespēs ietekmēt cilvēku sirdsapziņu un vēlmi dzīvot 
skaistā vidē. Tādēļ lūgums būtu visiem īpašniekiem sakopt un uzturēt tīru 
savu īpašumu un tam piesaistīto teritoriju.

Indra Madarniece, Ilūkstes novada pašvaldības teritorijas 
apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības  nodaļas speciāliste 

LABAS PĀRVALDĪBAS SAUKĻI 
SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI

ESI PIEEJAMS!
Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un pašvaldības iestādei būt pieeja-

mai ne tikai formāli, bet arī reāli.
Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu valsts pārvaldi. Minētais nozīmē ne tikai 

fiziskās vides pieejamību ar vienlīdzīgām iespējām, tai skaitā, arī personām ar 
dažāda veida invaliditāti, bet arī informācijas pieejamību un iedzīvotājiem drau-
dzīgu pieņemšanas laiku.

LABAS PĀRVALDĪBAS SAUKĻI 
SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAI

ESI SAPRĀTĪGS!
Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pie-

der arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Pieņemot 
lēmumus, valsts un pašvaldības iestādei jānodrošina samērīgums starp privātper-
sonu un sabiedrības interešu ievērošanu.

Atceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir jāsamēro ar citu cilvēku tiesībām.
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums
„Ilūkstes Novada Vēstis”

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

www.facebook.com/Ilūkstes-novada-vestis

Ilūkstes novada pašvaldība
Ilūkste, Brīvības iela7, LV-5447

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

www.ilukste.lv

Iespiešana: SIA „Latgales druka”
Maketēšana: Igors Madžulis

Tirāža: 620 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild rakstu autori.


