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

PAR DOMES SĒDĒM DECEMBRĪ
27. decembrī ārkārtas domes sēdē deputāti izskatīja jautājumu par 
iesaistīšanos projektā „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģen-
erācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās”.   

Projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas 
un Ilūkstes novada teritorijās II kārta“ apraksts

Projekta pieteicējs: Daugavpils pilsētas dome, sadarbības partneris: 
Ilūkstes novada pašvaldība.
Projekta ilgums: 18 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu 
noslēgšanas brīža.
Projekta mērķis: Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo 
teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu, 
tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba 
vietu radīšanu.
Projekta izmaksas: 
Projekta kopējās izmaksas EUR 5 564 303,28, no tiem: 
Daugavpils pilsētas daļa - EUR 3 155 283,28 
Ilūkstes novada daļa – EUR 2 409 020,00
ERAF finansējums 85%
Daugavpils pilsētas domes un Ilūkstes novada pašvaldības līdzfinansējums 
10,5%
Valsts budžeta dotācija 4,5%

Projekta galvenās aktivitātes:
1. Pamatojošās tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk. 

būvekspertīzes veikšana;
2. Daugavpils pilsētas Čerepovas rūpnieciskās teritorijas publiskās 

infrastruktūras sakārtošanas II kārta: 
•	 Publiskās infrastruktūras sakārtošana Siguldas ielas rajonā, 

Daugavpilī;
•	 Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, 

Daugavpilī;
•	 Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī;
•	 Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu 

ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu 
ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, 
Daugavpilī.

3. Būvniecības darbi Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” 
degradētās teritorijas attīstīšanai par ražošanas zonu:

•	 Publiskās infrastruktūras – “Mežlīču” pievadceļa atjaunošana ar 
ceļa atzaru izbūvi; divu šķembu laukumu izbūve; betona laukuma 
izbūve, grausta demontāžas un teritorijas attīrīšanas darbi; ārējā 
apgaismojuma uzstādīšana ceļa brauktuves malās;

4. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā 
esošajiem LR būvnormatīviem;

5. Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar spēkā 
esošajiem LR būvnormatīviem;

6. Projekta vadība;
7. Projekta publicitāte. 

Kopējais sasniedzamais rezultāts: Revitalizēta degradēta teritorija 
4,46 ha platībā, rādītās ap 124 jaunas darbavietas un piesaistītās privātās 
investīcijas 5 515 891,00 eiro apmērā.
Projekta īstenošanas vieta: Čerepovas rūpnieciskā teritorija 
Daugavpils pilsētā / Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” 
degradētā teritorija

Nolēma iesaistīties minētajā projektā.

28. decembrī domes kārtējā sēdē izskatīja  33 jautājumus:
1. Par atļauju SIA „Ornaments“  pamatlīdzekļa izslēgšanai no bilanc-

es.
2. Par Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošo pamatlīdzekļu 

izslēgšanu no bilances.
3. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu 

un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu  bilancē.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

piedziņu no L.O. Šēderes pagastā.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas un 

zemes nomas maksas dzēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas 

dzēšanu SIA ”ILTA D” Ilūkstē.
7. Par prasību par iztrūkumu izskatīšanu un izslēgšanu no grāmat-

vedības uzskaites.

8. Par līdzfinansējumu Latvijas Vides aizsardzības fonda projektam.
9. Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu 

pašvaldības funkciju pildīšanai izveidotajām komisijām, darba 
grupām un revidentiem.

10. Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti 
minimālajai darba algai 2018.gadā.

11. Par nedzīvojamo telpu  Tirgus laukums 18, Subatē nomas maksas 
noteikšanu.

12. Par grozījumiem 02.06.2017. domes lēmumā Nr.235  “Par Dviet-
es sociālā pakalpojumu centra iznomāšanu SIA ”Veselības centrs 
Ilūkste”“.

13. Par Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra trenažieru zāles, 
aerobikas un manēžas maksas noteikšanu.

14. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.
15. Par Ilūkstes novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību 

aizsardzības jomā nolikuma apstiprināšanu.
16. Par ēdināšanas finansējuma piešķiršanu novada vispārizglītojošajām 

izglītības iestādēm.
17. Par atbalstu Ilūkstes novada reliģiskajām konfesijām kristīgo pasā-

kumu organizēšanai.
18. Par zvejas tiesību nomu I. A. Dvietes ezerā Dvietes pagastā.
19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 11C, Ilūkstē, 

atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 10-2, Subatē, mantojuma at-

klāšanas izsludināšanu.
21. Par pašvaldības zemes Sporta ielā 4, Ilūkstē, iznomāšanu.
22. Par pašvaldības zemes iznomāšanu A. Č. Ilūkstes pilsētā. 
23. Par telpu nomu pašvaldības nekustamajā īpašumā Tirgus laukums 

18, Subatē.
24. Par adreses “Rīti” piešķiršanu Bebrenes pagastā.
25. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

“Atskaņas 1” Pilskalnes pagastā.
26. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu un zemes nomas 

pirmtiesību izbeigšanu J. K. Pilskalnes pagastā.
27. Par zemes iznomāšanu P. K. Šēderes pagastā.
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. T. Pilskalnes pagastā.
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. U. Eglaines pagastā.
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu D. P. Eglaines pagastā.
31. Par zemes iznomāšanu J. P. Eglaines pagastā.
32. Par pašvaldības zemes vienības (4456 005 0076) Eglaines pagastā 

nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
33. Par grozījumiem 30.11.2017. domes lēmumā Nr.403.

 Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem.

Atļāva SIA ”Ornamentam” izslēgt no bilances apkures katlu UKC-1,0H, in-
ventāra kartīte Nr 1230042, ar sākotnējo bilances vērtību EUR 5 801,05, 
nolietojums EUR  5 801,05, ar atlikušo  vērtību EUR 0,00 un uzdeva uzņē-
mumam  šo apkures katlu nodot metāllūžņos un iegūtos naudas līdzekļus 
izmantot uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, kā arī izslēdza no 
pašvaldības bilances  Pilskalnes pagasta pārvaldes valdījumā esošo biotual-
eti, inventāra kartīte Nr 2920, ar sākotnējo bilances vērtību EUR 2 122,09 
,nolietojums EUR 2 122,09 ar atlikušo  vērtību EUR 0,00 , kā arī  laivu 
piestātni, inventāra kartīte Nr 2925, ar sākotnējo bilances vērtību EUR 8 
668,08, nolietojums EUR 8 668,08 ar atlikušo  vērtību EUR 0,00. Šo pamat-
līdzekļu ekspluatācijas uzsākšanas laiks ir 2008.gads. Laivu piestātne ir no-
lietojusies, neatbilst cilvēku drošībai. Biotualete neatbilst sanitāro normu 
prasībām, ir nolietojusies un nav atjaunojama.

***
Sakarā ar  veiktajiem būvniecības, remonta un  rekonstrukcijas darbiem 
pašvaldības objektos palielināja šo objektu bilances vērtību un jaunizbūvētos 
objektus iekļāva  pašvaldības bilancē. Tie ir:

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 
ietvaros īstenotajam projektam Nr.LLI-228 “Ģimenes ieleja” jeb “Family val-
ley”, izbūvēts daudzfunkcionāls betona laukums un ierīkota brīvdabas slidot-
ava Ilūkstē par EUR 116 848,38; Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020.gadam ietvaros īstenotajam projektam Nr.LLI-119 
“Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” jeb “Travel smart – visit Lithuania 
and Latvia”, izveidota Stendera laika klase Eglaines pamatskolā par EUR 
17 212,64; ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” ietvaros īstenots projekts Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000003 “Il-
ūkstes novada jauniešu radošais kvartāls”, kura rezultāta veikts telpas re-
monts Ilūkstes Kultūras centrā par EUR 59 874,06; Veikta Pilskalnes pa-
gasta pārvaldes ēkas jumta seguma nomaiņa par EUR  8 145,18; Pabeigti 
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ielas seguma atjaunošanas darbi Zemgales ielā, Ilūkstē par EUR 121 051,54; 
Veikta apgaismojuma ierīkošana (2 stabi, 2 gaismekļi)  Ilūkstes novada Dvi-
etes pagasta autoceļam Nr.54-1 Mednieki-Liepziedi-Centrs un apgaismo-
juma ierīkošana (4 stabi, 4 gaismekļi)  Dvietes pagasta autoceļam Nr.54-7 
Centrs-Rija par EUR 5 608,75;Veikta apgaismojuma ierīkošana (8 gaismekļi 
uz esošajiem balstiem) Ilūkstes novada Eglaines pagasta Liepu ielā par EUR 
2 942,90;Veikta apgaismojuma ierīkošana (8 stabi, 8 gaismekļi) Ilūkstes no-
vada Šēderes pagasta Pašulienes ciemā par EUR 5 169,91; Veikta apgaismo-
juma ierīkošana (10 stabi, 10 gaismekļi) Ilūkstes novada Subates pilsētas 
Zaļmuižas ielā par EUR 8 245,69; Veikta apgaismojuma ierīkošana (8 stabi, 
8 gaismekļi) Ilūkstes novada Subates pilsētas Gurķu ielā par EUR 7 901,07; 
Veikti Ilūkstes siltumstacijas ēkas būvdarbi, Jēkabpils iela 16, Ilūkstē par 
EUR 19 500,00;Uzstādīts žogs un vārti Ilūkstes kapsētā 195 metru garumā 
par EUR 3 787,97;Izbūvēts piemiņas akmens Ilūkstes novada izsūtīto cilvē-
ku piemiņai par EUR 17 923,16.

Nolēma ar 2018.gada 1. janvāri : 
1) pašvaldības darbiniekiem, kuri tiek finansēti no Ilūkstes novada 

pašvaldības budžeta, izņemot darbiniekus, kuriem pamatalga mēnesī iz-
teikta procentuāli, atalgojumu paaugstināt par 13,158 %.

2) samazināt atalgojumu 20% apmērā darbiniekiem, kuriem noteiktā amata 
algas likme mēnesī izteikta procentuāli un kuri tiek finansēti no Ilūk-
stes novada pašvaldības budžeta, savstarpēji vienojoties ar darbiniekiem 
par nepilna darba laika noteikšanu proporcionāli algas samazinājumam, 
izņemot darbiniekus ar noteikto  nepilno darba laiku (12 h nedēļā).

3) noteica domes deputātiem par piedalīšanos domes institūciju sēdēs un par 
citu deputāta pienākumu pildīšanu - euro 13,60 (trīspadsmit euro  60 cen-
ti) par vienu stundu, bet ne vairāk kā desmit stundas mēnesī (neieskaitot 
ārkārtas komitejas un domes sēdes);

4) noteica domes priekšsēdētāja vietniekam, kas neieņem algotu amatu domē, 
par domes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu domes priekšsēdētāja 
uzdevumā, euro 13,60     (trīspadsmit euro 60 centi)  par vienu stun-
du, bet ne vairāk kā 56 stundas mēnesī, bet pildot domes priekšsēdētā-
ja pienākumus viņa prombūtnes laikā saņem atlīdzību 90% apmērā no 
priekšsēdētāja mēnešalgas.

5) noteica citu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidoto komisi-
ju un darba grupu priekšsēdētājiem un locekļiem – euro 6,80 (seši euro 
80 centi) par vienu stundu, ar nosacījumu, ka šo noteikto darba samak-
su nepiemēro tiem komisiju un darba grupu priekšsēdētājiem un loce-
kļiem, kas ir pašvaldības algoti darbinieki un komisiju vai darba grupu 
priekšsēdētāja vai  locekļa pienākumus pilda sava algotā  darba laikā

6) noteica novada domes revidentam - euro 5,70 (pieci euro 70 centi) par 
vienu stundu.

***Grozīja 02.06.2017. domes lēmumu Nr.235  (prot. Nr.8, 4.§)  “Par Dvi-
etes sociālā pakalpojumu centra iznomāšanu SIA ”Veselības centrs 
Ilūkste” “  2. punktu un piešķira SIA ”Veselības centrs Ilūkste” at-
vieglojumu nekustamā īpašuma nodoklim, zemes nomai un nedzīvo-
jamo telpu nomas maksai 90% apmērā līdz 2018.gada 31. decembrim. 

***
Piešķīra 2018.gadā finansējumu EUR 400,00 apmērā  novada vispārizglīto-
jošajām izglītības iestādēm skolēnu un viņu pavadošo pedagogu ēdināšanai 
mācību priekšmetu olimpiādē.

***
Nolēma izslēgt  no grāmatvedības uzskaites neatgūstamo summu EUR 780,  
sakarā ar Valsts policijas izbeigto kriminālprocesu par Pilskalnes pagasta 
atpūtas bāzē “Dubezers” 2007.gada 27.jūnijā notikušo zādzību.

***
Apstiprināja ar 2018.gada 1.janvāri Sporta skolas Sporta centra trenažieru 
zāles, aerobikas un manēžas maksas pakalpojumu cenrādi:

Sporta skolas Sporta centra trenažieru zālei:

Pakalpojuma veids

Mērvienība
Vienam ap-

meklējumam 
(stunda)

Cena bez 
PVN 
(euro)

PVN 
(euro)

Cena ar 
PVN 
(euro)

Apmeklējums vienai personai 1,00 2,48 0,52 3,00

Apmeklējums vienai personai 
par katru nākamo pusstundu 0,50 1,24 0,26 1,50

Abonements 4 reizēm mēnesī 1,00 8,43 1,77 10,20
Abonements 8 reizēm mēnesī 1,00 15,87 3,33 19,20
Neierobežots apmeklējumu 
skaits mēnesī 1,00 20,66 4,34 25,00

Visas trenažieru zāles noma 1,00 20,66 4,34 25,00

Sporta skolas Sporta centra trenažieru zālei un 
baseinam ar saunu un pirti:

Pakalpojuma veids
Mērvienība

Vienam apmeklēju-
mam (stunda)

Cena bez 
PVN 
(euro)

PVN 
(euro)

Cena 
ar PVN 
(euro)

Apmeklējums vienai per-
sonai 2,25 5,95 1,25 7,20

Abonements 4 reizēm mēnesī 2,25 22,48 4,72 27,20
Abonements 8 reizēm mēnesī 2,25 42,31 8,89 51,20
Neierobežots apmeklējumu 
skaits mēnesī 2,25 82,65 17,35 100,00

Sporta skolas Sporta centra aerobikas nodarbībām:
Zāles noma vienam apmeklē-
jumam 1,00 20,66 4,34 25,00

Zāles noma regulārām nodar-
bībām 4 reizēm mēnesī 1,00 41,32 8,68 50,00

Zāles noma regulārām nodar-
bībām 8 reizēm mēnesī 1,00 61,98 13,02 75,00

Sporta skolas Sporta centra manēžai:
Manēžas noma 1,00 20,66 4,34 25,00
Manēžas noma regulārām 
nodarbībām 4 reizēm mēnesī 1,00 41,32 8,68 50,00

Manēžas noma regulārām 
nodarbībām 8 reizēm mēnesī 1,00 61,98 13,02 75,00

Piešķīra atlaidi (atlaides nedarbojas uz abonementiem):

- Sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai ve-
selības aprūpes funkciju nodrošināšanai līdz 100%;
- Studentiem, pensionāriem, invalīdiem uzrādot apliecību 10% ;
- Grupas apmeklējumam no 10 personām un vairāk 20% (jāpiesaka 
savlaicīgi);
- Personām, kurām apmeklējuma dienā ir dzimšanas diena vai vārda 
diena 50%;

           -  Dažādām akcijām 20%;
- Citu novada izglītības iestādēm, pašnodarbinātām personām, 
komercsabiedrībām līdz 50%.

***
Izskatīja biedrības “Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība”, reģis-
trācijas Nr.40008259176, Mihoelsa iela 3-43, Daugavpils, iesniegumu par 
Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstīto projektu.

    Konstatēja, ka biedrība no 2017.gada maija līdz 2018.gada 15.janvārim 
realizē Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu. Tā ietvaros izveido un 
nacionālajā bezmaksas virszemes TV apraidē (kanālā ReTV) izrāda rīdī-
jumu “Bio Tops”, kurā tiek aplūkotas zaļā dzīvesveida, etnobotānikas, 
kultūrvēstures, sabiedrības izglītošanas, veselīga dzīvesveida, sociālo un 
vides problēmu tematikas.  Ilūkstes novada kontekstā ir izrādīti raidīju-
mu, kuros stāstīts par biotopu apsaimniekošanu Pilskalnes Siguldiņā un 
jaunajiem zemniekiem Timšānu ģimeni (arbūzu audzēšana). Projekti tiek 
realizēti gan reģionālā, gan nacionālā līmenī. Šajā sakarā dome nolēma 
atbalstīt biedrību “Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība”, Latvijas 
Vides aizsardzības fonda projekta īstenošanā un piešķirt līdzfinansējumu 
Latvijas Vides aizsardzības fonda projektam EUR 300,00 (trīs simti euro 
00 centi) un ieskaitīt biedrības “Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienī-
ba”, reģistrācijas Nr.40008259176, Mihoelsa iela 3-43, Daugavpils, bankas 
norēķinu kontā.

***

Ņemot vērā novada iedzīvotāju vajadzības pēc morālā un psiholoģiskā 
atbalsta, kā arī nepieciešamību uzturēt un pilnveidot garīgi un emocionāli 
līdzsvarotu, uz augstām morālām vērtībām balstītu vidi novadā, dome 
nolēma atļaut  Ilūkstes novada reliģiskajām konfesijām  izmantot bez 
maksas pašvaldības iestāžu telpas kristīgo vērtību veicinošu pasākumu  
organizēšanai. 

	 	 	 	 	 Irēna	Bogdanova	
					Lietvedības	nodaļas	vadītāja									
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BRĪNUMUS DARĀM MĒS VISI
Katrs jauns gads mūs vēl aizvien mudina sākt tādu kā jaunu ceļu, 

jaunu posmu, pāršķirt jaunu lapu, tam kļūstot par laiku, kad noliekam 
malā steigas pilno ikdienas dunu, lai izvērtētu un saprastu, kas ir tās 
lietas, tie darbi, kas patiesi mūs visus izgaismo, kas padara mūsu dzīvi 
labāku, gaišāku.

Mēs ieejam atbildīgā stadijā attieksmē pret valsti. Šogad svinam Lat-
vijas simto gada dienu. Jā, apkārt ir neskaitāmi daudz ēnu, daudz noti-
kumu, kas ļaudīs rada šaubas un neticību valsts nākotnei. Latvija nav 
gatava. Un nebūs…  Ir viegli ļauties vājumam un justies visas pasaules 
problēmu nomāktiem. Mēs gaidām, lai kāds cits sāktu rīkoties. Tomēr brī-
nums nav tas, ko dara citi. Brīnumus darām mēs visi. Cauri laikiem mēs 
esam lepojušies un lepojamies  par savu tautu, bet latviešiem Latvijai jātic. 
Mēs valsti veidojam un ceļam - skaistu, baltu, cēlu, atpazīstamu. Vai ne-
būtu labāk fokusēties uz to, ko es varu, nevis nevaru izdarīt? Kas notiktu, 
ja savu skatu  vērstu uz labo katrā lietā un arī tajā, kas  šķiet jau mirusi?  
Ja gribam sasniegt neiespējamo, ir jāķeras klāt iespējamajam, tad  bailes 
un šaubas izzūd. 

Nenoliedzami, mēs esam savas pagātnes mantinieki, bet  tas nenozīmē, 
ka dzīvojam pagātnes ēnā un kalpībā, mēs paši esam savas nākotnes 
veidotāji – pēc savas gribas un pārliecības. Atminēties tautas notikumu 
vēsturi un valsts veidošanās ceļu tas nav tikai stāsts par aizgājušo, tas ir 
arī stāsts par mums šodien. Mūžīgu piemiņu un godu savās sirdīs atdodam 
krietnajiem ļaudīm, kuri savs dzīves atstāja kara laukos, lai sētu sēklas 
mūsējām.  Tādēļ, šajā zīmīgajā valsts gadadienā, domājot par dāvanu 
Latvijai no mūsu novada, taps piemiņas vieta  Lāčplēši kara ordeņa 
kavalieriem  un kritušajiem. Aicinām ikvienu iedzīvotāju iesaistīties šīs 
vietas radīšanā izsakot savus priekšlikumus, redzējumu un sajūtas, kopā 
radot ne tikai piemiņas vietu, bet vietu ar plašāku simbolisko nozīmi. 

Šis gads mums īpašs arī ar to, ka valsts simtgades zīmē izdziedāsim un 
izdejosim Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkus un uzreiz pēc tiem, 
kopā celsim mūsu novada vērtības un svinēsim novada svētkus, kurus 
šogad caurvīs saules ritējuma tēma. 

Dzīvi novadā ik dienu mēs veidojam visi kopā. Nenoslēdzamies 
pašpietiekamībā un pašgudrībā, bet strādājam ar atvērtību jaunajam, 
neparastajam, arī negaidītajam! Te katrs var nākt ar savu ieguldījumu 
– klausoties, runājot, jautājot, darot. Ir kopā jāmeklē iespējas, kā un ko 
mainīt. Ja mēs neskatāmies plašāk, tad nespējam izmantot tās savas 
iespējas, ko mēs varētu darīt, lai visas tās lietas labāk notiek. Ir  jāmeklē 
risinājumi, jādara, ko spējam, lai pacilātu garu, jādara, ko spējam, savā 
personīgajā līmenī. Ja  katru dienu varat izdarīt ko labu… Ikviens cilvēks 
var katru dienu izdarīt kaut ko labu, un tad šī pasaule izskatīsies citādi. 
Tad mūsu Latvija izskatīsies citādi. Mūsu mājas izskatīsies citādi. 

Mēs katrs te aizvien rosāmies… Lai nāk  gaišas lietas!
Sanita Plone

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas p. i.

IEVĒROJOT FIZISKO PERSONU 
DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMU, TIKS 
MAINĪTS PAŠVALDĪBAS PUBLIKĀCI-
JU SATURS

Turpmāk Ilūkstes novada pašvaldības informatīvajos kanālos, t. i., 
informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis” un mājaslapā netiks 
publicēta informācija par pašvaldībā reģistrētajiem jaundzimušajiem, 
mūžībā aizvadītajiem, jubilāriem, kā arī laulībām, norādot minēto 
personu vārdus un uzvārdus. Šādas izmaiņas ir ieviestas, balstoties 
uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu 
pašvaldībām ievērot Datu valsts inspekcijas pausto viedokli, ka šādas 
informācijas izpaušana apdraud fizisko personu pamattiesības un brīvības, 
it īpaši privātās dzīves neaizskaramību saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma tiesisko regulējumu.

Pašvaldība ievēros šos ieteikumus un turpinās informēt par sabiedriski 
nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, par pašvaldībā jaundzimušo 
skaitu sadalījumā pa pilsētām un pagastiem, kā arī pēc dzimuma. Tāpat 
pašvaldība informēs par kopējo noslēgto laulību skaitu attiecīgā laika 
periodā vai sniegs cita veida informāciju, kas neļaus identificēt konkrētas 
fiziskas personas.

JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ NOTIKS 
„DZĪVO STĀSTU DIENAS” SĒLIJĀ

2017. gada beigās tika uzsākta 
Lauku partnerības „Sēlija”, Aizkr-
aukles rajona partnerības un Dau-
gavpils un Ilūkstes novadu lauku 
partnerības „Kaimiņi” starpteri-
toriālās sadarbības projekta „Sē-
lijas salas” – tematiskais tūrisms 
mazajās lauku apdzīvotajās vietās 
kā ekonomiskās un sociālās izaug-
smes veicinātājs Sēlijā” (akronīms 
– „Sēlijas Salas”) īstenošana.  Pro-
jekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.-2020. gadam apakš-
pasākumā 19.3. „Starpteritoriālā 
un starpvalstu sadarbība”.

Šī gada janvārī un februārī Sēlijā notiks „Dzīvo stāstu dienas”, kas ir 
viens no pirmajiem posmiem divu gadu ilgai aktivitāšu kopai, lai sekmētu 
Sēlijas mazo apdzīvoto vietu – „salu” ekonomisko potenciālu, izstrādājot 
un iedzīvinot vienotu Sēlijas lauku tūrisma produktu.

„Dzīvo stāstu dienas” notiks 17 Sēlijas „salās”, kurās tiks 
identificēts potenciāls sekmīga Sēlijas lauku  tūrisma produkta 
izstrādei: Ilūkstes novadā – Dvietē, Eglainē, Subatē; Aknīstes no-
vadā – Asarē, Gārsenē; Jēkabpils novadā – Zasā, Dignājā, Kaldabruņā; Sa-
las novadā – Biržos, Sēlpilī; Viesītes novadā – Elkšņos, Saukā, Ritē; Nere-
tas novadā – Mazzalvē, Pilskalnē; Jaunjelgavas novadā – Staburagā, Secē.

„Dzīvo stāstu dienas” ietvaros katrā no salām notiks darbnīcas par 
iedzīvotāju vajadzībām, vēlmēm, iespējām un vietas potenciālu, t. sk. gan 
uzklausot stāstus, gan analizējot ekspertu izstrādātas katras vietas resur-
su kartes.

Pēc diskusijas ekspertu komanda kopā ar ieinteresētajiem dalībnie-
kiem apmeklēs arī dažādus dabas, kultūras mantojuma, uzņēmējdarbības 
objektus, tiksies ar cilvēkiem un izzinās pieejamos pakalpojumus, izdzī-
vojot katras „salas” resursus un analizējot potenciālu iekļaušanai kopējā 
Sēlijas tūrisma produktā.

Aktivitātes mērķis nav vien tehniska tūrisma produkta izstrāde, bet 
ietver arī šo produktu iedzīvināšanu, nodrošinot gan seminārus un darb-
nīcas par dažādām jomām kapacitātes spēcināšanai un iedrošināšanai, 
gan arī pastāvīgas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta īstenošanas komanda no trīs Lauku partnerībām 
aicina „Salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt atsaucīgiem, ne-
turēt savas labās idejas zem pūra un piedalīties „Dzīvo stāstu 
dienās” visās 17 „Salās”, lai veidotu skaistāku, interesantāku, 
gudrāku un atpazīstamāku Sēliju. „Dzīvo stāstu dienās” jo īpaši aici-
nāti piedalīties vietējie iedzīvotāji, tāpat aicināti pievienoties arī novadu 
tūrisma, uzņēmējdarbības, kultūras un citi darbinieki, lauku konsultanti, 
plānošanas reģionu pārstāvji un ikviens cits, kas vēlas uzzināt vai iesaistī-
ties Sēlijas salu tūrisma potenciāla pilnveidē.

„Dzīvo stāstu dienu” norises laiks un vieta publicēta projekta mājasla-
pā: https://www.facebook.com/selijassalas/

Zane	Puriņa,	Dzīvo	stāstu	dienu	koordinatore
Daina	Alužāne,	Projekta	vadītāja
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NOSLĒGUŠIES “STENDERA LAIKA 
KLASES” REMONTDARBI
EGLAINES PAMATSKOLĀ

Aizvadītā gada nogalē ir noslēgušies “Stendera laika klases” remont-
darbi Eglaines pamatskolā, kas tika veikti projekta Nr. LLI-199 „Travel	
smart	–	visit	Lithuania	and	Latvia” jeb „Ceļo	gudri	–	apceļo	Lietu-
vu	un	Latviju”	ietvaros.

Projekta ietvaros Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūrisma objekts 
- Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota “Stendera laika klase”, ko va-
rēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists. “Stendera laika 
klasē” būs iespēja izbaudīt 18.gs. raksturīgu mācību procesu. 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 projektā iesaistīto partneru kopīgajā, interak-
tīvajā tūrisma kartē.

Nākamās projekta aktivitātes ir senlaicīgu mēbeļu, ar ko tiks aprīkota 
mācību klase, kā arī 18.gs. raksturīgu skolēnu tērpu izgatavošana un iegā-
de. Projektu „Ceļo	gudri	–	apceļo	Lietuvu	un	Latviju” Ilūkstes novada 
pašvaldība īsteno kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām (Jēkab-
pils novada pašvaldība, Viesītes novada pašvaldība, Salas novada pašval-
dība, Anikščai reģionālā parka direkcija, Biržai reģionālā parka direkcija, 
Krekenavas reģionālā parka direkcija) Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-
2020 gadam ietvaros.

Projekta partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais fi-
nansējums ir EUR 44 205,29, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 15% no 
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 6630,80.

Saite	uz	Programmas	mājaslapu www.latlit.eu 
Saite	uz	oficiālo	ES	mājaslapu	www.europa.eu

Attīstības	plānošanas	nodaļa

ILŪKSTĒ IZVEIDOTA BRĪVDABAS 
SLIDOTAVA

Ir noslēgušies brīvdabas slidotavas izbūves darbi Ilūkstē, kas tika veikti 
projekta Nr. LLI-228 “Family Valley” jeb “Ģimenes ieleja” ietvaros. 

Gaidot vēsākus laikapstākļus un salu, Ilūkstes novada Sporta skolas 
Sporta centra darbinieki aktīvi turpina darbu pie slidotavas aprīkošanas 
– ir sagatavotas ūdens padeves un ledus izlīdzināšanas ierīces, pasūtīti ho-
keja vārti, arī slidotavas laukuma apskaņošanas iekārta ir gatavībā.  

Projektu “Ģimenes ieleja” Ilūkstes novada pašvaldība realizē sadarbī-
bā ar partneri no Lietuvas - Kretingas rajona pašvaldības administrāciju, 
tas tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg V-A 
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020. gadam 
ietvaros. Jau tuvākajā laikā projekta ietvaros tiks iegādātas arī ziemas sli-
došanas slidas, savukārt februārī plānota ziemas nometne bērniem.

Projekta kopējās izmaksas projekta partnerim – Ilūkstes novada paš-
valdībai sastāda 101 519,12 EUR, kur līdzfinansējumu 85% jeb 86 291,25 
EUR apmērā nodrošina ERAF.

Saite	uz	Programmas	mājaslapu www.latlit.eu 
Saite	uz	oficiālo	ES	mājaslapu	www.europa.eu

Attīstības	plānošanas	nodaļa

A K T U Ā L I

Pašvaldībai īstenojot projektu, Eglaines pamatskolā top jauns tūrisma 
objekts - “Stendera laika klases”

Drīzumā sāks darboties brīvdabas slidotava Ilūkstē

NOSLĒGUSIES PUBLISKĀAPSPRIE-
ŠANA PAR KOKMATERIĀLU PĀR-
STRĀDES RAŽOTNES BŪVNIECĪBU

Pamatojoties uz uzņēmēja izrādīto interesi uzbūvēt kokmateriālu 
pārstrādes ražotni Ilūkstes pilsētā, bijušās „Putnu fermas” teritorijā, kā arī 
to, ka projekta ietvaros Ilūkstes novada pašvaldībai ir iespēja degradētās 
teritorijas attīstīt kā ražošanas teritorijas un izbūvēt infrastruktūru 
(ceļu) uz šo teritoriju, Ilūkstes novada pašvaldība 2017. gadā no 1. līdz 
21. decembrim veica publisko apspriešanu un aicināja iedzīvotājus izteikt 
savu viedokli par ražošanas objekta būvniecību bijušās „Putnu fermas” 
teritorijā Ilūkstē. Tika saņemtas 5 aptaujas anketas, kur visās tika izteikts 
atbalsts iecerei par ražošanas objekta būvniecību.

Aptaujas anketas ikviens interesents varēja aizpildīt un iesniegt 
Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē), novada pagastu pārvaldēs, 

kā arī nosūtot uz e-pastu dome@ilukste.lv.
Šobrīd vērtēšanai ir iesniegts projekts “Degradēto rūpniecisko 

teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II 
kārta”, kuru apstiprināšanas gadījumā Ilūkstes novada pašvaldība īstenos 
sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi.

Projekta mērķis ir Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada industriālo 
teritoriju revitalizācija, veicot publiskās infrastruktūras sakārtošanu, 
tādējādi veicinot pilsētas un novada teritoriālo izaugsmi un jaunu darba 
vietu radīšanu.

Projekta ietvaros plānots Ilūkstes pilsētas bijušās “Putnu fermas” 
degradēto teritoriju attīstīt par ražošanas zonu, kas ietver sekojošus 
būvniecības darbus: publiskās infrastruktūras - “Mežlīču” pievadceļa 
atjaunošanu ar ceļa atzaru izbūvi; divu šķembu laukumu izbūvi; betona 
laukuma izbūvi, grausta demontāžas un teritorijas attīrīšanas darbus; 
ārējā apgaismojuma uzstādīšanu “Mežlīču” pievadceļa brauktuves malās.

Attīstības	nodaļa
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A K T U Ā L I

MĒS UZ PALIKŠANU
Strādājot smagā biznesā, nepazaudē, pat šķiet ar rokam sataustāmo, 

labestību un sirsnību. Gadiem izkopts, atstrādāts serviss, spēcīga 
komanda, spēja izvērtēt iespējas, arī ļaušanās instinktam…Un SIA 
„Kalniņā” ēdināšanas biznesā darbojās jau vairāk kā  10 gadus, apkalpojot 
dažādus pasākumus, arī lielos masu pasākumus, kur jāapkalpo vairāk kā 
1000 cilvēku, kā arī vadot, nu jau divas kafejnīcas – vienu savā dzimtajā 
Aknīstē un otru Ilūkstē. 

Kādu laiku iecienītā Ilūkstes kafejnīca Sporta ielā 2a, bija slēgta, 
līdz aizvadītā gada izskaņā tās darbu atjaunoja Inese un Jurijs Sorokini, 
SIA „Kalniņā” no Aknīstes, kuri kafejnīcu Ilūkstē  ir uzticējuši vadīt 
ilūkstietei  Evitai Kuļikovskai. Lai arī, savā laikā, ir bijuši piedāvājumi 
kafejnīcas atvērt kā Ventspilī tā Daugavpilī, tomēr Sorokini izvēlējušies 
savu darbību stiprināt tepat laukos, atzīmējot, ka visu izšķir cilvēki un 
spēcīgs kolektīvs, uz kuru var paļauties. Viņi tic tām  iespējām, kas ir 
rodamas Latvijā un ir tendēti uz izaugsmi. Uzņēmēji uzsver, ka tagad, 
atverot kafejnīcu Ilūkstē, primārais ir atjaunot ēdnīcas darbu, nodrošinot 
līdz šim ierastos pakalpojumus, bet jau 3.februārī, paplašinot tās darbību, 
tiks atklāts bārs. Par to un ne tikai…

Saruna ar Juriju Sorokinu.

MĒS PACELSIM!

SIA “Kalniņā” ar ēdināšanu nodarbojas jau padsmit gadus, nesen 
nosvinējām 10 gadu jubileju. Mēs jau vairāk pa Aknīstes pusi, bet Ilūkstē 
mēs jau apkalpojam viesu namus, pasākumus, banketus, izbraukumus, 
mēs jau gadus 5,6 te. Šī noteikti ir zināma puse, zināmi cilvēki, zināmi 
klienti un tagad parādījās tāda iespēja, ka mēs varētu šeit arī veidot 
kafejnīcu, tādu pašu kā mums jau Aknīstē. Nu jau sākusi darboties 
ēdnīcas režīmā, tūlīt, 3.februārī, būs lielā atklāšana, jo mēs atklāsim bāru, 
kafejnīca darbosies ne tikai kā ēdnīca, bet arī vakaros varēs atnākt paēst. 
Ne tikai pagarinām savu darba laiku, mēs gribam arī to telpu nedaudz 
sadalīt, lai ir tādi kā privātāki stūrīši, kur nolīst, lai arī cilvēkiem ir, 
kur, piemēram, pasvinēt dzimšanas dienas, kā pie mums Aknīstē- pasūta 
galdiņus, nāk pasēdēt, nāk bērnu ballītes svinēt, dzimšanas dienas, vis 
kaut kādus pasākumus. Ēdnīca viennozīmīgi ir nepieciešama, cilvēkiem 
ir jāpaēd darba dienās, to tradīciju mēs turpināsim, viņa viennozīmīgi 
saglabāsies, tad pēc tiem plkst.15.00 pāries kafejnīcas režīmā. Aknīstē tas 
ir ļoti iecienīti, ir daudz caurbraucēju, bet es domāju, ka šeit arī būs ļoti 
labi.  Es domāju mēs pacelsim! Te arī bija ar to īpašnieku maiņām nedaudz 
varbūt viss tādā pašplūsmā palaists. Ir jau arī, ka Ilūkste nedaudz spīrājās 
pretī ienācējiem, bet negatīvās domas man ir kā dzinulis, jo tad es saprotu, 
ka esmu pareizā vietā, ka vajag šeit, ja nerunātu cilvēki, tad es sāktu 
uztraukties. Tagad arī tas iekārtošanās periods sanāca nedaudz ilgāks 
nekā bijām cerējuši,  ne no mums atkarīgu iemeslu dēļ, viss ir nedaudz, 
nedaudz ieildzis, bet mums bija galvenais, primārais uzstādījums, 
atjaunot ēdnīcu, lai cilvēki var paēst, visus bēru galdus, pasūtījumus 
jau klājam, pieņemam pasūtījumus, droši var cilvēki arī pasūtīt galdus 
jubilejām. Viss, kas saistās ar ēdienu, tās rūpes uzņemamies mēs, mums 
vajag tikai telpu, galdu, krēslus, pārējais mums viss ir. Dodam iespēju, 
lai cilvēks var izbaudīt pilnvērtīgi savus svētkus par pieņemamām cenām. 

VISS IR KĀRTĪBĀ, JA CILVĒKI IR PRETIMNĀKOŠI

Mēs jau tāpat strādājām Ilūkstē, braucām pie cilvēkiem, klājām galdus, 
jā domājām, vai mums vajag, bet tagad skatos, ka vajag. Sešas  patstāvīgas 
darba vietas būs, es Ilūkstē no Rīgas esmu atgriezis ļoti spēcīgu cilvēku un 

darbinieku, jauno kafejnīcas vadītāju Evitu, kura atgriezās. Un tas jau 
arī ir daudz! Jo šādi cilvēki, šādi speciālisti ir vajadzīgi tepat uz vietas. Tā 
pati kafejnīca ir neatņemama infrastruktūras sastāvdaļa pilsētai. Tagad 
līdz vasarai ir jāpiestrādā pie reklāmas, garām braucēji „jāsalauž”, lai 
tomēr  iebrauc, jo tomēr Ilūkste ir nedaudz  nost no tā lielā ceļa, bet šeit ir 
dzīva pilsēta, man ļoti pozitīvs iespaids ir. Daudz arī nospēlēja pašvaldība, 
ar ļoti lielu pretimnākšanu-palīdzēsim, tur, tur. Ļoti būtiski, ka vide uz 
kuru tu ej strādāt ir sakārtota, viss ir kārtībā, ja cilvēki ir pretimnākoši 
un tādā vidē jau ir prieks strādāt. Mēs  jau pieņēmām būtisku lēmumu, 
jo tās ir lielas investīcijas, pluss laiks, darbs, nervi. Mēs uz palikšanu. 
Ilgi jau notika ar „Topu” pārrunas, jo šis ir nopietns lēmums, tas nav 
spontāns, jo ēdināšana ir grūts bizness, bet labais ir tas, ka ir daudz vairāk 
apmierinātu cilvēku, katru gadu mēs saņemam lielus, patiesus paldies. 
Tad tu redzi, ka esi īstā vietā. Ir forši, jo mums Aknīste ir pietiekami tuvu, 
ceļš ir sakārtots.

NEPĀRTAUKTAIS MEHĀNISMS

Nekad neticēsiet, pēc profesijas esmu vetārsts. Pastrādāju savā 
profesijā, veiksmīgi, bet tad bija laiks, kad daudzas saimniecības nebija 
nostabilizējušās, sāka putēt  un sapratu, ka ar to savu ģimeni nepabarošu, 
tad vajadzēja pieņemt lēmumu. Divus gadus ārzemēs pastrādāju, tad 
gadu veterinārārsts, tad atkal citu darbu veicu un man kāds ieteica, ka 
to nopelnīto naudu labāk sakrāj un guldi Latvijā un es to naudu atvedu 
uz šejieni un šeit paliku un tagad netaisos nekur prom.   95%pārgājušo 
ārzemēs to naudu tur arī atstāj un atbrauc ar to algu, kas viņiem bijusi 
par iepriekšējo mēnesi. Sieva man pēc profesijas ir pavārs, viņai visu laiku 
bija sapnis atvērt kafejnīcu. Aknīstē atbrīvojās kafejnīcas telpas un bija 
jāpieņem lēmums. Mums vēl paralēli firma nodarbojas ar celtniecības 
pakalpojumiem, domājām – ņemt, neņemt kafejnīcu.  Kafejnīcā jau tā 
nevar -  tu padarbojies un apstājies, tur jādarbojas uz pilnu klapi, tu 
esi pilna laika darbā, jo visi lielie svētki jau ir brīvdienās. Ēdināšanas 
biznesā tu palaid nepārtraukto mehānismu, kur tas darbs tevi pašu dzen 
un zini, ja tu apstāsies, tu apstādini visu biznesu, un tad ir ļoti grūti 
atsākt. Tie pirmie divi gadi bija smagi, īstenībā, kamēr tevi iepazīst, kad 
jau pēc pirmajiem lielajiem pasākumiem tev sāk uzticēties, tad braucam 
ar smaidu. To pozitīvo arī no cilvēkiem smelies. Patiesus, sirsnīgus 
paldies, tas jau dod to dzinuli. Mēs veiksmīgi esam savā nišā, to jau 
norāda tas, ka mums jau aizsaka tādus lielos pasākumus, kā kāzas, no 
pusgada līdz gadam uz priekšu, neskatoties, ka tagad ir ziema, mums 
jau gandrīz visa vasara ir aizplānota. Brīvdienās mēs dienā klājam pa 
trīs, četriem pasākumiem, vairāk neņemam, lai neatsauktos uz kvalitāti. 
Pats svarīgākais ir noturēt kvalitāti, ja pazudīs kvalitāte, pazudīs klienti, 
jo klientus, ko tu esi krājis gadiem, var pazaudēt dažu dienu laikā. Ar 
ēdieniem ir tā, tev ir jāpielāgojas tai vietai, kur tu esi, lai arī Aknīste ir 
tepat blakus, tomēr šeit, Ilūkstes pusē, ēšanas kultūra ir pavisam citādāka, 
to novēroju kā vienā tā otrā kafejnīcā, arī viesībās, katrai pilsētai, ciemam 
ir savas tradīcijas kaut kā tur iesakņojušās, mēs pat nemēģinām viņas 
lauzt.

LATVIJA VĒL JOPROJĀM IR IESPĒJU ZEME

Pasmagā laikā dzīvojam, ļoti daudz izbrauc…Nu ierēdņu aparāts būtu 
jāsamazina, tas ir vairāk kā skaidrs, nu tur negrib sākt ar otru galu, tā 
panāca to, ka sāka izbraukt cilvēki. Tagad ar to darba spēku valstī ir tā kā 
ir un tā nav tikai man problēma. Ir, protams, jāpieņem kādi nestandarta 
lēmumi, krasi jāpalielina apjomi, tad jau uz to apjomu tu arī turēsies. 
Tagad tieši, es domāju, ir tas laiks, kad kaut ko var sākt veidot. Latvija vēl 
joprojām ir iespēju zeme, tur Īrijā, Anglijā viņi neuztaisīs savu veiksmes 
stāstu, tas ir vairāk kā skaidrs, viņi saņems vairāk vai mazāk pienācīgu 
atalgojumu, bet viņi, tai pašā laikā, nepareizi ar savām finansēm rīkojoties, 
turpat tai valstī arī atstāj to atalgojumu un ceļ tās valsts labklājību. 
Izbrauc jau īstenībā labākie mūsu speciālisti, man pašam arī gana liels 
paziņu loks ir izbraucis un tur strādā un tur nav nekāda saldā dzīve. Viņš 
ir viss līdz ausīm darbos. Protams, tur ir vairāk sakārtota valsts politika, 
garantijas, cilvēks jūtas drošāk, šeit viņš nejūtas droši. Šeit arī valsts 
tādu liekēžu slāni sāk veidot, kas arī parazitē uz darba spējīgajiem,  noēd 
spēkus, jo mums jāuztur arī viņi un viņi strādāt negrib. Bet tie, kuriem 
tiešām nepieciešama palīdzība klusē. Mums iespējas ir milzīgas, vajag 
tikai gribēšanu, ir daudz jāzina, daudz jāstrādā, smags ir  tas nodokļu 
slogs, ne vienmēr viss var būt forši, gaiši, bet tāpat jau izaugsme ir, tad tas 
nozīme, ka ir labi. Tie, kas ir atraduši vietu, tie ir apmierināti.

Tikās	Madara	Pavlovska, redaktore
Foto:	mājaslapa		www.la.lv	
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JAUNIETI, MAINI DZĪVI – PIEDA-
LIES PROJEKTĀ „PROTI UN DARI”!

Ilūkstes novada pašvaldība kā sadarbības partneris piedalās 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotajā projektā  
„PROTI un DARI!” 

Projekta mēŗķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 
gadiem, kuri pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu, ne-
apgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti Nod-
arbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un 
veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meis-
tara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības 
aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai 
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības 
vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī neval-
stisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekts „PROTI un DARI!” tiek finansēts no Eiropas Sociālā 
fonda. Tas ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunie-
tim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties 
uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem 
un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu pro-
gramma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert 
tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu 
konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārst-
niecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta 
aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nev-
alstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un 
projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmu-
mos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie 
amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski 
pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, 
īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts 
projektā līdz 9 mēnešiem.

Šobrīd projektā ir iesaistījušies 10 jaunieši. Ikvienu jaunieti, 
kas vēlas saņemt individuālu atbalstu un piedalīties projektā 
„PROTI un DARI!”, aicinām vērsties Ilūkstes novada Socia-
lajā dienestā.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītā-
js un mentors. Aicinām ikvienu nodot šo ziņu jauniešiem, kuri var 
piedalīties projektā, tādējādi palīdzot viņiem spert pirmo soli un 
mainīt savu dzīvi.

Vairāk informācijas par projektu „PROTI un DARI!” var atrast 
aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai, Ilūkstes novada 
Sociālaja dienestā, talr. 65463398, mob. 26687721.

S A B I E D R Ī B A

ATBALSTS PENSIONĀRIEM UN PER-
SONĀM AR INVALIDITĀTI ILŪKSTES 
NOVADĀ
1) Veselības aprūpē

	 apmaksa par trīs stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk 
kā 30 euro gadā (ārstējoties jebkurā slimnīcā Latvijā);
	 onkoloģisku saslimšanu gadījumos apmaksa par desmit 
stacionārā pavadītām diennaktīm, bet ne vairāk kā 72 euro gadā;
	 ja ienākumi nepārsniedz 228 euro mēnesī, apmaksa 25% apmērā 
no izdevumiem par ārstēšanos stacionārā vai dienas stacionārā, bet 
ne vairāk kā 72 euro gadā;
	 ja saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalsts 
veselības aprūpei 72 euro gadā.
Pabalsta veselības aprūpei saņemšanai personai ir jāiesniedz sociālajā 
dienestā iesniegums un izdevumus apliecinoši dokumenti ne vēlāk kā 
12 (divpadsmit) mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā brīža.

2) Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai paredzēts izdevumu 
apmaksai līdz 25% situācijās, ja ārstēšanās izdevumi viena mēneša laika 
periodā pārsniedz mēneša ienākumu apmēru, šādos gadījumos:

	 onkoloģiskās saslimšanas;
	 endoprotezēšana;
	 acu operācijas;
	 medicīnas ierīču (piem., sarežģītu briļļu, dzirdes aparātu 
u.tml.) iegāde.

3) Dzīvokļa pabalsts –pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurām 
saskaņā ar LR Civillikumu nav apgādnieku, pensijas apmērs nepārsniedz 
230 euro mēnesī , deklarētajā dzīvesvietā dzīvo vieni paši, kurām nepieder 
nekustamais īpašums (mežs, zeme, ēkas) un kuri nav noslēguši nekustamā 
īpašuma nomas līgumu (par mežu, par zemi, par ēkām). 
4) Atlaide nekustamā īpašuma nodoklim

	 Personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti  -70% apmērā;
	 Pensionāriem, kuriem saskaņā ar likumu nav apgādnieku 
– līdz 70 gadu vecumam 50 % apmērā un vecākiem par 70 gadiem 
70 % apmērā.

5) 50% atlaide personām ar invaliditāti higiēnas pakalpojumu 
saņemšanai 6 vietās (Ilūkstē, Pašulienē, Šēderē, Eglainē, Bebrenē, 
Dvietē) -  nodrošinātas veļas mazgāšanas un/vai mazgāšanās dušā/ vannā 
iespējas. Maksa dušā/vannā 1.00 euro, veļas mazgāšana 2.00 euro.
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S A B I E D R Ī B A

PAR ATBALSTA PERSONAS 
PAKALPOJUMA IEVIEŠANU

Informējam, ka Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fon-
da projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta 
Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garī-
giem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk - RC ZELDA) no 2017.gada 1.jū-
lija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu. 

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personu ar garīga 
rakstura traucējumiem (gan personu ar psihiskām saslimšanām, gan per-
sonu ar intelektuālās attīstības traucējumiem) cilvēktiesību ievērošanu, 
ieviešot rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu tiesību un interešu aizsar-
dzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju. Atbalsta personas uzdevums 
būs palīdzēt personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām 
pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un 
īpašumiem.  

Kopš 2017.gada 1.decembra ir uzsākta atbalsta personas pakalpojuma 
izmēģinājumprojekta īstenošana visā Latvijā. Atbalsta personas pakalpo-
jumu varēs saņemt personas, kuras atbildīs šādiem kritērijiem:

•	 personai ir garīga rakstura traucējumi – psihiska saslimšana vai 
intelektuālās attīstības traucējumi;

•	 persona ir pilngadīga;
•	 personai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;
•	 persona dzīvo sabiedrībā (nesaņem pakalpojumu ilgstošas soci-

ālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā);
•	 persona vērsta uz sadarbību.

Atbalsta personas palīdzība lēmumu pieņemšanā tiks sniegta 6 dzīves 
jomās:

1) juridiskās palīdzības jautājumos;
2) finanšu jautājumos, (t.sk., budžeta plānošanas, īpašumu pārvaldīša-

nas jautājumi u.c.);
3) ikdienas dzīves prasmju apgūšana un attīstība;
4) veselības aprūpes jautājumos (līdz ārsta kabinetam);
5) sociālās aprūpes jautājumos;
6) atbalsta loka veidošanā.

Informējam, ka kopš 2018.gada 2.janvāra personas, kuras atbilst 
noteiktajiem kritērijiem var pieteikties pakalpojuma saņemšanai. Ja 
nepieciešamas pakalpojums var vērsties ar iesniegumu biedrībā RC 
ZELDA (ZELDA mājaslapā – skatīt izvēlni Atbalsta personas pakalpojums – 
http://zelda.org.lv/atbalsta-personas-pakalpojums). 

Atbalsta personas pakalpojuma sniedzēju kontaktinformācija:
Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”
Adrese: Mārupes iela 4-31, Rīga, LV-1002, Tel: 677442828, 
http://www.zelda.org.lv
Vidzemes un Latgales plānošanas reģionu reģionālais koordinators – Ta-
māra Zaiceva, tālr.: 27650303, e-pasts: tamara@zelda.org.lv 

NO JANVĀRA DARBNESPĒJAS 
LAPAS UN KOMPENSĒJAMO ZĀĻU 
RECEPTES IZRAKSTĪS TIKAI 
ELEKTRONISKI

No 2018. gada 1. janvāra Latvijā tiek uzsākta obligāta valsts 
E-veselības sistēmas lietošana. Tā paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu 
un valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite būs tikai elektroniska.*

E-darbnespējas lapas tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas 
E-veselības sistēmā. Informāciju par noslēgto e-darbnespējas 
lapu darba devējs nākamajā dienā redz savā Valsts ieņēmumu 
dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) profilā. Arī 
iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) par 
E-veselībā noslēgto B darbnespējas lapu iedzīvotājs var iesniegt 
elektroniski, izmantojot VSAA e-pakalpojumu.

Lai iegādātos e-receptes zāles, aptiekā jāuzrāda sava personas 
apliecība (eID) vai pase (iegādājoties zāles savam nepilngadīgajam 
bērnam, papildus jānosauc bērna vārds un uzvārds).

Savukārt, lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas e-receptes zāles – 
piemēram, radiniekam vai kaimiņam –  aptiekā jāuzrāda e-receptes ID 
numurs, kurš ir pieejams gan ārstam, gan pacientam (var būt izdrukāts 
no E-veselības sistēmas, kā attēls telefonā u.c.), jānosauc pacienta 
vārds, uzvārds un jāuzrāda savs personas apliecinošs dokuments. 

Iedzīvotājs var arī deleģēt E-veselības portālā citu cilvēku savu 
e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā deleģētajam cilvēkam (pircējam) 
aptiekā jāuzrāda tikai savs personas apliecinošs dokuments un jānosauc 
pacienta vārds, uzvārds.

Svarīgi, ka līdz 2018. gada 1. janvārim papīra formā izrakstītās 
kompensējamo zāļu receptes varēs izmantot līdz to derīguma termiņa 
beigām – tās aptiekā elektronizēs farmaceits. Papīra formā atvērtu 
darbnespējas lapu E-veselībā elektronizēs ārstniecības persona, kura 
to noslēgs.

Ja e-recepti nav iespējams izrakstīt tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, 
interneta vai elektrības traucējumu gadījumā), ārsts ir tiesīgs to 
izrakstīt papīra formā. Savukārt, ja minētajā gadījumā nevar atvērt 
e-darbnespējas lapu, ārsts veic par to atzīmi pacienta medicīniskajā 
dokumentācijā un atver e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu 
laikā, norādot sistēmā darbnespējas perioda pirmo dienu. 

Saņemot e-darbnespējas lapu vai e-recepti, to var apskatīt, 
autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv. Iedzīvotājiem 
E-veselības portālā ir pieejama tikai tā medicīniskā informācija, kuru 
sistēmā ir ievadījušas ārstniecības personas.

Jautājumu gadījumā par e-darbnespējas lapas, e-receptes vai citu 
E-veselības pakalpojumu izmantošanu, kā arī ieteicamo rīcību sistēmas 
īslaicīgu tehnisku traucējumu gadījumos, iedzīvotāji ir aicināti zvanīt 
E-veselības lietotāju Atbalsta dienestam pa tālruni 67 803 300 (katru 
dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00).

Ārstniecības iestādēs un aptiekās, kurās lieto E-veselības sistēmu, ir 
izvietotas atpazīšanas uzlīmes “šeit lieto E-veselību”. Informācija par 
šīm ārstniecības iestādēm ir pieejama arī

E-veselības portāla interaktīvajā kartē.

* Pēc 2018. gada 1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām turpinās 
izrakstīt: individuāli kompensējamās zāles, M saraksta zāles un 
medicīniskās ierīces; ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas 
sabiedrība; ja pacients izmantos recepti kādā no ES dalībvalstīm, 
Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē; personai, kura nav reģistrēta 
Iedzīvotāju reģistrā; ja e-receptes izrakstīšana E-veselības sistēmā nav 
iespējama tehnisku iemeslu dēļ.

 
Evija	Štālberga, Nacionālā	veselības	dienesta

Sabiedrisko	attiecību	nodaļas	vadītāja
 

TIEK PILNVEIDOTI PAŠVALDĪBAS 
KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI
Ir tapusi jauna Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapa www.ilukste.lv , kā 
arī Ilūkstes novada aktualitātēm aicinām sekot  novada sociālo tīklu pro-
filos  - twitter.com un facebook.com.  Dažādu neskaidrību gadījumos tagad 
arī ar mājaslapas starpniecību ir iespējams uzdot interesējošos jautāju-
mus(rakstot uz e-pastu pieteikumi@ilukste.lv ), uz kuriem operatīvi tiks 
sniegtas atbildes, kā arī katra mēneša izskaņā jautājumi un atbildes tiks  
apkopoti un publicēti.
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ILŪKSTES 1. VIDUSSKOLAS 
SKOLNIECE ESTERE ANSPOKA 
KĻŪST PAR KONKURSA „GUNĀRS 
ASTRA. SIRDĪ TICOT LATVIJAI” 
UZVARĒTĀJU  

Latvijas skolu jaunatnes radošo literāro darbu konkursa „Gunārs Astra. 
Sirdī ticot Latvijai” svinīgais noslēgums ar koncertu notika 1. decembrī Os-
kara Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolā, Rīgā. Svinīgajā pasākumā 
ar koncertu, kas veltīts Gunāram Astram un viņa brīvības cīņām, piedalījās 
solists Ingus Pētersons un pianists Ventis Zilveris. Uz konkursa noslēguma 
pasākumu tika aicināti 25 labāko darbu autori, kā arī viņu skolotāji.

Inese Vaidere, Eiropas Parlamenta deputāte: „Gandarījums, ka šogad 
darbus iesūtījuši vairāk nekā 40 jaunieši no no visas Latvijas. Iepriecina, ka 
arī mūsdienu jaunatne nav aizmirsusi savus varoņus un spēj tos pienācīgi 
cildināt. Šogad kokursa laureāte – Estere Anspoka no Ilūkstes 1. vidussko-
las. Protams, puse nopelnu skolotājiem, kas mudina skolēnus piedalīties izz-
inošos un patriotiskos konkursos!”

GUNĀRS ASTRA. SIRDĪ TICOT LATVIJAI 

Kad dzestrie rudens vēji pārstaigā Latvijas zemi, kad zvaigznes debess 
jumā spīd visspožāk, Latvija svin savu dzimšanas dienu! Dzimšanas dienu 
svin valsts, kas ir izdzīvojusi tumšos okupācijas gadus, kas ir pratusi pastā-
vēt par sevi un savu tautu arī tad, kad likās, ka spēka vairs nav un sabruks 
cilvēku sapņi par brīvo un neatkarīgo Latviju. Dzimšanas dienu svin valsts, 
kur dzīvo paši stiprākie un lepnākie savas valsts cilvēki, kas nebaidās būt 
godīgi un droši. Dzimšanas dienu svinam mēs visi kopā, jo Latvija nav tikai 
valsts nosaukums, Latvija ir mana Dzimtene, Latvija ir mana labākā drau-
dzene, kas nekad nenodos un vienmēr atbalstīs! Svinot svētkus mēs klājam 
baltos svētku galdautus, gaidām ciemiņus un atceramies tos, kuri nav  kopā 
ar mums. Valsts svētkos atceramies cilvēkus, kas atdeva pašu dārgāko, kas 
viņiem bija – savu dzīvību, brīvību, lai mēs varētu tagad dzīvot un augt brīvā 
valstī. Šo cilvēku vārdi ir ierakstīti mūsu valsts vēstures lappusēs. Mēs spē-
jām pretoties tumsas varai gan skaļi - aicinot cilvēkus uz mītiņiem un aicinot 
sargāt barikādes Rīgā, gan klusi – kā Gunārs Astra, kas ir mūsu garīgās 
pretestības simbols.

Gunārs Astra piederēja  pie tiem retajiem drosmīgajiem cilvēkiem, kas 
atnesa pārmaiņu vējus, bet pats  par nožēlu  tika samalts, iznīcināts un diem-
žēl diezgan ātri aizmirsts. Mūsu vēstures grāmatās ir pavisam skopa infor-
mācija par šo cilvēku, kuru parasti mēs atceramies tikai tad, kad jāmācās 
par disidentu kustību Latvijā. Vai tas ir pareizi, vai mēs drīkstam aizmirst 
cilvēkus , kam pietika drosmes  runāt skaļi to, ko daudzi domāja, bet baidījās 
teikt pat savu tuvinieku klātbūtnē? Mēs tagad esam „drosmīgi” paziņojot 
kā visus okupācijas gadus domājām par brīvu Latviju, kā svinējām 18.no-
vembri un Ziemassvētkus, bet vai šie stāsti vienmēr ir patiesi, vai tā ir tikai 
tāda tieksme parādīt sevi? Gunārs Astra nebija disidents, viņš bija Latvijas 
brīvības cīnītājs.

„Viņš mums ir viens un izcils. Gunāram piemita liela iedzimta gudrība, 
drosme un pārliecība. Mēs visi, nonākuši čekā, toreiz vairāk vai mazāk kus-
tinājām “astītes”, viņš vienīgais bija garā stiprs”,  šādi Gunāru Astru atce-
ras cilvēktiesību aizstāve un padomju laikos trīs reizes tiesātā un represētā 
disidente Lidija Doroņina-Lasmane. Stiprus cilvēkus var salauzt fiziski, bet 
ne garīgi. 

Mūsu domas ir brīvas un nevar piespiest  mīlēt to, ko tu neieredzi. Var 
tikai izlikties, samierināties un saliekt muguru, bet ne garu! Gunārs Astra 
pelnīti tiek dēvēts par 20.gadsimta latvieti. Viņa brīvība tā bija viņa iekšējā 
brīvība, tā ļāva viņam pacelties pāri drūmajai ikdienai un saglabāt savu paš-
cieņu visgrūtākajās dzīves situācijās.

Gunārs Astra bija dzimis Latvijas brīvvalsts laikā un savu dzimšanas lai-
ka nozīmi uzsvēra arī pats rakstot,  «Es esmu dzimis tai laikā, kad bērnība 
bija grūta, taču liktenīgu notikumu piesātināta. Tajā laikā es augu un pie-
radinājos analizēt, pretstatīt, salīdzināt un izdarīt attiecīgus secinājumus. 
Esmu dzimis pietiekami agri, lai šos notikumus spētu saskatīt, un pietiekami 
vēlu, lai man personīgi paietu secen iespaidi un notikumi, kas daudzus cilvē-
kus uz mūžu sastindzinās, jo viņu domāšanu un jūtas nomāca dzīvnieciskas 
bailes.”  Vai viņš jau piedzima kā  varonis? Nepavisam. Par Gunāra Astras 
dzīves stāsta  atskaites punktu kļuva 1961. gads. Tobrīd Gunāram bija 30 
gadi. Līdz pirmajam apcietinājumam 1961. gadā, laikabiedri viņu raksturoja 
kā diezgan  augstprātīgu, brīžiem neiecietīgu, lecīgu un zobgalīgu. Bet pēc 
1976. gada no ieslodzījuma mājās pārnāk pavisam cits Gunārs, viņš ir kļuvis 
par nobriedušu, par saviem uzskatiem pārliecinātu personību. Sava ieslo-
dzījuma laikā Gunārs Astra zaudēja abus vecāku, sākumā māti, bet vēlāk 
arī tēvu. Tas bija smags trieciens, jo Gunārs saprata, ka dzīve ir pavisam īsa 
un viņa jaunība „ir nogrimusi kā tāla blāzma rietumu pusē.” Atgriežoties 
mājās G.Astra nespēja samierināties ar to pelēko ikdienu, kas valdīja Rīgas 

ielās, grūti bija skatīties uz pelēkajiem cilvēkiem un klausīties salkanās uz-
runas, kas slavēja valsti, kas mums bija atņēmusi pašu svarīgāko – brīvību. 
Uzsaukumi Latvijas namu pastkastītēs, skrejlapas, uzraksti uz žogiem un 
lielā plakāta uzlikšana pie uzraksta RĪGA „ Maskava, izbeidz terorizēt Bal-
tijas tautas!”, tas ir tikai maza daļa no tām idejām un darbībām, ko paveica 
Gunārs Astra kopā ar saviem domubiedriem. Manas paaudzes jauniešiem ir 
grūti saprast, cik bīstami tas viss bija, jo par tādu rīcību atkal varēja nokļūt 
čekas pagrabos. Cilvēki, kuri to darīja spēja pacelties pāri šai pelēkajai masai 
un spēja būt drosmīgi, zinot, ka viņi rīkojas savas tautas nākotnes vārdā. 
Pats G.Astra  augstu nevērtēja karoga izkāršanu vai  skrejlapiņu izplatīšanu. 
Viņš negribēja uzspiest kādam savu viedokli, vienkārši centās, lai ļaudis sāk 
domāt. Gunārs nebija par agresīvu attieksmi, par milzīgām akcijām – nepa-
visam ne. Viņš vēlējās informēt. Viņam nebija svarīgs iespējamo atbalstītā-
ju skaits, bet  bija svarīga pati ideja. Bieži G.Astru sauc par individuālistu, 
par cilvēku, kas necentās būt uzmanības centrā, bet arī individuālā līmenī 
nevardarbīgā pretošanās varēja sasniegt visaugstākos mērķus. G. Astras 
darbības mērķis bija personīgās brīvības un cilvēktiesību ievērošana, savas 
tautas pašnoteikšanās tiesības un neatkarīgās Latvijas atjaunošana. Liekas, 
cik maz, to visu var uzrakstīt vienā teikumā, bet aiz katra šī vārda ir milzīgs 
visums, gigantisks darbs un neizsmeļama drosme.   

Cilvēks ar savu dzīvi rīkojas pats, var visu dzīvi dzīvot saliecies un izta-
pīgs visām varām, var būt brīvs savās domās un lepns par savu tautu un 
vēsturi. Par Gunāru Astru  Maija Cālīte, kura  pirms daudziem gadiem bija 
viņa draugu un domubiedru vidū raksta - „ Viņš bija ļoti mierīgs, līdzsvarots 
cilvēks; ja kaut ko apsolīja, vienmēr izpildīja. Pat nezinu, no kurienes viņam 
šī audzināšana, varbūt tā bija viņa iekšējā sajūta. Spēja ne vien būt varonis, 
bet arī just ar sirdi. Neizcēlās ar fizisku, bet ar gara spēku un deva paļāvību, 
ticību arī citiem.”

Būtiskākā Gunāra Astras īpašība, bija iedzimtā inteliģence, kas nemitī-
gi viņu mudināja apgūt jaunas zināšanas un spodrināt patiesu latviskumu. 
Viņš ļoti daudz lasīja, viņš tulkoja un pavairoja tādu literatūru, ko padomju 
apstākļos pavairot bija bīstami. Viņš regulāri deva saviem draugiem lasīt šīs 
aizliegtās grāmatas, kas arī kļuva par formālo cēloni G.Astras otrajam ares-
tam.

Ikvienam bija skaidrs, ka grāmatu glabāšanas «noziegums» ir tikai ie-
gansts, lai mēģinātu iznīcināt cilvēku, kurš iemācījies patstāvīgi domāt, 
drosmīgi un taisnīgi izteikties un iedvesmot cilvēkus. Varoņa vārdu viņam 
sāka piemērot pēc 1983. gada 15. decembrī LPSR Augstākajā tiesā teiktā 
pēdējā vārda. «Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man 
spēku šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir daudz cietusi un tādēļ iemācījusies 
un pārcietīs arī šo tumšo laiku.» Šie par hrestomātiskiem kļuvušie teikumi ir 
tikai neliela daļa no toreiz nolasītajām deviņām lappusēm. Pateicoties tiesas 
zālē ienestajiem diviem magnetofoniem, šī runa ar mediju starpniecību tapa 
zināma ārzemēs. Parīzē iznākošajā žurnālā „Syntaksis” bija publikācija, 
kurā savas domas izteica Andrejs Siņavskis, kas soda nometnē atradās kopā 
ar Gunāru Astru: «VDK uzskatīja Gunāru Astru par nestandarta pretinieku. 
Pavadījis nebrīvē, turklāt krieviskā vidē, vairākus gadus, viņš joprojām vien-
kārši un dabiski reprezentēja eiropeiska cilvēka tipu. Astras eiropeiskums 
caurstrāvo viņa tiesā teikto pēdējo vārdu. To raksturo godprātība un cieņas 
pilns miers, kas piemīt ļoti stipriem un vīrišķīgiem cilvēkiem, tāda cilvēka 
rāmums un savaldība, kurš apzinās, ka viņa tiesībām un viņa pienākumam 
būt godīgam ir reāls pamats.» Astoņdesmito gadu vidus  ienāca ar pārmaiņu 
vēsmām, M.Gorbačova īstenotā „pārbūves” un „atklātības” politika centās 
Padomju Savienību parādīt kā brīvu un demokrātisku valsti, bet tas viss bija 
tikai meli un liekulība. Tomēr starptautiskās sabiedrības spiediens padomju 
varas iestādēm lika atbrīvot Gunāru Astru 1988.gada sākumā. Astras līdera 
spējas, godīgums un principialitāte bija bīstami padomju varai un viņa nāves 
apstākļi vēl jo projām nav līdz galam noskaidroti. Gunāra Astras bēres kļuva 
par latviešu tautas vienotības brīdi. Bērēs tūkstošiem cilvēku aizbēra kapu 
ar rokām, tā bija pirmā reize, kad okupācijas laikā cilvēki publiski atļāvās 
dziedāt Dievs, svētī Latviju! 

Kad brīvās Latvijas pirmajos gados tika atjaunots Triju Zvaigžņu orde-
nis, toreizējais Valsts prezidents Guntis Ulmanis kā vienu no pirmajām per-
sonībām, kas to būtu pelnījusi, nosauca Gunāru Astru. Viņam tomēr augs-
to apbalvojumu nepiešķīra – nolikums neparedz to veikt pēc apbalvojamā 
nāves. Astram “in memoriam” piešķirta PBLA Tautas balva. Tauta balva ir 
augstākais apbalvojums, ko var iegūt cilvēks, kas visu savu dzīvi bija atdevis 
savai tautai – Latvijas tautai. Gunāra Astras dzīve atgādina, ka vēl relatīvi 
nesen mēs dzīvojām citos apstākļos, ierobežojumos un nosacījumos. Ja nebū-
tu bijuši tādi cilvēki kā Astra, arī mūsu visu ikdiena varētu būt pavisam citā-
da. Mēs tagad varam būt droši par sevi un savu nākotni, jo Latvija ir brīva 
valsts un ir kopā ar citām Eiropas valstīm. Cilvēka dzīvē nav nekā svarīgāka 
par atmiņām un dzimtas saknēm, ja cilvēks to pazaudē, viņš pazaudē arī pats 
sevi. Mēs nedrīkstam aizmirst cilvēkus, kas mums šo valsti deva, veidoja, 
cīnījās par tās brīvību un neatkarību! Mēs nedrīkstam aizmirst šo cilvēku 
drosmi, izturību un principialitāti! Mēs nedrīkstam aizmirst savu vēsturi, 
mēs to nedrīkstam!

Estere	Anspoka,	Ilūkstes	1.vidusskolas	skolniece
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PAR KONKURENCES PADOMES IZSLU-
DINĀTĀ ESEJU KONKURSA 1. VIETAS 
IEGUVĒJU KĻŪST ILŪKSTES SADRAU-
DZĪBAS VIDUSSKOLAS SKOLNIECE 
ANASTASIJA MAŠŅUKA

Svinot Konkurences padomes uzraudzības 25. gadadienu Latvijā, tika 
izsludināts eseju konkurss „Progress sākas tur, kur ir konkurence” vi-
dusskolēnu un studentu grupām, kas norisinājās no 9. līdz 31. oktobrim. 
Pasaules Konkurences dienā, 5. decembrī, Konkurences padomes ēkā Rīgā 
tika pulcināti un godināti eseju konkursa uzvarētāji.

     To vidū bija arī mūsu skolas 11. klases skolniece Anastasija 
Mašņuka, kura vidusskolēnu grupā ieguva 1. vietu. Gan Anastasija, gan 
ekonomikas skolotāja Veronika Orss-Orlovska par augstajiem sasniegum-
iem tika apbalvotas ar atzinības rakstiem un vērtīgām dāvanu kartēm.

Vēlam veiksmi arī turpmāk!

Līga Kūliņa, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 
direktores vietniece ārpussklases darbā 

Anastasija	Mašņuka	un	ekonomikas	skolotāja	Veronika	
Orss-Orlovska	par	augstajiem	sasniegumiem	tika	apbalvotas	ar	

atzinības	rakstiem

ILŪKSTES NOVADA PELDĒTĀJI 
DEMONSTRĒ SACENSĪBU PRASMES 
LIETUVĀ

8. decembrī Ilūkstes novada Sporta skolas mācību treniņu grupu 
audzēkņi un peldēšanas pulciņa „Wahoo” dalībnieki devās uz sacensībām 
Visaginā (Lietuvā). Lielākoties tie bija bērni, kuri nodarbojas ar peldēšanu 
tikai divus mēnešus. Protams, pirmās lielās sacensības katra sportista 
dzīvē ir liels notikums. Tie audzēkņi, kuri nodarbojas ar peldēšanu jau 
otro gadu, jutās nedaudz drošāk. Visaginā ilūkstiešus sagaidīja arī mazie 
konkurenti no Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas.

     Kā labākos var atzīmēt šādus peldētājus:
Sabīna Vansoviča (dzim. 2008. g.) – 25 m brīvā stila peldēšanā – 3. 

vieta, 25 m peldēšanā uz muguras – 4. vieta;
Damirs Grigorjevs (dzim. 2009. g.) – 25 m brīvā stila peldēšanā – 5. 

vieta;
Olivers Surgovts (dzim. 2009. g) – 25 m peldēšanā uz muguras – 4. 

vieta, 25 m brasā – 5. vieta
Viktorija Dembņaka (dzim. 2007. g.) – 50 m brīvā stila peldēšanā – 

4. vieta, 50 m peldēšanā uz muguras – 2. vieta, 50 m brasā – 4. vieta;
Viviāna Potjomkina (dzim. 2007. g.) – 50 m brīvā stila peldēšanā – 5. 

vieta, 50 m peldēšanā uz muguras – 4. vieta.
Patīkami pārsteidza Valters Vasiļevskis (dzim. 2008. g.), kurš šoreiz 

parādīja īstu sportista cīņas sparu un neatlaidību, būtiski uzlabojot savus 
iepriekšējos rezultātus: 50 m brīvā stila peldēšanā – 2. vieta (42.22); 50 m 
peldēšanā uz muguras – 1. vieta (46.29); 25 m brasā – 2. vieta (25.20). Un, 
protams, mūsu jaunās zvaigznītes – Vitālijs Radzevičs (dzim. 2009. g.) 
un Arina Rodionova (dzim. 2008. g.) – nepalika bez balvām, nostartē-

jot ar perfektiem rezultātiem un atvedot pilnu lādi ar balvām – 5 zelta 
medaļas un 1 bronzas!

13. decembrī Arina un Vitālijs devās pēc jaunām balvām uz Ignalinu 
(Lietuvā). Sacensību nosaukums „Jaunoji plaukimo žvaigždutė” („Jaunā 
peldēšanas zvaigzne”) jau lika noprast uz sportistiem liktās cerības un 
pašiem sportistiem sasparoties un darīt visu iespējamo cīņā par augsto 
titulu. Un tas viņiem izdevās! Vitālijs Radzevičs un Arina Rodionova bija 
stiprākie savās vecuma grupās, nopelnīja tikai zelta medaļas, vērtīgas 
balvas un ieguva augsto sacensību titulu „Jaunā peldēšanas zvaigzne” ar 
spīdošiem rezultātiem: Arinai Rodionovai – 1. vieta 50 m brasā (47.35) 
un 1. vieta 50 m brīvā stila distancē (39.28); Vitālijam Radzevičam – 1. 
vieta 50 m brīvā stila distancē (40.03) un 1. vieta 50 m peldēšanā uz mu-
guras (44.16). 

Apvienojoties vienā komandā Ignalinas un Ilūkstes sportistiem (to 
skaitā bija arī Arina Radionova un Vitālijs Radzevičs), tika gūti lieliski 
panākumi – piecu komandu konkurencē „Ignalina – Ilūkste” izcīnīja 1. 
vietu, balvā saņemot ne tikai medaļas, bet arī lielo kausu.

 
Sņežana	Bondere, 

Ilūkstes	novada	Sporta	skolas	peldēšanas	trenere	

Lepojamies	ar	novada	jaunajiem	peldētājiem!
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KOPĪBA…
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki ir paaudzēs izlolots, izkopts  

latviešu kultūras dārgakmens, ko UNESCO atzinusi par unikālu. Desmi-
tiem tūkstošu cilvēku reizi piecos gados satiekas, lai dziedātu un dejotu, un 
šo uzstāšanos gan klātienē, gan radio, gan televīzijas pārraidēs skatās un 
klausās ļaudis visā valstī un arī pasaulē.

Šogad svētkus svinam valsts simtgades zīmē, kas ne vien organizato-
riem, bet arī dalībniekiem un ik vienam iesaistītajam liek ar vēl lielāku 
atbildību iesaistīties svētku radīšanā un izdzīvošanā, kas vairāk kā jeb-
kad paredz sasniegt vēl augstākus mākslinieciskos uzstādījumus. Varam 
lepoties, šogad mūsu novadu Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošajos  
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos pārstāvēs 7 tautas 
mākslas kolektīvi: 

Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „LABRĪT”, va-
dītāja Antonija Stalidzāne,

Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „ANCE”, vadī-
tāja Anita Meikšāne,

Ilūkstes novada kultūras centra vecākās paaudzes deju kopa „OZOLZĪ-
LES”, vadītāja Sandra Stašāne,

Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras kopa „RITAM”, vadītāja Rita 
Kalvāne,

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs, vadītāja Antonija 
Stalidzāne,

Dvietes pagasta kultūras nama  vidējās paaudzes deju kolektīvs  „DVIE-
TE”, vadītāja Anita Meikšāne,

Šēderes pagasta kultūras nama LAŠU jauktais koris, vadītāja Maija Ži-
gajeva.

Svētkus svinēsim no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. *Svētku nedēļā 
Rīgā ieradīsies 40 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām 
pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tra-
dīciju. Septiņas dienās viņi piedalīsies vairāk nekā 54 pasākumos – koru, 
deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras 
kopu u.c. koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās 
mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs. Svētkus klātienē (maksas un 

bezmaksas pasākumos) varēs vērot 500 000 apmeklētāju. Svētku nedēļa ir 
kulminācija, kurai organizatori – Latvijas Nacionālais kultūras centrs – un 
amatierkolektīvi ir sākuši gatavoties uzreiz pēc iepriekšējiem – XXV Vispā-
rējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.

Galvenie  notikumi
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku atklāšana notiks 

2018. gada 1. jūlijā ar tradicionālo Garīgās mūzikas koncertu Doma baznī-
cā, sekos Svētku dalībnieku gājiens pa Rīgas pilsētas ielām. Krāšņos tautas 
tērpos ģērbto dalībnieku vairāk stundu ilgais gājiens noslēgsies ar īpašu 
Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem veltītu Atklāšanas pasākumu.

Gaidītākie pasākumi Svētkos ir Deju lieluzvedums „Māras 
zeme” un Noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā”. Daugavas stadionā ap 17 
000 dejotāju caur kustību un tautas dejas soli, caur laukumā izveidoto orna-
mentu, mūziku, enerģiju, ritmu un krāsu izstāstīs Latvijas bagāto vēsturi.

Svētku nedēļas kulminācija ir Noslēguma koncerts „Zvaigžņu ceļā”, 
kurā 12 000 balsīgs dziedātāju kopkoris Mežaparka Lielajā estrādē sniegs 
trīs stundu garu koncertu, kurā skanēs latviešu profesionālās kormūzikas 
spilgtākie darbi. Noslēguma koncerts pāries Sadziedāšanās naktī, skatītā-
jiem pievienojot arī savas balsis, un turpināsies līdz pat rīta gaismai.

Norises vietas
Dziesmu un deju svētki notiek visā Rīgas pilsētas teritorijā. Ar īpašiem 

scenogrāfiskiem risinājumiem tiek pārveidotas pasākumu norises vietas, 
tiek būvētas vērienīgas skatuves, pilsētvidē izvietoti lielie ekrāni, iekārto-
tas teritorijas, lai skatītāji varētu pilnvērtīgi baudīt svētkus. Koru un deju 
kolektīvu galvenie pasākumi notiek svētku vēsturiskās norišu vietās – Me-
žaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā. Abas norises vietas šobrīd 
piedzīvo rekonstrukciju, lai 2018. gadā jaunā veidolā uzņemtu Latvijas 
valsts simtgades zīmē notiekošo Dziesmu un deju svētku dalībniekus un 
skatītājus.

Cieņa. Kopība. Tagadnīgums

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos kā vienā no lielā-
kajiem Latvijas valsts simtgades notikumiem atbalsojas simtgades svinību 
vēstījumi un vērtības. To centrā ir cilvēks – svētku dalībnieks visplašākajā 
nozīmē, sākot no dziedātāja vecmāmiņas, līdz komponistam, brīvprātīga-
jam, šuvējai un svētku viesim.

Ikviens iesaistītais turpina tradīciju, radot un darot Dziesmu un deju 
svētkus, un reizē arī savu valsti – Latviju. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku vērtības ir cieņa, kopība un tagadnīgums.

Madara	Pavlovska,redaktore

*informācija un foto  mājaslapā www.lv100.lv 

ILŪKSTES MŪZIKAS 
UN MĀKSLAS SKOLAI – 55!

9.decembrī, priekā vītā pacilātībā un novērtējot katra ieguldījumu, tika 
svinēta  Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 55 gadu jubileja. Ilūkstes no-
vada kultūras centra zālē pulcējās gan esošie un bijušie skolnieki, pedagogi 
un ikkatrs, kura sirds pukst vienā ritmā ar šo mazo, bet tik tuvo skolu, 
kura, gadiem ritot, ir sniegusi nenovērtējami daudz.

Mūzikas un mākslas skola dibināta 1962. gadā, trīs gadus skolas direk-
tore ir Ilona Linarte-Ruža, skolā strādā 17 pedagogi un pašreiz skolā mācās 
142 audzēkņi. Skolā darbojas jaunāko un vecāko klašu vokālie ansambļi un 
koris. Skolai ir licencētas un akreditētas 8 profesionālās ievirzes program-
mas. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolai ir Mūzikas programmas filiāle 
Subatē un Vizuāli plastiskās mākslas klase Bebrenē. 

Svētku dienā daudzie apsveikuma vārdi stiprināja skolas kolektīvu un 
arī skolas vadība izteica savas pateicības tiem cilvēkiem, kuri gadu gaitā ir 
devuši savu lielo ieguldījumu. 

Par mūža ieguldījumu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā un uzticību 
savai profesijai Atzinības rakstu  saņēma Dzintars Ķīsis, par ilggadīgu un 
pašaizliedzīgu darbu  Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā, uzticību savai 
profesijai Pateicības rakstu saņēma Valērijs Mukāns, Pateicības  raks-
tu par ilggadīgu, godprātīgu darbu estētiskās vides uzturēšanā un sagla-
bāšanā  Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā saņēma Līvija Aksjuta, Viola 
Jasmane Pateicības rakstu saņēma par ilggadīgu un nozīmīgu pedagoģisko 
darba ieguldījumu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā. Par godprātīgu un 
nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu audzēkņa talanta izkopšanā skolā 
Pateicības rakstus saņēma Daina Paukšte un Inga Ašķeļaņeca.

“Koku pazīst pēc augļiem, cilvēku -  pēc viņa darbiem.” To vēsta lat-
viešu tautas gudrība. Auglīgā augsnē koks dzen stipras saknes un briedi-

na augļus, Ilūkstes novada pašvaldība saka paldies visiem skolotājiem, kas 
palīdz mūsu bērniem kļūt stipriem, radošiem tiecoties augšup  un kā zvaig-
znēm uzmirdzēt pasaulē.

Madara	Pavlovska, redaktore
Foto:	Sarmīte	Bogdanoviča

2017.gada	9.decembrī	tika	svinēta		Ilūkstes	Mūzikas	un	mākslas	
skolas	55	gadu	jubileja

Ilūkstes	novadu	Latvijas	valsts	simtgades	zīmē	notiekošajos		
XXVI	Vispārējos	latviešu	Dziesmu	un	XVI	Deju	svētkos pārstāvēs 7 
tautas	mākslas	kolektīvi
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S V Ē T K U  G A I S M Ā

ATVER SAVU SIRDI
Ilūkstes novada pašvaldība, jau tradicionāli Ziemassvētku laikā, organizē 

dažādas svētku akcijas un pasākumus mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 
Aizvadītā gada izskaņā, 13. decembrī Ilūkstes novada kultūras centrā 

notika pasākums „Kripatiņa dvēselei”, kurā piedalīties tika aicināti vecākās 
paaudzes (80 gadi un vecāki) seniori, 1. grupas personas ar īpašām vajadzī-
bām, bērni invalīdi, bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī 
novada audžuģimenes, kurām arī šogad pašvaldība teica īpašu paldies.

Par sirds atvērtību vienam pret otru un dāvāšanas prieka saglabāšanu, 
spītējot ikdienas rūpēm, – tas ir stāsts par audžuģimenēm. Jāatzīmē, ka tādas 
ir ne katrā novadā, un, kā atzīst pašas ģimenes, te tās jūtas labi, jo labvēlīgu, 
atbalstošu vidi veido pašvaldība. Ģimenes atzīst, ka izjūt dziļu piederību no-
vadam. Lepojamies ar mūsu – Olgas un Pētera Glaudānu, Armīna Glaudāna, 
Irinas Pučkas un Tatjanas Konovalovas – audžuģimenēm!

Pašvaldībai ir izveidojusies cieša sadarbība arī ar labas gribas cilvēkiem, 
kuri šajā pasākumā ik gadu ir audžuģimeņu labvēļi un ir parūpējušies par 
kādu skaistu sveicienu un dāvanu ģimenēm. Šogad tie bija Milda Zviedre, Bi-
ruta Čamāne un Bebrenes vidusskolas biedrība.

 Pasākumā – dziļi, silti vārdi, kas uzrunāja katru sirdi, dziesmas, kas ie-
kustināja dvēseles stīgas, un daudz mīļuma sasaucās. Neiztrūka arī smiekli 
un svētku uzburšana radošajās darbnīcās. Par pasākuma pacilājošo atmosfēru 
rūpējās Bebrenes vidusskolas biedrība un skolas direktore Ērika Šaršune. No-
vada Sociālais dienests biedrībai saka lielu paldies par tās labajām, gaišajām 
sirdīm, kas dod. Tas, šķiet, ir tik vienkārši, bet neatsverami nozīmīgi pašlaik.

Ziemassvētku laikā savu uzmanību un labu vārdu jācenšas sniegt ikkat-
ram, jo arī mazs sirsnīgs mirklis var sasildīt kādu sirdi, tādēļ šajā laikā dāva-
niņas tiks nogādātas arī dažādām iedzīvotāju grupām, kopskaitā vairāk nekā 
800 personām (80 gadus un vecākiem iedzīvotājiem, 1. grupas personām ar 
īpašām vajadzībām, personām, kuras uzturas pašvaldībā esošajās ilgstošās so-
ciālās aprūpes iestādēs, personām, kuras apmeklē dienas aprūpes centru „Fē-
nikss” un strādā šajā centrā, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības pali-
kušiem bērniem, bērniem ar invaliditāti, novadā dzīvojošām audžuģimenēm). 
Lai ar skanīgām svētku dziesmām dāvātu prieka dzirksti, Ilūkstes novada 
jaunieši kopā ar Ilūkstes pašvaldības Sociālo dienestu apciemoja Veselības un 
sociālās aprūpes centru “Subate”, Veselības centra “Ilūkste” sociālās aprūpes 
nodaļu un pansiju “Mūsmājas “Dižkoks”. Jaunieši veltīja mazu Ziemassvētku 
koncertu un dalīja pašvaldības sagatavotas dāvaniņas šo centru iemītniekiem, 
bet Subatē “Miera namā” ar skanīgam dziesmām priecēja “Sonāte” dalībnie-
ces.  Savukārt  Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā notika Ziemassvētku radošā 
darbnīca personām ar īpašām vajadzībām, kas tika organizēta sadarbībā ar 
Latvijas Sarkanā Krusta Ilūkstes nodaļas vadītāju Ēriku Naglinsku.

Lai ikkatrs sajūt došanas, dāvāšanas prieku, nesot dzirksti, ko izstaro arī 
mazas lietas, kāds smaids, dziesma vai pārmīts vārds. Madara	Pavlovska,	redaktore

Lai	ar	skanīgām	svētku	dziesmām	dāvātu	prieka	dzirksti,	
Ilūkstes	novada	jaunieši	kopā	ar	Ilūkstes	pašvaldības	sociālo	

dienestu		devās	uz	novada	aprūpes	centriem

DVIETĒ IZSKAN 
“ZVAIGZNES DIENAS” STĀSTS

Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš,
Un mūžīgs ceļš zem kājām.
Tas ved uz zemi laimīgo,
Un izrādās uz mājām… /M.Zālīte/

Katrai mājai ir savs starojums, aura varbūt. Dažai mājai šis starojums 
ir tik mazs – tepat ap logu, tepat ap durvīm. No citām mājām tas plūst pāri 
žogiem, cauri alejām, vai kilometru tālumā tev pretī.

Tālu staro tā māja, kurā ir strazdu tuvums bērzā, stārķu tuvums ozolā, 
vīnogu ķekari dārzā, peoniju tuvums zem loga. Tā mājas kļūst tuvas un at-
pazīstamas daudziem. 

Katram māja var daudz pastāstīt par savu saimnieku un saimnieci. Mājas 
netiek būvētas vienai paaudzei. Sentēvu atstātās tradīcijas, tikumi, iemītās 
takas – dod spēku enerģiju un prasmi kopjot un saglabājot dzimtas mājas, 
turot gotā Dvieti, mūsu valsti Latviju.

6.janvārī daudzi svin Zvaigznes dienu. Dienu, kad atminamies stāstu par 
Bētlemes zvaigzni, kas vadīja Austrumu gudrajiem ceļu pie mazā Jēzus, lai tie 
varētu Viņu sveikt. Tā ir pateicības diena... Šogad Latvijas simtgades jubilejas 
gadā biedrība “Dvietes vīnogas” teica paldies tiem, kuri dzīvo Dvietē savās 
dzimtas mājās, tās saglabājot un kopjot  un tos, kuri sakopa un atjaunoja  
atstātās mājas. Paldies visiem, kuri dzīvo Dvietē, kuri palikuši uzticīgi savai 
dzimtajai vietai, nav sākuši meklēt labāku un skaistāku zemi. 

Uz pasākumu tika aicinātas 35 ģimenes, kuras dzīvo un godā tur dzimtas 
mantojumu, 8 ģimenes, kuras atjaunoja un sakopa atstātās mājas un kļuva 
par mūsējiem. Paldies sakām mūs priesterim Edvardam Laksim par “Draudz-
es mājas” atjaunošanu. Paldies par ieguldīto darbu, enerģiju Ilūkstes novada 
domes ļaudīm un priekšsēdētājam Stefanam Rāznam, atjaunojot “Apsītes” un 
“Mūsmājas “Dižkoks””.

Svētku norisi kuplināja divas jauno mākslinieku grupas, kuru saknes reiz 
dzītas Dvietes zemē – paldies jaukajam Prusaku ģimenes ansamblim “Brāļi” 
no Aglonas novada. Paldies Annas un Antona Paukštes mazmeitām no Ilūk-
stes par raito dejas soli un skanīgajām dziesmām.

Biedrība “Dvietes vīnogas” cer, ka “Zvaigznes diena” – pateicības diena 
mūsu sabiedrībā gūs atbalstu, jo reizēm der atcerēties mūsu labdarus, kaim-
iņus, ikdienas darbu veicējus un pateikt vienkāršu, sirsnīgu  paldies.

Biedrības “Dvietes vīnogas” 19 dalībnieces izsaka visdziļāko pateicību Il-
ūkstes domei par dāvanu “Zvaigznes dienā” – ceļojumu pa Latvijas skaistajām 
vietām. Tā mūs ļoti iepriecināja, saliedēja un motivēja jaunām aktivitātēm. 

Vanda	Gronska,	biedrība	“Dvietes	vīnogas”		Biedrības		“Dvietes	vīnogas”			organizētajā	“Zvaigznes	dienas”	
pasākumā	tika	degtas	zvaigznes	par		mājām	un	ļaudīm,	kuru	

laimīgā	zeme	ir	Dviete

Par	pasākuma	„Kripatiņa	dvēselei”	pacilājošo	atmosfēru	rūpējās	
Bebrenes	vidusskolas	biedrība
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DIVI TŪKSTOŠI SEPTIŅPADSMITAIS
Tā jau ir kā tradīcija mūsu novadā, ka  katru gadu tiek realizēts kāds 

ievērības cienīgs projekts un lolots sapnis piepildīts. 2017.gadā priecājā-
mies par atjaunoto ceļu Ilūkste – Bebrene, Dvietē darbu uzsāka pansija, 
kas radīja arī darba vietas novada ļaudīm. Daudzu tūkstošu un arī Lat-
vijas prezidenta ceļš veda uz mūsu novadu, kad Dvietes palienē notika 
līdz šim nebijis gaismu, skaņu uzvedums un izzinošais pasākums “Dabas 
koncertzāle”. Daudzas norises novadā atgādināja par svarīgāko – mūsu 
tautas liktensceļiem, vītiem domās par valsts simtgadi. Šie un daudzi citi 
notikumi, lielāki un mazāki darbi veidoja mūsu 2017.gadu.

Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.:
2017.gada vasarā piedzīvojām ļoti gaidītu notikumu! Pašvaldībai sa-

darbībā ar Latvijas Valsts ceļiem tika  veikta dubultās virsmas apstrāde 
autoceļam P72 Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži Daugavpils ceļu rajonā. 
Remontdarbi noritēja no autoceļa 10. līdz 18.7 kilometram. Kopumā tika 
uzklāta dubultā virsma 8,65 kilometru garumā. Veicot dubultās virsmas 
apstrādi, autoceļa virsma ieguva asfaltam  līdzīgu segumu. Galvenie ie-
guvumi no šāda ceļu seguma ir iedzīvotājiem,  kas dzīvo ceļu tuvumā, jo 
segums pilnībā novērš ceļa putēšanu, bet autovadītājiem tiek nodrošināti 
komfortablāki braukšanas apstākļi. Runājot par ceļiem, Ilūkstē ir sakār-
tota Zemgales iela, darbus veica SIA “Ornaments”. 

Aizvadītajā gadā tika veikta SIA „Veselības centrs  „Ilūkste”” fasādes 
atjaunošana - apmetuma remonts, karnīzes remonts un fasādes krāsoša-
na.  Vasarā pie Veselības centra, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienā, tika atklāts piemineklis 1941. un 1949. gadā izvestajiem Ilūkstes 
novada, toreiz apriņķa, iedzīvotājiem. Pieminekļa autors Daugavpils tēl-
nieks Ivo Folkmanis. Iecere par pieminekļa izveidi radās sadarbībā repre-
sētajiem un pašvaldībai, ar domu radīt pieminekli ar plašāku nozīmi, pro-
ti, uzsvērt toreizējos pagastus, no kuriem izveda iedzīvotājus, un izsūtīto 
skaitu.

Ik dienu pilsētā tiek veikti dažādi labiekārtošanas darbi, rūpējoties 
par mums visiem tīkamu vidi. Pēc iedzīvotāju lūguma, ir sakārtota arī  
Ilūkstes kapu teritorija. Šogad cīnījāmies ar plūdu radītajām sekām  vai-
rāk kā citus gadus, kas skāra arī pilsētu. Visvairāk no tiem cieta pašvaldī-
bas ceļi un zemnieku tīrumi.

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā darbu uzsāka trenažieru 
zāle un pilsētā ir izbūvēta brīvdabas slidotava, ceram, atbilstoši laikaps-
tākļi iestāsies jau pavisam drīzi un varēsim visi kopā slidotavu atklāt. Jā-
piemin, ka 2017.gadā remontdarbi tika uzsākti  Ilūkstes novada kultūras 
centra bijušās kino zāles telpās, kur tiks izveidota jauna, moderna telpa 
jauniešiem – “jauniešu kvartāls”. 2017.gadā tika iesniegti arī vairāki pro-
jekti ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību. Prieks, ka sadarbojoties ar uz-
ņēmējiem, tika raksta iespēja atjaunot Ilūkstes ēdnīcas darbu un pilsētā 
darbojās arī savs taksis.

Valsts simtgades gaidās, arī mūsu novadā un pilsētā “ienāca” skaists 
fonda “1836” realizēts projekts “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju”, kura lai-
kā, veicot ceļu apkārt Latvijai, top simboliska dāvana valstij un iedzīvotā-
jiem. Viens no posma noslēgumiem bija tieši Ilūkstē, kad pie Ilūkstes es-
trādes tika ierakts viens no fonda “1836”  ceļmalas stabiem, kur iegravēti 
reiz Imanta Ziedoņa teiktie zīmīgie vārdi: “Mēs  esam stipri savā saderībā 
un drīkstam saderību sagaidīt arī no pārējiem,  no ļaudīm. Taču vispirms 
ir jāsader sevī un savos vistuvākajos cilvēkos”. 

Lai mums visiem ražīgs un pacilājošs Jaunais gads!

Benita Štrausa, Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja:
2017. gads pagājis un visa pasaule dzīvo 2018. gada solījumu gaidās. 

Dažādi notikumi risinājušies pasaulē, Latvijā, Ilūkstes novadā, Bebrenes 
pagastā, katrā mūsu ģimenē – bijuši prieka, sajūsmas, bēdu, gandarījuma 
mirkļi. Šķiet, ka šodien laiks skrien ātrāk, daudz kas nav paspēts un tie 
darbi, kas izdarīti, jau palikuši pagātnē.

Atskatoties uz 2017. gadu jāsecina, ka tas bijis piepildīts ar jaukiem 
notikumiem, labiem darbiem, skaistiem pasākumiem un darbīgiem cilvē-
kiem. Ja jāizvēlas pats grandiozākais notikums, tad  mums tas noteikti ir 
ilgi gaidītā ceļa seguma uzklāšana no Bebrenes uz Ilūksti. Neaizmirstams 
notikums bija vides mūzikas izrāde ‘’Dabas koncertzāle’’, kurā vairāki 
tūkstoši cilvēku, arī mūsu valsts prezidents Raimonds Vējonis, soli pa so-
lim izzināja sīkās un no skata necilās sliekas dzīvi gan izzinošajās darbnī-
cās, gan neaizmirstamā mūzikas un gaismas saspēlē.

Lieli un svētīgi darbi paveikti Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas 
katoļu baznīcā, kurai nosvinēti 220 gadi. Lielākais prieks -Ziemassvētkos 
cilvēki varēja ienākt siltā dievnamā, jo beidzot te ierīkota apkure. 

Bebrenes dzīvi kuplināja un dažādoja mākslinieki no Rīgas – mūzi-
ķu apvienība ‘’Lux sonus’’ ar aizkustinošo uzvedumu ‘’Aiz baltās rozes 
smaržas’’, mazo vijolnieku studija ‘’Vijolīte’’ un vijolniece Karlīna Īvāne. 
Varējām ieklausīties gongu un Tibetas trauku skaņās Marijas Mežņeckas 
vadītajā meditācijā, varējām vērot savdabīgo dejas izrādi ‘’Vērpete’’ ‘’Spēl-

maņu nakts’’ laureātu Krišjāņa Santa un Ērika Ēriksona izpildījumā. 
Prieks par vairākām notikumiem, kuri jau kļuvuši par tradīciju: 
- ikgadējais velobrauciens ‘’Meža takas Bebrenē’’, kas notika jau trešo 

reizi un līdz finišam nokļuva 115 dalībnieki; 
- kārtējā godalga ‘’Lielā pūce’’ Bebrenes vispārizglītojošajai un profe-

sionālajai vidusskolai par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāme-
nos.

Priecē pagasta cilvēku  sabiedriskā darbošanās, šoreiz īpaši vēlētos 
pieminēt Bebrenes senioru kluba ‘’Sidrabrasa’’ padomes aktivitāti; Ilzes 
ciemata cilvēku aktivitāti gan Lielajā talkā, gan darbošanos remontējot 
kapelas telpas, gan radot Ziemassvētku noskaņu ciemā; jauniešu aktīvo 
darbošanos un labos sasniegumus jāšanas sporta pulciņā.

Arī 2018. gadā mums priekšā tik daudz jaunu iespēju! Vienīgais, ar 
ko sevi iespējams pierādīt, - ar darbu. Veiksme vienu dienu ir, otru nav, 
bet panākumi ir atkarīgi tikai no paša cilvēka, no viņa ieguldītā darba, 
spēka un enerģijas. Nāciet ar savām domām, sapņiem un iniciatīvu! Dar-
bosimies, liksim kopā darbus un darbiņus, lai mūsu dzīve kļūtu skaistāka 
un labāka! Lai mums nepietrūkst sapņu, ko piepildīt, mērķu, uz kuriem 
tiekties, darbu, kas dod gandarījumu!

Lieli	un	svētīgi	darbi	paveikti	Bebrenes	Svētā	Jāņa	Kristītāja	
Romas	katoļu	baznīcā,	kurai	nosvinēti	220	gadi.	Lielākais	prieks	
-Ziemassvētkos	cilvēki	varēja	ienākt	siltā	dievnamā,	jo	beidzot	te	
ierīkota	apkure	(Foto:www.manabebrene.lv	)

2017.	gada	skaistākais	notikums	Subatē		–	Latvijas	simtgades	
ozola	stādīšana	atjaunotajā	Tirgus	laukumā
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A T S K A T S

Marta Petrova, Eglaines un Šēderes pagastu pārvaldes 
vadītāja:

2017. gada laikā kā katru gadu tika sakopta administratīvā teritori-
ja.  Vasarā pļauta zāle, ravētas puķu dobes, rudenī vāktas lapas, ziemas 
periodā- tīrīts sniegs, pastāvīgi savākti atkritumi, cirsti koki un  krūmi 
gar pašvaldības ceļu malām. Pretī “Līvānu mājām” no betona plāksnēm 
izlikts gājēju celiņš, ierīkota jauna puķu dobe. Priecē Eglaines ciemā Liepu 
ielā ierīkotais apgaismojums. 

Eglaines ciemā, Skolas ielā 20 nojaukta veca, degradējusi, pussagru-
vusi un bīstama divstāvu pašvaldības dzīvojamā māja, atkritumi izvesti, 
teritorija labiekārtota.

Sakopta teritorija pretī Sārtenes kapiem, izcirsti koki, nolīdzināts lau-
kums automašīnu novietošanai, izcirsti bīstamie koki arī pašā kapu teri-
torijā.

Eglaines sporta zālē ģērbtuvēs uztaisīts remonts, nomainīti logi. 
Sagaidīti un pavadīti svētki radot to sajūtu Eglaines un Šēderes pārval-

žu administratīvo ēku telpu un pagasta teritoriju noformējumos.  
Eglaines pamatskolas telpās, pašvaldībai realizējot projektu, top jauns 

tūrisma objekts – “Stendera laika klases”, telpas remontdarbi ir noslēgu-
šies ar nepacietību gaidām projekta turpinājumu.

Aizvadītajā gadā tika sakopta arī  Šēderes pagasta administratīvā te-
ritorija, it sevišķi Šēderes, Pašulienes, Raudas ciemati.  Šēderes un Pašu-
lienes  ciemā tika veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija. Šēderes bērnu 
laukumā “Pasaka” veikts remonts (šūpoles, mājiņas, kapnes), atjaunotas 
atkritumu urnas. Šēderes ciema sporta laukumā atjaunoti futbola vārti un 
basketbola grozs. Atjaunoti paziņojuma stendi Šēderē, Pašulienē un uz-
stādīts jauns paziņojuma stends Grendzes katoļu kapos. Smelines katoļu 
kapos izcirsti astoņi bīstamie koki. Sakopti astoņi vācu kapi.

Ludmila Riekstiņa, Pilskanes pagasta pārvaldes vadī-
tāja:

Aizvadītajā gadā Pilskalnes pagastā  notika tradicionālie Melnā kal-
na svētki.  Svētkos dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” Sprīdīša takā,   
akustiskās mūzikas skaņās apmeklētājiem piedāvāja ieklausīties  Ilūkstes 
mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Savukārt skolas  pedagogu vadībā, 
pasākuma dalībnieki, iesaistījās mākslas plenērā. 

Tūrisma rallija „Citādais ceļojums”ietvaros, kas noritēja 27. maijā,  da-
bas liegums „Pilskalnes Siguldiņa”bija viens no apskates  objektiem un 
rallija dalībnieki iesaistījās skrējienā pa taku, veica  dažādus  uzdevumus.

25. jūlijā Pilskalnē noritēja  Ilūkstes novada  8. Senioru saiets, pie at-
pūtas mājas „Dubezers”   novada aktīvākie seniori  koncertā „Ripo, saulīt” 
izdziedāja un izdejoja savas mīļākās dziesmas un dejas .

Turpinājām 2016. gadā  aizsākto tradīciju, 27. septembrī  ar svecēm 
un gaismas lukturiem ejot   vakara pārgājienu  pa dabas takām atzīmēt  
Tūrisma dienu.

Gada nogalē norisinājās pagasta Ziemassvētku  noformējuma kon-
kurss, tā rezultāti tika prezentēti atpūtas mājā „Dubezers”, kur 29. de-
cembrī pagasta ļaudis sanāca uz gada noslēguma balli.

Visas tūrisma sezonas laikā, dabas lieguma takās tika  remontētas  
kāpnes, tiltiņi, atjaunoti skatu laukumi, kā arī takas sākumā  uzstādīts 
jauns dabas objekts.

Pagasta pārvaldes ēkai tika uzlikts jauns jumta segums.

Iveta Plone, Dvietes pārvaldes vadītāja:
2017.gads Dvietes pagastā ir bijis ļoti darbīgs, nozīmīgiem un vērie-

nīgiem notikumiem un pasākumiem bagāts. Dvietes pagasta iedzīvotāji 
gada pirmajā pusē varēja vērot lielu rosību bijušās Dvietes pamatskolas 
teritorijā. Pateicoties Ilūkstes novada pašvaldības vadības iniciatīvai un 
neatlaidībai, tika veikti nopietni celtniecības darbi Dvietes pamatskolas 
ēkas saglabāšanai un pārbūvei par pansiju „ Mūsmājas „ Dižkoks””, kā arī 
veikta teritorijas labiekārtošana – uzstādīti soliņi, āra gaismas ķermeņi, 
atkritumu tvertnes; izveidotas košumkrūmu un puķu dobes, izbūvēti bru-
ģēti celiņi. Dvietes pamatskoas pārbūve par pansiju, nenoliedzami, Dvietē 
ir svarīgākais un lielākais 2017.gada notikums.

Dviete gada tumšākajā laikā kļuva arī gaišāka. Tika strādāts pie ielu 
apgaismojuma uzlabošanas, veikta apgaismojuma izbūve uz autoceļiem 
Rija – Munču kapi un Mednieki – Liepziedi – Centrs.

Ievērības cienīgs ir biedrības „ Dvietes vīnogas ” realizētais projekts 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai „ Dvietes muižas ēkas atjauno-
šana ”, kā rezultātā veikta ēkas jumta pilnīga nomaiņa, logu un ārdurvju 
nomaiņa, pamatu nostiprināšana u.c. darbi. Īpaša gaisotne sveču gaismā 
muižas ēkā valdīja projekta noslēguma pasākumā un izstādē „ Kultūrvēs-
turiskais mantojums – trauki senāk un tagad ”. Pateicoties biedrības „ 
Dvietes vīnogas ” iniciatīvai un darbīgumam, tika sakopta un labiekārtota 
„ Ošleju ” māju un dzirnavu ēkas apkārtne. Biedrība iedibināja arī jaunu 
tradīciju – Zvaigznes dienas svinēšanu, kurā vienkopus pulcēja un sumi-
nāja Dvietes aktīvistus.

4.maijā Dvietē jau otro gadu pēc kārtas svinēja Baltā galdauta svēt-
kus, ko organizēja Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība „ Muna sāta ”, 
Glaudānu audžuģimene, biedrība „ Dvietes vīnogas ” un kultūras nams. 
Svētku ieskaņā Dvietes parka teritorijā tika iestādīti 10 ozoliņi. Visas die-
nas garumā tika organizētas dažādas aktivitātes, kurās piedalījās daudzas 
Latgales audžuģimenes.

19.augustā Paula Sukatnieka „ Apsītēs ” tika svinēti Vīnkopju – vīnda-
ru svētki „ Vīnoga un akmens – Saules bērni ”, kuros pulcējās interesenti 
no visas Latvijas un kuru laikā tika piedāvāta daudzpusīga izglītojošā un 
kultūras programma.

Novadpētniecības materiālu krātuvē pēc novadpētniecības darbinieces 
Ērikas Kunces ierosinājuma tika izveidota izstāde par Dvieti „ Mums viņa 
ir visskaistākā ”, kurā bija skatāmas Dvietes iedzīvotāja Ērika Brašļa fo-
togrāfijas ar skaistākajām Dvietes ainavām un dabas skatiem.

Paldies ikvienam cilvēkam , kurš devis savu artavu Dvietes attīstībā, 
izaugsmē un Dvietes vārda popularizēšanā!

Lai visiem darbīgs, radošs un veiksmīgs Latvijas simtgades gads!

Sofija Glūmāne Subates pārvaldes vadītāja:
Skaistiem notikumiem bagāts, lielākiem un mazākiem darbiem vaina-

gots 2017. gads ir jau palicis vēsturē, dodot vietu jaunajam, 2018., Latvijas  
Republikas dibināšanas simtgades gadam.

2017. gada skaistākais notikums Subatē  – Latvijas simtgades ozola 
stādīšana atjaunotajā Tirgus laukumā. Paldies novada pašdarbniekiem, 
paldies mūsu kaimiņiem – lauku kapelai no Ābeļiem Lietuvā par skaisto 
koncertu  Ezermalas parkā. Šajos svētkos dzima jauna tradīcija- Baltā gal-
dauta svētki, kuru centīsimies turpināt. 

Liels ieguvums Subatei ir  ielu apgaismojuma ierīkošana  Zaļmuižas 
un Gurķu ielā. Ir izstrādāts tehniskais projekts un veikta iepirkuma pro-
cedūra ceļa  Gulbenes pagrieziens-Lazdas rekonstrukcijai.  Priecājamies 
kopā ar vecākiem  par jaunajiem iedzīvotājiem- Emiju, Dominiku, Tomu, 
Domeniku, Niku Adriānu.

Sagaidot Latvijas simtgadi, ceram turpināt tradīciju stādīt kokus, ko 
kopā ar Subates pamatskolu   uzsākām jau 1998. gadā un turpinājām 
2008. gadā. Lai visiem novada iedzīvotājiem veiksmīgs un skaistiem noti-
kumiem bagāts 2018. gads!

Dvietē	svinīgi	atklājām	pansiju	“Mūsmājas	“Dižkoks””

Ilūkstē	tika	atklāts	piemineklis	1941.	un	1949.	gada	represi-
jās	cietušajiem
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PASĀKUMI JANVĀRĪ

Datums Laiks Pasākums Norises
vieta

13.janvāris 19.00 Pasākums ‘’Dzīve ir svētceļojums’’ Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīca

17.janvāris 11.00 
Pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ”Mēs Latvijas 

simtgadei”, organizē Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu 
biedrības ”Ildra”

Ilūkstes novada kultūras centrs

19.janvāris 12.00 Barikāžu laika atcere Eglaines pagasta kultūras nams

19. janvāris 22.00 Balle kopā ar Jāni Krūmiņu no grupas “Apvedceļš”,
ieeja EUR 5,00 Dvietes pagasta kultūras nams

20. janvāris 19.00

Simtgades svētku ieskaņas pasākums Ilūkstes novada kultūras 
centrā “Šajā zemē mums laimīgiem būt” (veltīts novada tautas 

mākslas kolektīviem) Ilūkstes novada kultūras centrs

24. janvāris 17.00 Galda spēļu vakars ģimenēm Subates pilsētas kultūras centrs

26.janvāris 11.00
LVMI ‘’Silava’’ Meža Programmas 2018 seminārs ‘’Biotopi. 
Ekosistēmas. Dabas aizsardzība. Īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas. Biotopu kartēšana Latvijā.’’

Dabas parka ‘’Dvietes paliene’’ informācijas 
centrs ‘’Gulbji’’ Bebrenes pagasta Putnu sala

Līdz 
31.janvārim

Bibliotēkas 
darba laikā

Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošā izstāde „Pretējās pusēs: 
Latvijas karavīri Otrā pasaules kara laikā” Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

Līdz 
10.februārim Lienes Jakubaņecas personālizstāde “Es un Augstākā izglītība” Ilūkstes novada kultūras centrs, mazā zāle

BEBRENĒ NOTIKS LATVIJAS MEŽU  SERTIFIKĀCIJAS PADOMES 
ORGANIZĒTS SEMINĀRS
26.janvārī, no plkst. 11.00, Dabas parka ‘’Dvietes paliene’’ informācijas centrā ‘’Gulbji’’ (Bebrenes pagasta Putnu salā) notiks LVMI ‘’Silava’’ 
Meža Programmas 2018 seminārs ‘’Biotopi. Ekosistēmas. Dabas aizsardzība. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Biotopu kartēšana Latvijā.’’

Seminārs ir bezmaksas. Informācija un pieteikšanās: Bebrenes pagasta pārvaldē 20219770, 65407909 vai 25414008.

Latvijas Meža Programma 2018.
semināra plāns

Piektdien, 26.janvārī

Dabas parka “Dvietes 
paliene” informācijas 
centrā “Gulbji”

SEMINĀRS  ILŪKSTES NOVADĀ BEBRENĒ

 Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas.
Biotopu kartēšanas process Latvijā. Sabiedrības interešu ievērošana. 

Meža sertifikācija. 

10.45 – 11.00

Ierašanās Dabas parka “Dvietes paliene” 
IC “Gulbji”

Dalībnieku reģistrācija.
reģistrācija, rīta kafija.

11.00 - 11.10 Semināra ievads. Programma meža nozarei 
nozīmīgu sabiedrības interešu grupu izglītošanai.

Latvijas Mežu  sertifikācijas 
padomes priekšsēdētājs 
Mg.Māris Liopa

11.10 – 12.45  Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un 
aizsargājamās teritorijas. Biotopu kartēšana. 
Dabas aizsardzība un sabiedrības intereses - 
situācija Latvijā un kaimiņvalstīs.

Latvijas Mežu  sertifikācijas 
padomes priekšsēdētājs, Latvijas 
Meža Programmas vadītājs
Mg.Māris Liopa

12.45 – 13.00 Kafijas pauze

13.00 – 14.00

Meža sertifikācija. Vides, sociālo un ekonomisko 
interešu līdzvērtīga ievērošana apsaimniekojamā 
teritorijā. Ieguvumi no meža sertifikācijas. 
Aktualitātes Latvijā un Pasaulē.

Latvijas Mežu sertifikācijas 
padomes izpilddirektors, 
sertifikācijas sistēmu auditors
Mg.Jānis Švirksts
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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: 600 eksemplāri
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
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