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ILŪKSTES
     NOVADAVĒSTIS

Zane Puriņa, biedrība “Latvijas Lauku forums”
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D O M E S  Z I Ņ A S

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

PAR DOMES SĒDI FEBRUĀRĪ
28.februāra  kārtējā domes sēdē deputāti izskatīja šādus 34 jautā-
jumus:

Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevu-
mu tāmju apstiprināšanu 2018.gadam.
Par profesionālās pilnveides izglītības programmas “Zirgu nagu kopšana ” 
kursu maksas noteikšanu.
Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinan-
sējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošana”.
Par Ilūkstes novada pašvaldības naudas ieguldījumu  SIA “Daugavpils re-
ģionālā slimnīca” pamatkapitālā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J.K. Bebrenes 
pagastā.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai 
“Dvietes vīnogas”. 
Par finansiālu atbalstu Latvijas simtgadei veltītajam projektam - Latvijas 
skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”.
Par Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pa-
matskolas un Eglaines pamatskolas reorganizāciju, apvienojot un izveido-
jot vispārējās vidējās izglītības iestādi  “Ilūkstes Raiņa vidusskola”.
Par grozījumiem Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas 05.03.2015. noliku-
mā Nr.1/2015.
Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013. saistošajos notei-
kumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”.
Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Grozījumi Ilūkstes 
novada pašvaldības 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.3/2013 “Par so-
ciālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā””.
Par zvejas tiesību nomu Baltmuižas ezerā Prodes pagastā.
Par iestāšanos biedrībā “SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA”.
Par nekustamā īpašuma Stendera ielā 13, Eglaines pagastā uzņemšanu 
pašvaldības bilancē un nodošanu atsavināšanai.
Par ēkas “Lašmuiža”, Eglaines pagastā uzņemšanu pašvaldības bilancē.
Par zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Zālītes” Subates pilsētā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 32-1, Ilūkstē atsavināšanu, 
nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par adreses “Pakulišķi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Pilskalnes 
pagastā.
Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu un nodošanu atsavi-
nāšanai “Ērgļi 2” Pilskalnes pagastā.
21.-24. Par zemes iznomāšanu  un zemes nomas līgumu pagarināšanu Pils-
kalnes pagastā.
25.Par ceļa servitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam 
“Dumblina 3” Pilskalnes pagastā.
26.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma” Klintis” Pilskal-
nes pagastā un nosaukuma “Beinari” piešķiršanu.
27.Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Stiebri” Bebre-
nes  pagastā un nosaukuma “Jaunstiebri” piešķiršanu.
28.Par zemes vienības atdalīšanu  no nekustamā īpašuma ”Gulbji” Dvietes  
pagastā un nosaukuma “Mežgulbji ” piešķiršanu.
29.-34.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu ,par zemes iznomāšanu un 
neizpirktās zemes nomas tiesību izbeigšanu  Šēderes un Eglaines pagastos. 

Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem

Nolēma uzsākt Ilūkstes 1.vidusskolas (izglītības iestādes Reģ.Nr. 
4213900513, juridiskā adrese: Raiņa ielā 49, Ilūkste, Ilūkstes novads), 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas (izglītības iestādes Reģ.Nr. 4213902826, 
juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, Ilūkstes novads), 
Subates pamatskolas (izglītības iestādes Reģ.Nr.  4212900508, juridiskā 
adrese: Tirgus laukums 20, Subate, Ilūkstes  novads)  un Eglaines pamat-
skolas (izglītības iestādes Reģ.Nr. 4212900501, juridiskā adrese: Skolas 
iela 41, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes  novads) reorganizāciju, tās 
apvienojot, un uz reorganizējamās Ilūkstes 1.vidusskolas, Ilūkstes Sadrau-
dzības vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglaines pamatskolas  bāzes 
izveidot Ilūkstes novada pašvaldības pakļautībā esošu vispārējās vidējās 
izglītības iestādi – Ilūkstes Raiņa vidusskola (juridiskā adrese Raiņa ielā 
49 , Ilūkste, Ilūkstes novads) ar šādām izglītības programmu īstenošanas 
vietām Ilūkstes novadā: Ilūkstes pilsētā Stadiona ielā 1, Eglaines pagastā 
Skolas ielā 41, Subates pilsētā Tirgus laukumā 20.

Noteica, ka Ilūkstes Raiņa  vidusskola ir Ilūkstes  1.vidusskolas, 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamatskolas un Eglaines pa-

matskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko at-
tiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un 
izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

Izveidoja skolu reorganizācijas komisiju. Komisijai  uzdeva  no-
drošināt skolu reorganizācijas plāna izstrādāšanu, Ilūkstes  1.vi-
dusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Subates pamat-
skolas un Eglaines pamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu 
inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pār-
skata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt 
skolu reorganizācijas procesa pabeigšanu, veicot nepieciešamās darbības 
reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
apjomā un termiņā, t.sk., citu ar šī lēmuma izpildi saistīto nepiecieša-
mo Ilūkstes  novada pašvaldības domes lēmumu projektu sagatavošanu. 
Noteica, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.au-
gustam. Pašvaldības Izglītības nodaļai uzdeva  organizēt šī lēmumu saska-
ņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.

***

Apstiprināja novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmak-
sas mēnesī uz vienu audzēkni : Ilūkstes 1. vidusskola – EUR 67,21;  Sa-
draudzības vidusskola – EUR 60,23: Eglaines pamatskola – EUR 109,38; 
Subates pamatskola – EUR 118,24 Pirmsskolas izglītības iestāde Zvaniņš – 
EUR 135,40;Bebrenes  vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola – EUR 
166,73.

***

Saskaņā ar Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 
iesniegto izdevumu tāmi noteica Bebrenes vispārizglītojošajā un profesio-
nālajā vidusskolā kursu maksu vienam izglītojamajam 320 eiro apmērā 
profesionālās pilnveides izglītības programmas ”Zirgu nagu kopšana” kur-
siem .

***

5.februārī Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par projekta 
“Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” apstiprinā-
šanu. Projekta rezultātā tiks veikta pašvaldības grants ceļu posmu pārbū-
ve. Šī projekta autoruzraudzībai, būvuzraudzībai un būvniecības darbiem 
nepieciešams finansējums EUR 280 393,87 apmērā, t.sk.:

LAD priekšapmaksas pieprasījums EUR 52 145,34; pašvaldības lī-
dzfinansējums EUR 19 667,17 un pašvaldības priekšfinansējums EUR 
208 581,36 apmērā.          

Šajā sakarā dome nolēma lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi pieņemt lēmumu atļaut ņemt 2018.
gadā aizņēmumu Valsts kasē uz izdevīgākiem noteikumiem 228 248,53 
EUR apmērā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem. Ilgtermiņa 
aizņēmuma samaksu garantēt no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

***

Izskatīja  SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” piedāvājumu par 
Ilūkstes novada pašvaldības ieguldījumu SIA „Daugavpils reģionālā slim-
nīca”  pamatkapitālā pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Tika 
konstatēts, ka 1) Ilūkstes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA” 
Daugavpils reģionālā slimnīca” (Reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese: 
Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417) un uz 01.01.2017. tai pieder 2,43% 
jeb EUR 168 074; 2) 2017.gada 26.janvārī ar domes lēmumu Nr.38 tika 
palielināts kapitālsabiedrības SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” pamat-
kapitāls pašvaldībai veicot naudas ieguldījumu EUR 12 000,00 apmērā. 
Šoreiz nolēma atteikties no pirmtiesībām iegūt jaunās daļas proporcionāli 
pašvaldībai piederošajām daļām SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”.

            ***

Nolēma piešķirt  finansiālu atbalstu  187 eiro apmērā  Latvijas simtga-
dei veltītā projekta “Mana zeme skaistā” projekta mājas lapas www.mana-
zemeskaista.lv  izveidei.

Projekta mērķis - stiprināt Latvijas skolu jaunatnes piederības sajūtu 
un mīlestību pret savu dzimto zemi, novadu. Projekta ietvaros tiks izveido-
ta mājas lapa  www.manazemeskaista.lv, kurā skolēni varēs ievietot savas 
fotogrāfijas par Latviju un savu novadu. Katram mājas lapas apmeklētājam 
būs iespēja nobalsot par labāko fotogrāfiju. Konkursa noslēgumā Ilūkstes 
novada skolām par projekta līdzekļiem plānots izgatavot un uzdāvināt 50 
foto gleznas.  
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***

Grozīja Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas nolikumu papildinot ar 
punktu 13.9. šādā redakcijā : “13.9.  Sitaminstrumentu  spēle (kods 20V 
212 04), programmas īstenošanas ilgums- 6 gadi”.

***

Grozīja pašvaldības 31.01.2013. saistošos noteikumus Nr.2/2013 „Par 
sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”.

Ar grozījumiem noteica pabalsta apmēru  audžuģimenē ievietota bēr-
na uzturam saskaņā ar  valstī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto. 
Palielināja  apbedīšanas pabalstu no 214 eiro uz 300 eiro gadījumos, ja 
mirusi persona, kurai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu vai citu 
apbedīšanas pabalstu, kā arī noteica, ka veselības pabalsta piešķiršanai, 
būs jāiesniedz izdevumus apliecinošu dokumentu oriģināli. Šie grozījumi 
pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma sa-
ņemšanas tiks publicēti “Ilūkstes Novada Vēstīs” un stāsies spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas.

Šajā numurā tiek publicēti precizētie saistošie noteikumi Nr.1/2018 
“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 31.01.2013.saistošajos 
noteikumos Nr.3/2013 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada 
pašvaldībā”” , kas stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

***

Izskatīja biedrības “SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA” ierosi-
nājumu Ilūkstes novada pašvaldībai  kļūt par biedrības biedru, lai turp-
māk sadarbotos un iesaistītu Ilūkstes novada sportistus biedrības rīko-
tajos sporta pasākumos. Biedrība ir dibināta 2006. gada 4. janvārī. Tās 
mērķis ir spīdveja un citu tehnisko sporta veidu popularizēšana un attīstī-

šana, starptautiska līmeņa sporta sacensību organizēšana. Dome nolēma  
iestāties biedrībā “SPEEDWAY GRAND PRIX OF LATVIA”, reģistrācijas 
Nr.: 50008097271, juridiskā adrese: Jelgavas iela 54, Daugavpils, LV-5404

***

Uzņēma pašvaldības bilancē un nodeva atsavināšanai   nekustamo 
īpašumu Stendera iela 13, Eglaine, Eglaines pagastā, kadastra Nr. 4456 
007 0098, kas sastāv no zemes vienības 5365 m2 kopplatībā (kadastrālā 
vērtība EUR 1502,00), kadastra apzīmējums 4456 007 0098; vienas div-
stāvu ēkas (bijušais bērnudārzs) 906.2 m2 platībā (kadastrālā vērtība EUR 
7951,00), kadastra apzīmējums 4456 007 0098 001 un palīgēkas 72,9 m2 
platībā (kadastrālā vērtība 195,00), kadastra apzīmējums 4456 007 0098 
002, kā arī uzņēma  pašvaldības bilancē ēku „Lašmuiža“, Eglaines pa-
gastā, kadastra apzīmējums 4456 005 0028 001, (kadastrālā vērtība EUR 
692,00).

Nolēma atsavināt pašvaldības  nekustamo īpašumu (dzīvokli)  Ilūkstē, 
Raiņa ielā 32-1, rīkojot izsoli. 

Pēc privātpersonu lūguma atļāva sadalīt nekustamos īpašumus, pie-
šķīra atdalītajiem nekustamajiem īpašumiem  jaunas adreses, pagarināja 
zemes nomas līgumus,  atļāva uz pašvaldības piekritīgās zemes vienības  
nodibināt ceļa servitūtu.

Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības 
mājas lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioie-
raksti”.    

               Irēna Bogdanova 
Kancelejas nodaļas vadītāja         

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Ilūkstē
2018.gada 28.februārī  
                                                                                                                                    Nr.5/2018

prot. Nr.3, 10.§

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pa-
balstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvā-
ra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabal-
stiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus grozījumus:

 Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā 
redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par paš-
valdībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006.gada 
19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteiku-
mi” 43.punktu”.

1.2. Izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:

4.3. izdevumus apliecinoši dokumenti – elektronisko kases 
aparātu čeku, stingro uzskaites kvīšu oriģināli, kuros norā-
dīts sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas 
kods, maksājuma mērķis, samaksas summa”.

1.3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

„7. Pabalsta veselības aprūpei saņemšanai personai ir jāie-
sniedz sociālajā dienestā iesniegums un izdevumus aplieci-
nošu dokumentu oriģināli, bet ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) 
mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā brīža. Izdevumus 
apliecinošu dokumentu oriģināli nav jāiesniedz 6.3. punktā 
minētajām personām”.

1.4. Aizstāt 11.punktā skaitli „214” ar skaitli „300”.

1.5. Aizstāt 12.punktā skaitli „214” ar skaitli „300”.

1.6. Izteikt 20.punkta 20.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„20.1. bērna uzturam saskaņā ar valstī spēkā esošajos nor-
matīvajos aktos noteikto”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ilūkstē
2018.gada 31.janvārī
       Nr.1/2018

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes 
31.01.2018. lēmumu Nr.9

 (prot.Nr.1, 9.§)
PRECIZĒTI 

ar Ilūkstes novada domes  28.02.2018. lēmumu Nr.63 
(prot. Nr.3, 11.§)

 
Grozījumi Ilūkstes novada 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2013 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”
Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” šādus gro-
zījumus:
1.1. izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 
 „Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu, likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 35.panta otro un 
ceturto daļu; Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā 
aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. un 15.punktu”.
1.2. svītrot 3.2. un 3.12. apakšpunktus.
1.3. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstu (naudas vai mantas veidā) ir tām 
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām:
5.1. kurām noteikta atbilstība trūcīgas personas (ģimenes) statusam;
5.2. kuras pilda līdzdarbības pienākumus;
5.3. kuras nonākušas krīzes situācijā”.
1.4. izteikt 11.punktu šādā redakcijā: 
 „11. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts, neizvērtējot personas (ģime-
nes) ienākumus, bet ņemot vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas, pamatojoties 
uz iesniedzēja iesniegumu par sociālās palīdzības pabalsta pieprasīšanu, kurā persona 
norāda nepieciešamā pabalsta apmēru, un dokumentiem, kas apliecina krīzes situā-
cijas faktu, kā arī finanšu dokumentiem, kas pamato zaudējuma apmēru (čeki, kvītis, 
rēķini, tāmes u.c.), nepieciešamības gadījumā arī sociālā dienesta apsekošanas aktu”.
1.5. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:
„19. Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstu saskaņā ar 5.punkta 5.1. un/vai 5.2. 
apakšpunktu, pabalsta pieprasītājs vai viņa likumiskais pārstāvis personīgi vēršas so-
ciālajā dienestā, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norādīta problēma un vēlamā 
pabalsta veids, iztikas līdzekļu deklarāciju, ienākumus un materiālos resursus aplie-
cinošus dokumentus”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā iz-
devumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.
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ILŪKSTES NOVADĀ, LAI SAGLABĀ-
TU VISAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES, 
NOTIKS SKOLU REORGANIZĀCIJA 
TĀS APVIENOJOT UN IZVEIDOJOT 
JAUNU SKOLU “ILŪKSTES RAIŅA 
VIDUSSKOLA”

Vairāku gadu garumā mūsu valsts valdības uzmanības lokā ir skolu 
jautājums – izglītības saturs, skolu tīkls, klašu piepildījums, kas paredz 
veikt izmaiņas skolu tīklā arī Ilūkstes novadā.

Valsts līmenī ir veikti daudzi pētījumi par izglītības kvalitāti, dažādām 
skolu problēmām, ļoti detalizēti ir izpētīts skolu tīkls un izstrādāti ietei-
kumi tā racionalizēšanai. Izglītības jomu regulējošie normatīvie akti ir 
spieduši pēdējos gados valstī  reorganizēt un slēgt skolas, kas galvenokārt 
saistās ar nelielo izglītojamo skaitu, neracionālu telpu noslodzi, finanšu 
līdzekļu neefektīvu izlietojumu.  Kopš  2009. gada Latvijā ir reorganizētas 
(apvienojot, pievienojot vai mainot īstenoto izglītības pakāpi) 213 izglītī-
bas iestādes (gan vispārizglītojošās skolas, gan profesionālās ievirzes izglī-
tības iestādes, gan pirmskolas izglītības iestādes, gan internātskolas) un 
ir slēgtas 138 izglītības iestādes. 

Iedzīvotāju skaits Latvijā ir samazinājies un  joprojām turpina sarukt 
skolēnu skaits. 

Arī  Ilūkstes novadā iedzīvotāju skaits  ir sarucis. Uz 2010.gada 1.jan-
vāri, pēc pašvaldības rīcībā esošiem datiem, bija  9045 iedzīvotāju, bet uz 
2018.gada 1.janvāri- 7467. Arī novada pamatskolas un vidusskolas skolē-
nu skaita ziņā kļūst mazākas. Salīdzinot ar 2010.gadu Ilūkstes novadā ko-
pējais  skolēnu  skaits (1.-12.kl.) samazinājies par 33% jeb 302 skolēniem. 
Novada vidusskolās (10.-12.kl.) 2010.gadā mācījās 243 skolēni, bet šajā 
mācību gadā kopā visās novada vidusskolās (10.-12.kl.) ir tikai 158 sko-
lēni. Pirmajā klasē 1.septembrī mācības uzsāka 50 skolēni (visā novadā 
kopā), salīdzinoši 2011.gadā – 78.

Pašvaldībai, plānojot budžetu, gadu no gada izglītība ir bijusi priori-
tāte, tāpēc ar savu līdzfinansējumu skolas ir izdevies nosargāt. Arī šogad 
44,69% no kopējā pašvaldības budžeta ir atvēlēti izglītībai. Šobrīd novadā 
darbojas  pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” (198 bērni) ar   filiālēm 
Subatē un Bebrenē, trīs vidusskolas-  Ilūkstes 1.vidusskola (270 skolēni), 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola (vispārizgl.pr.-147 skolēni  un neklātie-
nes progr.- 51) un  Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 
(vispārizgl.pr.- 92 sklēni  un profesionālā progr.- 79), divas pamatskolas- 
Subates pamatskola (52 skolēni), Eglaines pamatskola (pirmsskolas izgl.
pr.- 14 bērni un pamatizgl.pr.- 61 skolēns) un  viena speciālās izglītības 
iestāde- Raudas internātpamatskola (31),  divas izglītības iestādes ar pro-
fesionālo ievirzi-Ilūkstes mūzikas un mākslas skola un Ilūkstes novada 
Sporta skola, un viena interešu izglītības iestāde- Ilūkstes bērnu un jau-
niešu centrs.  Esošās izglītības iestādes nodrošina iespēju novada skolē-

niem iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, pamatskolas, vidējo un profesionālo 
izglītību, radoši pilnveidoties un attīstīt talantus profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības iestādēs. Pašvaldība ir ieguldījusi ne mazums līdzekļu 
skolu infrastruktūras sakārtošanā un labiekārtošanā. 2015.gadā Ilūkstē 
tika atklāts daudzus gadus gaidītais peldbaseins, nodrošinot  visiem nova-
da skolēniem  peldēšanas stundas. 

Valstī ar 2018.gada 1.septembri paredzēts pakāpeniski uzsākt jaunā 
– kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu skolās. Kā obligāta 
prasība vidusskolas posmā būs vismaz divas paralēlklases klašu grupā. 
Vismaz vienai izglītības programmai būs jābūt akcentam uz STEM (da-
baszinību un matemātikas) priekšmetiem. Ir  apstiprināti grozījumi Iz-
glītības likumā,  kur  ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt 
minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu klašu grupā pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs vidējās izglītības pakāpē, kā arī kritērijus klašu atvērša-
nai, ņemot vērā izglītības iestādē iegūtās kvalitātes rādītājus (centralizēto 
eksāmenu rezultāti un citi izglītojamo mācību sasniegumu vērtējumi). 

Novada vadība, domājot par katru Ilūkstes novada ģimeni un katru 
bērnu, ir darījusi visu, lai skolas tiktu saglabātas. Tā ir ilgi turējusies pretī 
valdības spiedienam reorganizēt vai slēgt skolas. Par to ir ticis runāts ar 
Ministru prezidentu, Latvijas pašvaldību savienībā, argumentēti aizstā-
vot mūsu vēlmi saglabāt skolas. Neraugoties uz to, gan iedzīvotāju skaita 
samazināšanās dēļ, gan valdības pieņemto lēmumu ietekmē, gan domājot 
par izglītības kvalitāti, ir aktualizēts jautājums par novada skolu tīkla 
racionālu sakārtošanu, tādēļ 22.februārī  Ilūkstes novada pašvaldības va-
dība un domes deputāti tikās ar skolu pārstāvjiem un vecākiem, lai iepa-
zīstinātu ar esošo situāciju Ilūkstes novada izglītības sistēmā un  kopīgi 
rastu labākos risinājumus.       

   Sapulcē izskanot dažādiem reformas variantiem, atbalstu guva ide-
ja par skolu apvienošanu. Ja izvēlamies šādu reformas modeli, tad vēl 
spējam pildīt  valsts prasības! Šādā veidā nosargājot skolas un saglabā-
jot bērniem ierasto mācību vidi, respektīvi neviena skola netiks slēgta un 
bērniem nebūs jābrauc mācīties citur. Skolēniem, kas ir iesākuši mācības 
mazākumtautību izglītības programmās, būs iepēja tās pabeigt.  Šādu re-
formas modeli atbalsta arī skolu direktori.

 Ņemot vērā visu iepriekš minētos un izskanējušos viedokļus,  28.feb-
ruāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu  apvienot Eglaines pamat-
skolu, Subates pamatskolu Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu un Ilūkstes 
1.vidusskolu, izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi “Ilūkstes Rai-
ņa vidusskola”, kas  uzsāks darbu ar 2018.gada 1.septembri.

Sanita Plone, 
Izglītības nodaļas vadītājas p. i.

Lai saglabātu visas izglītības iestādes, notiks skolu reorganizācija tās 
apvienojot un izveidojot jaunu skolu “Ilūkstes Raiņa vidusskola”

22.februārī  Ilūkstes novada pašvaldības vadība un domes deputāti tikās 
ar skolu pārstāvjiem un vecākiem, lai iepazīstinātu ar esošo situāciju 

Ilūkstes novada izglītības sistēmā un  kopīgi rastu labākos risinājumus
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VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENO-
TAIS KLIENTU APKALPOŠANAS 
CENTRS SNIEGS PALĪDZĪBU GADA 
IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS 
AIZPILDĪŠANĀ
  Ilūkstes novada pašvaldība informē, ka no 1. marta Valsts un paš-
valdības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) būs 
iespējams saņemt palīdzību Valsts ieņēmumu dienestam (VID) 
iesniedzamās Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā, lai atgūtu 
2017. gadā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem 
izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fon-
dos u. c.).
     Lai gan deklarāciju joprojām var iesniegt papīra formā, VPVKAC aicina 
to iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmu (EDS). VPVKAC darbiniekiem nav pieejama VID datubāze, tā-
dēļ tie nevar sniegt deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamos datus, turpre-
tī EDS katram nodokļu maksātājam ir izveidots savs konts, kurā apkopo-
ta informācija par gūtajiem ienākumiem, neapliekamajiem ienākumiem, 
informācija no kredītiestādēm par pensiju fondos veiktajām iemaksām, 
informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par 
dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī par attaisnoto izdevumu 
summu, kas pārnesta no iepriekšējiem gadiem. Sagatavojot elektronisko 
deklarāciju, šī informācija tiks ielasīta automātiski, iesniedzējam pašam 
papildus būs jānorāda un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis 
u. tml.) tikai par tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un 
kuras VID nebūs iekļāvis deklarācijā.

     Lai pieslēgtos EDS, nodokļu maksātājam ir nepieciešams kāds no au-
tentificēšanās jeb identitātes pārbaudes rīkiem – internetbanka, elektro-
niskā identifikācijas karte vai droša elektroniskā paraksta karte (pirms 
došanās uz VPVKAC ieteicams pārliecināties, vai minētie rīki ir aktīvi). 
Ja šādu rīku nav, VID var piešķirt lietotāja vārdu un paroli EDS lietoša-
nai. Tos var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu VPVKAC, tomēr jāievēro, ka 
EDS piekļuves tiesības tiks piešķirtas 2-3 dienu laikā, tādēļ, ja klientam 
nepieciešama palīdzība EDS lietošanā, uz VPVKAC būs jāatnāk atkārtoti.
     Lai saņemtu palīdzību elektronisko Gada ienākumu deklarāciju aizpil-
dīšanā, dodoties uz VPVKAC, klientam līdzi jāpaņem:
personu apliecinošs dokuments;
EDS piekļuves dati (lietotāja vārds un parole) – ja ir piešķirti – vai 
internetbankas piekļuves dati (lietotājvārds, parole, kodu karte vai 
kodu kalkulators, tālrunis ar aktivizētu lietotni Smart-ID); identifikāci-
jas karte vai droša elektroniskā paraksta karte ar piekļuves da-
tiem (PIN, PUK kodiem);
maksājuma dokumenti (kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, konta iz-
raksti, kuri apliecina samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, un kuros 
ir norādīts klienta vai viņa ģimenes locekļa (bērna, vecāka, vecvecāka vai 
laulātā) vārds, uzvārds un personas kods, samaksāto izdevumu veids, do-
kumenta numurs, datums un izdevēja reģistrācijas numurs.
     Aizpildot deklarāciju, var būt nepieciešama informācija par klienta:
e-pastu (saziņai);
norēķinu kontu, uz kuru tiks veikta pārmaksātā nodokļa atmaksa.
     Ienākumu deklarācijas joprojām var iesniegt arī par iepriek-
šējiem gadiem: par 2016. un 2015. gadu – visa gada garumā, savu-
kārt par 2014. gadu – līdz 16. jūnijam!

Tālr. papildu informācijai: 65447850

A K T U Ā L I

2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Ilūkstes novadā 

Tālrunis 29421124, 29441022 vai www.vtua.gov.lv

Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Il
ūk

st
es

Bebrenes 16.03 12:00 07.05 09:00 Darbnīcu teritorija, Tehniskais centrs

Dvietes 16.03 09:00 07.05 09:00 Darbnīcu teritorija, Zvejnieki

Eglaines 23.03 12:00 18.05 12:00 Darbnīcu teritorija, Raiņa 1a

Ilūkste 20.04 09:00 SIA “Ornaments” darbnīcu ter., Jelgavas 21

Pilskalnes 23.03 13:00 18.05 15:00 Darbnīcu teritorija, Darbnīcas

Subate 23.03 09:00 18.05 09:00 Pagasta ēka, Zaļmuižas 19

Šēderes 12.03 09:00 18.05 13:00 Darbnīcu teritorija, Darbnīcas 5

VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS 
AĢENTŪRAS INSPEKTORI VEIKS IZ-
BRAUKUMA TEHNISKĀS APSKATES 
TRAKTORTEHNIKAI
   Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA) atgādina, – lai piedalītos 
ceļu satiksmē, t. sk. arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika 
un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. 
Tādēļ no 16. marta VTUA inspektori veiks izbraukuma tehniskās ap-

skates traktortehnikai (ar izbraukuma vietām un laikiem Ilūkstes novadā 
var iepazīties pielikumā).

    Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas 
traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un 
derīgai OCTA polisei.

   No 2017. gada 30. jūnija par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem var 
samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu!

Jānis Mergups-Kutraitis,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras

sabiedrisko attiecību speciālists

TIEK PĀRBŪVĒTI CEĻU POSMI 
PILSKALNES UN DVIETES PAGASTOS

Īstenojot projektu „Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošana” (Nr. 17-03-A00702-000101), ir uzsākti pārbū-
ves darbi ceļa „Dzintari–Talcinieki–Krastiņi” (Nr. 80-1) posmam 2,75 
km garumā Pilskalnes pagastā un ceļa „Zariņi (lielceļš)–Dimanti–Pū-
poli–Viesīte” (Nr. 54-13) posmam 1,42 km garumā Dvietes pagastā. Mi-
nētajos ceļa posmos paredzēts veikt grāvju tīrīšanu un jaunu grāvju rakša-
nu, apauguma noņemšanu, krūmu, koku zāģēšanu, caurteku nomaiņu un 
izbūvi un grants seguma izbūvi. Darbus veic SIA „Ošukalns”. Paredzētais 

darba ilgums ir 3 mēneši, neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus.

Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. 
Projekta attiecināmās izmaksas abu iepriekš minēto ceļu pārbūvei ir EUR 
289 696,3, no kuriem 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošina 
Ilūkstes novada pašvaldība.

Reinis Līcis, Izpilddirektora p. i.
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ILŪKSTES NOVADĀ CEĻU UZSĀK 
“TAUTAS SAIMES GRĀMATA”

Pēc Rīgas aktīvo senioru alianses jeb RASA biedru iniciatīvas “Tautas 
Saimes grāmata” kļuvusi par ļoti personisku un Latvijas tautas vieno-
jošu dāvanu mūsu valstij, kuras veidošanā pievienojas Zemgales, Vidze-
mes, Kurzemes, Latgales un Rīgas reģionu iedzīvotāji. Mums katram tā ir 
unikāla iespēja un atbildīgs darbs – rakstīt un atstāt daļiņu no sevis šajā 
Lielajā grāmatā, lai to saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm. 

26. februārī ar Rīgas Aktīvo senioru alianses pārstāvja  Aivara Mei-
jas gādību „Tautas Saimes grāmatu” saņēma grāmatu Ilūkstes novads.  
Kā pastāstīja Aivars Meija, top  25 šādas grāmatas – 5 grāmatas katram 
reģionam: Rīgai, Kurzemei, Zemgalei, Vidzemei, Latgalei. Mūsu novada 
ļaudīm būs gods atklāt Zemgales grāmatu un būt pirmajiem, kuri veiks 
savus ierakstus arī kā Sēlijas reģiona pārstāvji.  Aivars Meija uzsver, ka 
Latvijas nu jau gandrīz 100 gadu ilgajā vēstures nogrieznī vēl nav bijis 
grāmatas, kas būtu bijusi rakstīta tikai ar roku, kuru rakstītu pati tauta, 
un kur ikvienam iedzīvotājam būtu bijusi iespēja to darīt! Jau citviet ta-
pušie ieraksti ir visdažādākie – tie ir gan īsā vēlējuma formā, gan tapuši 
kā dzimtas stāsti, nes kādu atmiņu vai prieku par šodienu. Novēlējumus 
raksta gan seniori, gan skolēni, gan ģimenes un individuāli cilvēki, iestāžu 
kolektīvi un biedrības. Novēlējumi var tikt izteikti arī dzejā, zīmējumos 
un papildināti ar fotogrāfijām.

Ieskats dažos vēlējumos:

„Armijā biju rakstvedis, tāpēc man nebija jāskrien ar šauteni. Lai ne-
vienam latvietim dzīvē nebūtu rokā jāņem ierocis un jāpaceļ pret citu cil-
vēku!” (Andris Siliņš, 67 gadi);

„Novēlu nevienam nedzīvot laikmetu griežos, kad izzūd cilvēciskās 
vērtības, kad cilvēkiem zūd izpratne par ļauno un labo, kad cilvēkiem pie-
spiež doties karā un šaut vienam uz otru! Lai nevienam cilvēkam ne tikai 
Latvijā, bet uz visas zemes nebūtu jāpārcieš kara un koncentrācijas no-
metņu šausmas! Mana cerība ir, ka mazbērniem būs iespēja izveidot tādu 
Latviju, kura jebkuram tās iedzīvotājam būtu kā sapnis, un visiem būtu 
vieta un darbs šeit Latvijā! Lai visiem būtu vieta un darbs šeit, Latvijā! 
Lai visi varētu dzīvot bez rūgtuma sirdī! (Skaidrīte Emīlija Viļčinska, 97 
gadi);

„Es lepojos ar to, ka mēs visa ģimene kopīgi strādājam un nododam 
tradīcijas no paaudzes paaudzē – cepam maizi, sklandraušus un vedam 
pārdot. Priecājos, ka varam ar prieku strādāt tepat Latvijā un mums nav 
jābrauc prom uz Īriju! Lai katrai ģimenei izdodas būt kopā Latvijā!” (Jaut-
rīte Danenberga-Damberga).

Katrā novadā notiek arī grāmatas iedziedāšanas pasākumi, mūsu 
novadā “Tautas Saimes grāmata” tiks iedziedāta16.martā 
plkst.18.00 Ilūkstes Romas katoļu baznīcā. Pēc vakara Svētās 
mises, ko vadīs priesteris Ingmārs Zvirgzdiņš, notiks gan tikšanās 
ar iniciatīvas koordinatoru, Saeimas deputātu Aivaru Meiju, gan 
tikšanās ar Ilūkstes novada vadītājiem, gan ar pirmo ierakstu 
autoriem. Pasākuma muzikālo atmosfēru radīs Ilūkstes novada 
amatiermākslas kolektīvu pārstāvji.  Aicināts ikviens!

Cienījamie novada iedzīvotāji!

Esiet laipni gaidīti un aicināti Ilūkstes novada pagastu bibliotēkās 
martā un aprīlī. Ir sastādīts Grāmatas “viesošanās” laika plāns, pēc kura 
vadoties var sekot līdzi – kur Grāmata atrodas (skatīt tabulu). Šajos laikos 
(katrā bibliotēkā plānotas 3 darba dienas) iedzīvotājiem būs iespēja ierak-
stīt vēstījumu un vēlējumu Latvijas Simtgadē. Jāņem vērā vien tas, ka 
vēlams bibliotēkā ierasties jau ar sagatavotu melnrakstu, ko grāmatā pār-
rakstīt. Šajā reizē var ņemt līdzi arī foto materiālus kā vēstures liecības. 
Aicinām pieteikties bibliotēkās jau laikus par savu dalību šajā iniciatīvā 
un ziņot, ja ir vēlme rakstīt, bet nav iespējams nokļūt bibliotēkā. 

Gatavojot savu vēlējumu, varam pārdomāt arī savas atbildes uz jautā-
jumiem - Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans 
ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu katra un visu kopā 
ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā? 

Laiks Atbildīgais

Ilūkstes novada Centrālā 
Bibliotēka

16.-20.marts Ināra Valpētere

Pilskalnes pagasta bibliotēka 22.-24.marts Zita Timšāne

Dvietes pagasta bibliotēka 28.marts – 
4.aprīlis

Vencislava Mar-
cinkevča

Bebrenes pagasta bibliotēka 6.-10.aprīlis Emma Malahovska

Subates pilsētas bibliotēka 12.-14.aprīlis Anita Šapala

Eglaines pagasta bibliotēka 18.-20.aprīlis Ona Hohlova

Šēderes pagasta Pašulienes 
bibliotēka 

24.-26.aprīlis Aurika Jelinska

Šēderes pagasta Šēderes 
bibliotēka

27.-28.aprīlis Ruta Šeršņova

Esiet aktīvi! Ģimenes un dzimtas! Amatiermākslas kolektīvi un inte-
rešu grupas! Reliģisko organizāciju pārstāvji un izglītības iestādes, uzņē-
mēji! Jaunieši! Aicinām pievienoties  un radīt gaišo vēlējuma taku savai 
valstij, ieejot jaunā simtgadē. Kluss vārds paliek nesadzirdēta doma, bet 
skaļi izteikta doma – atbalsojas! Domāsim, vēlēsim un rakstīsim labu, lai 
labais īstenojas! Radīsim kopā Ilūkstes novada vēstījuma lappuses savai 
nākotnei.

 Zanda Lisovska, 
Eglaines Kultūras nama vadītāja

Madara Pavlovska, 
Ilūkstes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
 (vairāk informācijas par iniciatīvu mājaslapā 

www.biedribarasa.lv)

S V Ē T K U  G A I S M Ā

Mūsu novada ļaudīm būs gods atklāt Zemgales grāmatu un būt pirma-
jiem, kas tās baltajās lapās rakstīs savus vēstījumus un novēlējumus 

Latvijai

Aicinām uz “Tautas Saimes grāmatas” iedziedāšanas pasākumu, kas 
notiks 16.martā plkst.18.00 Ilūkstes Romas katoļu baznīcā
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S V Ē T K U  G A I S M Ā

SVINĒSIM ILŪKSTES NOVADA 
SVĒTKUS!
“Laimīgi esam Sēļzemes krastā!” Ar šādu saukli 12.,13. un 14. jūlijā svinē-
sim Ilūkstes novada svētkus! 

Šogad novadam aprit 15 gadi un  šis ir zīmīgs laiks, jo esam iegājuši  valsts 
simtgades gadā, kas ieguls tautas atmiņā un atšķirsies no visiem mūsu 
tautas vēsturē piedzīvotajiem. Novērtējam lielo bagātību – mums ir sava 
valsts, savas mājas, mēs varam īstenot savas ieceres. Apziņa – dzīvot šeit 
– piešķir ļoti būtisku nozīmi ikkatram cilvēkam.  

Novada svētkus sagaidām pacilātā noskaņā un šogad svinēsim ļoti 
daudzveidīgi. Novada iedzīvotāji un viesi ir aicināti baudīt Intara Busuļa 
un Abonementa orķestra koncertu, svētku noslēgumā - Tautas mākslas 
kolektīvu koncertu “Saules meitas vedības”. Svētku atmosfēru uzburs 
arī teatrālie un muzikālie uzvedumi, vakarēšana skvērā, muzicēšana pie 
strūklakas, Agape jeb baznīcas dārza svētki, radošās darbnīcas, tirdziņi. 
Novada svētku ietvaros no  11.-14.jūlijam notiks  Mākslas plenērs, kurā  
piedalīsies  mākslinieki no Latvijas un Lietuvas,  kā arī dodoties aizraujošā 
tūrisma rallija ceļojumā krāsosim jūliju un Ilūkstes novada svētkos tver-
sim īpašo Sēlijas noskaņu!

NOVADA SVĒTKU NORISES

CETURTDIENA, 12.jūlijs

Laiks Pasākums Norises vieta

9.00 Ekumēniskais dievkalpojums Ilūkstes Romas katoļu 
baznīca

10.00 Garīgās mūzikas koncerts Ilūkstes Romas katoļu 
baznīca

10.45 Agape jeb baznīcas dārza svētki Ilūkstes Romas katoļu 
baznīca

14.00 Ilūkstes novada senioru svētki Subates pilsēta

15.00 Jauniešu diena,
sporta spēles

Ilūkstes pilsētas 
stadions

20.00 Jauniešu apbalvošana Ilūkstē pie strūklakas

20.30 Muzikālais vakars Ilūkstē pie strūklakas

22.00 Diskotēka Pie Ilūkstes novada 
kultūras centra

PIEKTDIENA, 13.jūlijs

Laiks Pasākums Norises vieta

10.00 Sporta spēles  cilvēkiem ar 
invaliditāti

Ilūkstes pilsētas 
stadions

13.00 Radošās darbnīcas.
Fotostāstu konkursa „100 stāsti 

Ilūkstes novadam” izstāde 
Ilūkste, Kastaņu ielas 

skvērs

14.00 „Čučumuižas vasaras raibumi”
(muzikāls uzvedums ar kopā 

darbošanos)

Ilūkste, Kastaņu ielas 
skvērs

15.00 Skulptūras atklāšana Ilūkste, Kastaņu ielas 
skvērs

16.00 Tūrisma rallijs Ilūkstes novads
21.00 Intara Busuļa un Abonementa 

orķestra koncerts Ilūkstes pilsētas estrāde

23.00 Brīvdabas kino un 
fotoretrospekcija

”Kādreiz  Ilūkstē...”

Ilūkste, skvērā pie 
“Park kafē”, 

Sporta iela 2a

SESTDIENA, 14. jūlijs

Laiks Pasākums Norises vieta

8.00 Pilsētas modināšana ar pūtēju 
orķestri „SĒLIJA” Ilūkste

9.00
Tirgus diena

(saimes galds, pašdarbības 
kolektīvu koncerti)

Ilūkste, Stadiona ielā

10.00 Ģimeņu sporta svētki Ilūkstes pilsētas 
stadions

no 
15.00

Darbosies āra kafejnīca 
“Park  kafē”

Ilūkste, skvērā pie 
“Park kafē”, Sporta 

iela 2a

16.00 Mākslas plenēra darbu  izstāde Ilūkstes pilsētas 
estrāde

19.00 Svētku gājiens
No Ilūkstes novada 
kultūras centra  uz 

pilsētas estrādi

20.00 Tautas mākslas kolektīvu 
koncerts “Saules meitas vedības”

Ilūkstes pilsētas 
estrāde

22.00 Balle ar grupu „Kolibri” Ilūkstes pilsētas 
estrāde

Plašāka informācija sekos arī novada mājaslapā www.ilukste.lv 
un sociālajos tīklos.
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 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

N r . 3  2 0 1 8 . g a d a  1 4 . m a r t s

„ĒNU DIENĀ” 16 JAUNIEŠI IEPAZINA 
PROFESIJU AIZKULISES ILŪKSTES 
NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Arī šogad Ilūkstes novada pašvaldība, atbalstot valstī izsludināto, jau 
ikgadēji organizēto karjeras izglītības akciju „Ēnu diena”, piedāvāja vai-
rākas vakances novadā. Šī akcija skolu jauniešiem dod iespēju pavadīt vai-
rākas stundas kopā ar interesējošas profesijas pārstāvi un praksē iepazīt 
savas nākotnes nodarbes visdažādākos aspektus, savukārt darbiniekiem 
tas dod  lielisku iespēju iedvesmot savus nākamos kolēģus mērķtiecīgai 
karjerai, kā arī ļauj paraudzīties uz savu profesiju un tās ikdienu no malas.

Šogad „Ēnu diena” notika 14. februārī, un Ilūkstes novada iestādēs 
– Ilūkstes novada pašvaldībā, Veselības centrā „Ilūkste” un pirmsskolas 
izglītības iestādē „Zvaniņš” – speciālistus ēnoja 16 jaunieši.

„Ēnu dienas” rītā jaunieši pulcējās Ilūkstes novada pašvaldībā, kur, 
paužot prieku par jauniešu interesi, viņus uzrunāja Ilūkstes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un jaunatnes lietu 
speciāliste Lāsma Pokšāne.

Pieprasītākās profesijas šogad Ilūkstē bija dizaina speciālists, pirms-
skolas skolotājs, fizioterapeits, medicīnas māsa un procedūru kabineta 
māsa.

Šajā  dienā „Projektu nedēļas” ietvaros pašvaldībā viesojās arī Ilūkstes 
Sadraudzības vidusskolas 2. un 3. klases skolēni ar skolotājām, kopā 
iepazīstot pašvaldības darba aizkulises.

Skolēnu atsauksmes:

Marina Bondarenko: Man ļoti patika Ēnu dienā, jo es uzzināju ļoti 
daudz jaunas informācijas. Stefans Rāzna man pastāstīja daudz par to, 
kas notiek novadā un to, kas ir gaidāms. Viņš man pastāstīja vairāk arī 
par savu amatu. Es varēju iepazīt arī domes darbu. Vēl šajā dienā es ēnoju 
sociālo darbinieku, man tas patika, bija interesanti un man daudz deva. 
Mani daudz kas no šīs dienas uzrunāja un pamudināja sevi attīstīt!

Jevģeņija Boiko: Ēnot dizaina speciālisti Sarmīti Bogdanoviču 
man patika, uzzināju, ka tā ir interesanta profesija, kur var izpaust savu 
individualitāti. Šādā veidā uzzinot daudz informācijas var domāt par savu 
nākotnes profesiju. Paldies par sniegto informāciju un sajūtu. Nākošgad 
ceru atkal piedalīties!

Annemarija Jelinska: Man patika ēnot pie Sarmītes. Viņa daudz 
pastāstīja par savu profesiju, kurā es vēlētos strādāt. Viss bija lieliski un 
kūciņas jeb pīrādziņi gardi. Pēc šīs ēnošanas es ieguvu vairāk drosmes 
un iedvesmas strādāt un pilnveidoties kā mākslinieks un varbūt nākotnes 
datordizaineris. Es ēnoju ar prieku! 

Melisa Krasovska: Es Ēnu dienā esmu iepazinusies ar medicīnas 
māsas profesiju. Mēs ļoti labi parunājām un uzzinājām daudz ko no šīs 
profesijas ikdienas darba. Biju ļoti priecīga uzzināt jaunu informāciju 
par medicīnas studijām. Kopumā man bija ļoti interesanti, jo es uzzināju 
daudz ko jaunu un man noderošu, interesantu.

Agnese Gaudze: Man ļoti patika ēnot bērnu dārzā “Zvaniņš”. Bija 
ļoti jautri, varbūt arī drusciņ grūti. Skolotājas, ar kurām es strādāju, ļoti 
viegli var saprasties. Ar bērniem ātri sadraudzējos. Es vēlētos arī nākoš-
gad piedalīties Ēnu dienā, bet jau citās profesijās. Es ieteiktu arī citiem 
piedalīties Ēnu dienā, tas ir ļoti interesanti, jautri un pamācoši!

Arina Vasiļjeva: Es pirmo reizi piedalījos Ēnu dienā iestādē “Zva-
niņš”. Man ļoti patika, bija interesanti. Vēlētos nākošgad piedalīties vēl. 
Labas skolotājas deva padomus un palīdzēja. Ar bērniem arī sadraudzē-
jos. Būtu labi, ja tā varētu katru gadu. Bija ļoti pamācoši un tas interesē 
jauniešus.

Sindija Rimoviča: Procedūru māsas profesija ir ļoti grūta, tas ir 
smags darbs. Cilvēks visu dienu ir darbībā. Vajag ne tikai strādāt ar cil-
vēkiem, bet visu laiku runāt, sazināties, plānot. L. Jasiņaviča ir pieredzes 
bagāts cilvēks, es viņu novērtēju ļoti augstu. Cilvēks ļoti mīļš un strādīgs. 
Ļoti sīki man izstāstīja, kā kas notiek. Es ļoti priecājos, ka ēnoju tieši šeit. 
Šī diena pagāja ļoti labi un atstāja ļoti labu iespaidu par šo darbu. Mani 
šī diena iedrošināja izvēlēties procedūru māsas profesiju. 

Sandija Pudule: Man patika ēnot medmāsu, iepazinos ar darbiem, ko 
ikdienu veic medmāsas. Tā kā es mācos 12.klasē, man bija ļoti svarīga šī 
Ēnu diena, jo dienas beigās es sapratu to, ka šī varētu būt mana īstā profe-
sija. Liels paldies Ēnu dienas organizētajiem, ka sniedza visu nepiecieša-
mo informāciju. Es nenožēloju par to, ka atbraucu no Daugavpils tieši uz 
Ilūksti, jo šeit ir laipna attieksme pret visiem!

Madara Pavlovska, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

S V Ē T K U  G A I S M Ā

Arī šogad Ilūkstes novada pašvaldība, atbalstot valstī izsludināto, jau 
ikgadēji organizēto karjeras izglītības akciju „Ēnu diena”,  piedāvāja 

vairākas vakances novadā

DEJOSIM SVĒTKOS 
NO VISAS SIRDS!

Visa Latvija ir  satraukuma pilna gatavojas  XXVI  Vispārējiem  latvie-
šu Dziesmu un XVI  Deju svētkiem., kuri šogad no 30.junija līdz 8. jūlijam 
notiks Rīgā un būs  īpaši nozīmīgi Latvijas  valsts Simtgades svinību gadā. 
Šajos svētkos būs vairākas novitātes, kas ieviestas atbilstoši  laikmeta 
iezīmēm un iespējām gan mākslinieciskajā, gan pasākuma  organizācijā. 
Svētkos plāno piedalīties līdz šim lielākais  dalībnieku skaits -43000 ama-
tiermākslas kopēju  no 118 Latvijas pašvaldībām un 21 pasaules valsts. 
Šī bija  arī īpaša  svētku dalībnieku reģistrācija, kad dalībniekiem  nebija 
jāaizpilda sarežģītas anketas, bet gan  katrs individuāli  reģistrējās elek-
troniskajā svētku  sistēmas vietnē. 

 Ilūkstes novadā  svētkiem reģistrējās 8  tautas  mākslas kolektīvu 
dalībnieki: Šederes pagasta Lašu koris, Bebrenes pagasta  folkloras kopa 
„Ritam”, Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs, Dvietes pa-
gasta  vidējās paaudzes deju kolektīvs ,Ilūkstes 1. Vidusskolas jauniešu   
deju kolektīvs”Ance”, Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju ko-
lektīvi „ Labrīt”,  un jauniešu deju kolektīvs „ Ance”, kā arī senioru deju 
kolektīvs                „Ozolzīles” Dalībnieku reģistrācija  svētku vietnē nozīmē  

arī pieteikumu kolektīviem sparīgi piedalīties Dziesmu un Deju svētku  
dažādu  nozaru skatēs, kurām ,visā Latvijā noslēdzoties  aprīlī, tiks ap-
stiprināti  svētku dalībnieki. 

Visos Latvijas  novados aizrit deju nozares  repertuāra  pārbaudes un 
atlases skates, pēc kuru rezultātiem šīs tautas mākslas kolektīvi  iegūst 
tiesības  piedalīties XVI Deju svētkos. Pārbaudes skatēs kolektīvi gatavo  
un  rāda savu dejotprasmi, sagatavojot dejas no XVI Deju  svētku  lieluz-
veduma  „ Māras zeme”, kas koncerta četrās daļās, caur tautas  dejas  ho-
reogrāfiju, stāta mūsu tautas likteņstāsta vēsturiskos līkločus. Pilskalnes 
pagasta vidējās paaudzes  kolektīva un jauniešu deju kolektīva „ Labrīt”  
dejotāji šiem svētkiem gatavo  arī dejas no īpašas deju programmas „ Vēl 
simts gadi dejai”. 

4. martā Ilūkstes novada kultūras centrā notika XXVI Vispārējo lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma “Māras zeme” un 
koncerta “Vēl simts gadi dejai” deju kolektīvu repertuāra pārbaudes. Pēc 
skates rezultātiem  visi  deju kolektīvi  ir saņēmuši tiesības piedalīties un 
pārstāvēt mūsu novadu  XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētku deju  svētkos Rīgā. 

Sandra Stašāne, 
Ilūkstes novada kultūras centra direktore
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S K O L Ā S

IZSTĀDES “SKOLA 2018” 
APMEKLĒJUMS

2018. gada 24. – 26. februārī Starptautiskajā Izstāžu centrā Ķīpsalā 
notika izglītības izstāde “Skola 2018”. No Ilūkstes novada skolām pirmajā 
izstādes dienā Rīgā ieradās 28 skolēni.

Izstādes apmeklētājiem tika dota lieliska iespēja iepazīties ar vairāk 
nekā 140 profesionālās un augstākās izglītības iestāžu piedāvājumu Latvi-
jā un ārzemēs – izglītības programmu dažādību un mācību ikdienu.

Skolēni ļoti novērtēja iespēju ne vien uzzināt par nākotnes iespējām, 
bet arī izmēģināt savas prasmes, piemēram, veicot mākslīgo elpināšanu, 
iejūtoties zemessarga lomā vai ielūkojoties neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības dienesta auto iekšpusē. Izstādes dalībnieki bija priecīgi gan par 
iespēju saņemt nepieciešamo konsultāciju un atbildes uz jautājumiem, 
kuras sniedza mācību iestādēs studējošie, gan piedalīties izglītojošās ak-
tivitātēs.

Daudzi vidusskolēni atzina, ka izstādes apmeklējums bija labs palīgs, 
izvēloties nākotnes profesiju. Šis pasākums paplašināja redzesloku un pa-
darīja daudzas ar karjeru saistītas lietas skaidrākas un saprotamākas.

Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai, pasākuma koordinatoriem un iz-
stādes organizētājiem par lielisko dienu!

Ilmārs Mežaraups
Bebrenes VP vidusskolas 11.klases skolnieks

Skolēni ļoti novērtēja iespēju ne vien uzzināt par nākotnes iespējām, bet 
arī izmēģināt savas prasmes

ILŪKSTES 1. VIDUSSKOLAS 
SKOLĒNU KOMANDA IEKĻUVUSI 
BIZNESA SPĒLES „CEĻŠ UZ 
BAGĀTĪBU” FINĀLĀ

23. februārī Jēkabpils Sporta namā norisinājās Vislatvijas skolēnu 
projekta „Esi līderis” par tradīciju kļuvušā biznesa spēļu konkursa „Ceļš 
uz bagātību” Latgales reģiona pusfināls. Konkursā jauniešiem ir iespēja 
izspēlēt reālas biznesa situācijas no uzņēmēja skatupunkta, pieņemt lē-
mumus, apzināties riskus un analizēt pieļautās kļūdas. Šoreiz spēle veido-
ta par sporta biznesu, līdz ar to pusfināli norisinās nozīmīgākajos reģionu 
sporta centros. No Latgales reģiona skolām šogad pusfinālā piedalās vai-
rāk nekā 20 komandas.

Ilūkstes 1. vidusskolas skolēnu komanda „Sapņu komanda 2018” tei-
cami apliecināja savas spējas un reģiona pusfinālā ieguva 1. vietu, izcīnot 
„ceļazīmi” uz konkursa finālu Rīgā, kas notiks 23. martā.

Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece sociālos jautājumos Līga Kļa-
viņa sveica jauniešus, uzsverot, ka viņi ir tie līderi, kas nākotnē būs atbil-
dīgi par to, lai Latvija būtu plaukstoša valsts. L. Kļaviņa novēlēja: „Dzīvē 
ir trīs lietas, kas neatgriežas – laiks, vārds un iespēja, tāpēc izmantojiet tās 
iespējas, kas jums tiek dotas!”

Projekts „Esi līderis” jau astoņpadsmit gadus pulcē uzņēmīgākos, 
drosmīgākos, mērķtiecīgākos un atraktīvākos jauniešus Latvijā. Projek-
ta mērķis ir veicināt skolēna zināšanu un prasmju apguvi, attieksmju un 
vērtību veidošanos, lai motivētu mūžizglītībai un apzinātai karjerai.

Ilūkstes 1. vidusskola

Ilūkstes 1. vidusskolas skolēnu komanda „Sapņu komanda 2018” teicami 
apliecināja savas spējas un reģiona pusfinālā ieguva 1. vietu, izcīnot 

„ceļazīmi” uz konkursa finālu Rīgā, kas notiks 23. martā

BEBRENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS 
UN PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS 
AUDZĒKŅI PIEDALĪJĀS ROBOTIKAS 
SACENSĪBĀS VALKĀ

9. un 10. februārī Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidus-
skolas 4.-7. klašu skolēnu komanda „ZIBO” piedalījās „First LEGO Le-
ague Latvia HYDRO DYNAMICS” sacensībās. „First LEGO League” ir 
jautrs un interesants veids, kā apgūt zinātni un tehnoloģiju. Tās mērķis 
ir popularizēt zinātni un tehnoloģijas jauniešu vidū un attīstīt nepiecieša-
mās zināšanas un iemaņas.

26 komandu konkurencē „ZIBO” ieguva 1. vietu kategorijā „Pa-
matvērtības”. Skolēni darbojās saliedēti, ar lielu lepnumu žūrijai stāstī-
ja par Bebreni un skolu.

Paldies  visiem  par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu. 
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola Skolēnus sacensībām sagatavoja skolotāja Airita Šuksto
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KALPOŠANU ILŪKSTES KATOĻU 
DRAUDZĒ SĀCIS PRIESTERIS 
INGMĀRS ZVIRGZDIŅŠ

Jaunais priesteris Ingmārs Zvirgzdiņš ir dzimis 1987. gadā, Jēkabpilī. 
Mācījies Daugavpils Vienības pamatskolā, kā arī Aglonas Katoļu ģimnāzi-
jā.  Pēc mācībām Aglonā Ingmārs iestājies Rīgas Katoļu ģimnāzijā un pēc 
12. klases beigšanas 2006. gadā uzsācis studijas Rīgas Garīgajā seminārā. 
Ordinēts 2013. gadā Jelgavā.

Jauno mācītāju Ilūkstē sagaidot, sveicām viņu 11. februārī 
(Foto – Oļegs Bogdanovičs)

LSK DAUGAVPILS-ILŪKSTES 
NOVADU KOMITEJA AICINA DONO-
RUS UZ TEMATISKO PASĀKUMU

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja aicina 
asinsdonorus uz tematisko pasākumu  „Ilūkstes novads – manā un tavā 
dvēseles daļā”, kas notiks 17. martā plkst. 14.00 Ilūkstes Bērnu un jau-
niešu centrā Raiņa ielā 33A, Ilūkstē. Līdzi  – labs garastāvoklis un mazs 
„groziņš”. Pieteikšanās līdz 15. martam, zvanot uz tālr. 29341751 (Ērika).

PANSIJĀ “MŪSMĀJĀS “DIŽKOKS”” 
DIBINA JAUNAS TRADĪCIJAS

Ilūkstes novada Dvietē aizvadītā gada maijā, renovējot bijušo skolas 
ēku, tika izveidota pansija “Mūsmājas “Dižkoks””.  Projekta gaitā ēka tika 
pilnībā atjaunota, labiekārtota tās apkārtējā teritorija un pagastā radītas 
jaunas darbavietas. Šobrīd rit aktīvs darbs pie tā, lai pansijā  nostiprinātu 
kopīgu pasākumu un gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijas. 

Pansijas saime uzsver, ka lielu prieku rada  kopīgie pasākumi, jo svēt-
ki tiek svinēti kopā, pirms tiem notiek gatavošanās, gluži kā mājās. Tiek 
ieviestas un stiprinātas tradīcijas, kas saliedētu visu kolektīvu, nenodalot 
darbiniekus no klientiem.  Ir tematiskās izstādes,  izzinoši pasākumi un 
tamlīdzīgas aktivitātes. Pansijā regulāri viesojās ciemiņi, gan bērnudārza 
bērni, gan jaunieši ar saviem koncertiem un vienkārši daloties kopā būša-
nas priekā. Kā arī brauc klientu draugi, radi. 

Viena no vislielāko atsaucību guvušajām iniciatīvām ir regulāras tik-
šanās reizes ar novada jauniešiem. Šajā reizē, 21.februāra pēcpusdienā, 
Mūsmājās viesojās Ilūkstes 1. vidusskolas skolēni, kuri kopā ar senioriem, 
apgūstot jaunas receptes, kopā cepa dažādu veidu pankūkas un vienojās 
kopīgās dziesmās.

Madara Pavlovska
Ilūkstes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pansijā regulāri viesojās ciemiņi, gan bērnudārza bērni, gan jaunieši ar 
saviem koncertiem un vienkārši daloties kopā būšanas priekā

AR PRIEKU PAR DEJU
Bebrenes kultūras nama dāmu deju grupas „Rudzupuķes” 10 gadu ju-

bilejas koncerts ir izdejots. Uz svinībām tika aicināti tuvāki un tālāki deju 
draugi. Triju novadu - Sēlijas, Latgales un Zemgales dejotāji 2018.gada 
3.martā satikās Ilūkstes novada kultūras centrā, lai sveiktu „Rudzupuķu” 
dāmas viņu lielajā jubilejā. Koncertā piedalījās „Saulespuķes” no Dvie-
tes, „Daugavietes” no Jēkabpils, „Mežrozītes” no Krāslavas, „Cielavas” 
no Dunavas, „Rūžeņas” no Līvāniem, ”Rudens rozes” no Vecumniekiem, 
„Magones” no Višķiem, „Draiskās peonijas” no Rubeņiem, „Eglītes” no 
Eglaines, „Omes un kungs” no Sēlpils, kā arī Bebrenes kultūras nama 
senioru vokālais ansamblis „Sarma”. 

Desmit gados kolektīvs ir pabijis 33 Latvijas pagastos un pilsētās. Kopā 
apgūtas 62 dejas un sniegti 108 koncerti. Šajā jubilejā „Rudzupuķu” dā-
mas izdejoja savas mīļākās dejas, kuru horeogrāfiju veidojusi kolektīva va-
dītāja Ilona Jegorova kopā ar savām meitenēm.

Paldies Ilmāram par koncerta vadīšanu, Salvim ar Guntu par skaisto 
mūziku saviesīgajā daļā, kā arī Ilūkstes novada kultūras centra direktorei 
Sandrai Stašānei par atsaucību un pretimnākšanu pasākuma organizē-
šanā. Bebrenes seniori ir lepni, ka viņu klubā darbojas nenogurstošās un 
šarmantās „Rudzupuķu” dāmas. Laba vēlējumi, kas izskanēja viesu teik-
tajās runās un dziesmās, un brīnišķīgās apsveikuma dejas liecināja par to, 
ka šīs jubilejas svinības dos iedvesmu jaunu deju, izbraukuma koncertu un 
pasākumu sagatavošanā arī turpmāk.

Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” padome

Deju grupas „Rudzupuķes”  kolektīva vadītāja Ilona Jegorova
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PAR LABĀKO GINEKOLOGU 
LATGALES NOVADĀ SUMINĀTA 
ANITA LOČMELE

Janvāra beigās, Rīgā,  kinoteātrī “Splendid Palace” norisinājās svinīgā 
apbalvošanas ceremonija, kuras laikā tika godināti Latvijas labākie gine-
kologi. Īpašās balvas, kuras šim notikumam par godu bija darinājusi stikla 
māksliniece Anda Munkevica, kopumā tika pasniegtas septiņās dažādās 
kategorijās, tajā skaitā par mūža ieguldījumu.

Lai noteiktu Latvijas labākos ginekologus, divu mēnešu garumā nori-
sinājās tautas balsojums “Mans labākais ginekologs”, kura laikā ikviens 
Latvijas iedzīvotājs tika aicināts sūtīt vēstules, stāstīt, kā arī nobalsot par 
tiem ārstiem ginekologiem, kas ir pelnījuši saņemt pateicību par profesio-
nalitāti, cilvēcību, atsaucību un palīdzību grūtā brīdī. Nepilnu divu mēne-
šu laikā tika saņemtas gandrīz 10 000 balsis, kā arī tūkstošiem pateicības 

vēstuļu, tautas balsojuma rezultātā nosakot labākos ārstus ginekologus 
septiņās kategorijās: Labākais ginekologs Kurzemes, Zemgales, Latgales 
un Vidzemes novados, Rīgas un Rīgas rajonā, MFD Veselības grupas iemī-
ļotākais ginekologs un Mūža ieguldījums.

“Uzsākot šo projektu, nebijām gaidījuši tik milzīgu atsaucību un at-
klātību no sievietēm, kuras dalījās ar ļoti personīgiem pārdzīvojumiem un 
dzīves situācijām, kurās ir palīdzējis konkrētais ārsts. Daudzām sievietēm 
ir izglābta dzīvība, agrīnā stadijā konstatējot onkoloģisku saslimšanu, kā-
dai citai izglābts bērniņš gaidību laikā. Šie reālie gadījumi apliecina ārsta 
ginekologa milzīgo nozīmību sievietes dzīvē. Tāpēc esmu gandarīta, ka va-
ram godināt šos pašaizliedzīgos ārstus, kas savām pacientēm velta mūžu. 
Izcelt ārstus, kas spēj ne tikai profesionāli darīt savu darbu, bet arī atrast 
laiku, uzklausīt, veltīt sirsnību un uzmanību, kas bieži sievietei grūtā dzī-
ves situācijā ir pat vairāk vajadzīgs, nekā ārstēšanas nozīmēšana”, skaid-
ro projekta idejas autore, MFD Veselības grupas administratīvā direktore 
Kristīne Ozoliņa – Kaļetova”.

Svinīgajā noslēguma ceremonijā tik suminātas:
• Kā labākais ginekologs Kurzemes novadā - Natālija Gailīte.
• Par labāko ginekologu Vidzemes novadā kļuva Silvija Lapiņa.
• Savukārt balvu “Mans labākais ginekologs Zemgales novadā” ieguva 

Iveta Bičevska.
• Tāpat tika pasniegta balva “MFD Veselības grupas iemīļotākais gine-

kologs”, kuru ieguva Marina Stepanova.
• Par labāko ginekologu Rīgā un Rīgas rajonā tika atzīta Laimdota Ber-

ģīte.
• Balvu par mūža ieguldījumu saņēma Marija Zvaigznīte.
• Balvu “Mans labākais ginekologs Latgales novadā” ieguva Anita Lo-

čmele.
Anita Ločmele jau vairāk kā 15 gadus vada savu privātpraksi Ilūkstē. 

Viņa ir vienīgā ginekoloģe visā novadā. Taču tieši dakteres īpašību dēļ, 
viņa ļoti daudz runā ar savām meitenēm, bet neko nerunā ārpus kabineta 
sienām, pie viņas brauc pacientes arī no lielajām pilsētām, kurās ir citi 
ginekologi, piemēram, no Jēkabpils un Daugavpils. Sirsnīgi sveicam Anitu 
ar augsto novērtējumu!

Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Informācija un foto: mājaslapa veselam.la.lv 

Balvu “Mans labākais ginekologs Latgales novadā” ieguva Anita Ločme-
le, kura jau vairāk kā 15 gadus vada savu privātpraksi Ilūkstē 

DVIETES PANSIJA “MŪSMĀJAS “DIŽ-
KOKS”” IR IZVIRZĪTA VALSTS NOZĪ-
MES SKATES „GADA LABĀKĀ BŪVE 
LATVIJĀ 2017” OTRAJAI KĀRTAI
Skati „Gada labākā būve Latvijā 2017” organizē Latvijas Būvnieku asoci-
ācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 15 nozares profesio-
nālajām organizācijām. Skate, kas notiek jau divdesmito reizi, ir viens no 
Latvijas simtgades oficiālajiem notikumiem. Skate tiek balstīta uz skaidri 
definētiem kvalitātes kritērijiem. Skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” 
žūrija, izvērtējot visus pieteikumus,  pēc sēdes 2. februārī dažādās no-
minācijās izvirzīja skates otrajai kārtai 78 būves. Skates otrajā kārtā, lai 
novērtētu būves klātienē un tiktos ar būvniekiem un pasūtītājiem, žūrija 
dodas astoņu dienu braucienos pa visu Latviju.
     Nominācijā „Pārbūve” uz otro kārtu tiek virzītas 17 būves, nominācijā 
„Publiskā jaunbūve” – 16 būves, nominācijā „Inženierbūve” – 16 būves, 
nominācijā „Ainava” – 9 būves, nominācijā „Restaurācija” – 6 būves, 
nominācijā „Atjaunošana” – 6 būves, nominācijā „Dzīvojamā jaunbūve” 
– 5 būves, nominācijā „Būve ārzemēs” – 3 būves.
     Dvietē izveidotā pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” ir izvirzīta 
nominācijā „Pārbūve”. 27. februārī komisija 14 ekspertu sastāvā 
ieradās pansijā, lai klātienē kopā ar būvdarbu veicēju un 
pašvaldības pārstāvjiem novērtētu ēku. Eksperti vairākkārt atzī-
mēja ēkas sociālo nozīmi, uzsverot, ka pansijā sniegto pakalpojumu ne-
pieciešamība ir ārkārtīgi liela un pieprasīta, tādēļ vēl jo vairāk ir augstu 
vērtējams šāds pašvaldības drosmīgs solis. Ņemot vērā vidējos rādītājus 
valstī, komisija izmaksas vērtēja kā zemas, pozitīvas atsauksmes izteica 
par inženiertīklu komunikācijām un telpu aprīkojumu un labiekārtojumu 
(parks, terase un iekšpagalms). Ekspertus pārsteidza arī labi saglabātā 
katlumāja, kas nodrošina siltumapgādi ne vien pansijā, bet visā ciematā.
     Skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” žūrijas komisijas priekšsēdētājs, 
Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs uzsver: 
„Priecē lielais pieteikumu skaits no dažādiem Latvijas reģioniem. Kaut 
Latvijā pērn būvēts mazāk nekā 2016. gadā, kvalitāte ir ļoti augsta.” Lat-
vijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume iezī-

mē žūrijas lielo darbu: „Ir izskatīti dokumenti. Objektus Rīgā apmeklējām 
trīs dienas, bet Vidzemē – divas. Plus trīs dienas būvēm Zemgalē, Latgalē 
un Kurzemē. Tas ir ārkārtīgi apjomīgs un atbildīgs sabiedriskais darbs, ko 
veic žūrija.” Kopumā žūrijas sastāvā ir 44 augstas raudzes eksperti no 23 
nozares sabiedriskajām organizācijām, publiskās pārvaldes institūcijām 
un  augstskolām.
     Skates fināls notiks RTU Arhitektūras fakultātē 20. martā, bet skates 
uzvarētāju apbalvošana un Latvijas un ārvalstu būvnieku, būvmateriālu 
ražotāju, projektētāju, inženieru dalīšanās pieredzē Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā 28. martā veidos „Būvniecības dienu”. Pagājušajā gadā 
„Būvniecības dienu” apmeklēja vairāk nekā 900 dalībnieku.

     Vairāk informācijas mājaslapā – www.gadabuve.lv

 Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste 

Nominācijā “Pārbūve” ir izvirzīta Dvietē izveidotā pansija “Mūsmājas 
“Dižkoks””. 27.februārī 14 ekspertu sastāvā komisija ieradās pansijā, lai 
klātienē kopā ar būvdarbu veicēju un pašvaldības pārstāvjiem novērtētu 

ēku (Foto – Andris Ozoliņš)
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AKCIJA “100 BALTIE GODA CIMDI 
LATVIJAI”
Cimdi ir viena no īpatnējākām un skaistākām latviskās identitātes izpaus-
mēm, kas turpina saglabāties arī mūsdienās.  Ar cimdiem rokās latvieši 
strādāja (darba cimdi) un īpaši greznojās (goda cimdi). Ir pierādīts, ka ne-
viena tauta cimdus nelieto tādā daudzumā, kā latvieši. Latvietim cimdi ir 
ne tikai praktisks apģērba gabals, bet arī priekšmets ar dziļu simbolisku 
jēgu - tā saucamie dāvināmie cimdi.  Līdz pat 19.gs.vidum cimdu  dāvināša-
nai bija maģiska nozīme, tā it kā nodrošināja sekmes mājas darbos un veici-
nāja turību. Svarīga ir cimdu ziedošana (dāvināšana) , nodrošinot dzimtas 
turpināšanu. Goda cimdus vilka rokās rudenī, Mārtiņos un uz apkūlībām, 
ģimenes godos.                                                                                                                  

Tā radās ideja, sagaidot Latvijas simtgadi noadīt 100 baltos Goda cimdus.  Uz  
akcijas aicinājumu pirmās atsaucās Ilūkstes rokdarbnieču klubiņa “Dzīpa-
ru namiņš ”  rokdarbnieces. Pateicību gribam teikt klubiņa  adītājām:- Ma-
rijai Kviļūnei ( Ilūkste) , Regīnai Zemlickai (Šedere), Silvijai Baginskai ( 
Ilūkste), Valijai  Gaudzejai (Ilūkste), Kristīnei Kerubinei ( Ilūkste),  Aijai  
Žuravskai  (Bebrene),  Valijai  Raubiškai ( Ilūkste), Inārai Auziņai ( Ilūkste).                                                                                                                                        
Akcijā  aktīvi iesaistījās arī   Pilskalnes iedzīvotājas Helēna Slavinska , 
kura noadīja  trīs  pārus cimdu un Ingrīda Purvinska, noadot  piecus cim-
du pārus. Tā kopā jau noadīti un muzejam nodoti  25 cimdu pāri! Ceram  
uz  novada adītāju atsaucību un līdz novembrim mēs kopā noadīsim vēl 75 
cimdu pārus, kurus izmantosim dāvināšanai novada godos.   Goda cimdus 
aicinām nodot  Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzejā „Sēļu 
istaba” (kontaktpersona – muzeja vadītāja Vanda Rimša, e-pasts: 
ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018).

Īpaši šai akcijai bebreniete Marija Baltmane veltīja dzejas rindas: 
Baltā gaismā Latviju rotāsim
Baltus ceļus un tekas staigāsim
Dzīparos baltos viņu ievīsim.

Baltā villainē tērpusies,
Latvija izsliesies
savu bērnu mīlestībā skaidrā.

Baltu saules mūžu vēlēsim
Domās gaišās un tīrās
Mātei Latvijai!
 /02. 2018./

Vanda Rimša, Ilūkstes bērnu un jauniešu centra 
seno lietu  krātuves “Sēļu istaba” vadītāja

L V  1 0 0

LATVIJAS FILMAS 
LATVIJAS SIMTGADEI – 
ARĪ ILŪKSTES NOVADĀ!

Nacionālā Kino centra programmas „Latvijas filmas Latvijas simt-
gadei” filmu demonstrēšana Latvijas novados tika uzsākta jau 2017. gada 
augustā un turpināsies līdz šī gada nogalei. Savu pirmizrādi 2017. gadā pie-
dzīvoja filmas „Vectēvs, kas bīstamāks par datoru”, „Ievainotais jātnieks”, 
„Astoņas zvaigznes”, savukārt šogad pie skatītājiem nāks vēl 13  pilnmet-
rāžas filmas.

Ik pēc neilga laika – 1 mēneša – skatītājiem tiek piedāvāts noskatīties un 
vērtēt Latvijas kinorežisoru jaunākos darbus, kas veltīti Latvijas simtgadei. 
Šomēnes Ilūkstes novadā ikviens tiek aicināts piedalīties filmu 
„Paradīze 89” un „Turpinājums” pirmizrādēs (ieejas biļetes cena 
ir tikai EUR 1,00). Savukārt  Subatē un Ilūkstē būs unikāla iespēja 
noskatīties arī jaunāko Aigara Graubas režisēto filmu „Nameja 
gredzens”,  kas vēl nesen, 17. janvārī, savu pirmizrādi piedzīvoja lielāka-
jos kinoteātros Latvijā un šobrīd ar biedrības „Kultūrpunkts” atbalstu ir 
skatāma arī novados.

        NENOKAVĒ SAVU IESPĒJU! 

Filma „Turpinājums”
Režisors:  Ivars Seleckis. 
Filmas garums: 95 minūtes.
Žanrs: dokumentālā filma.
Filmas sižets: Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet 
pirmajā klasē.  Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, Gļeba vec-
vecāki Latvijā iebraukuši tikai padomju gados, Zanes ģimene ir pirmās pa-
audzes pilsētnieki, Anastasijas ģimene no pilsētas pārcēlusies uz laukiem, 
bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. Viena gada vērojums par to, kas notiek 
bērna prātā.

Filmas seansi novadā (ieejas maksa – EUR 1,00): 
Dvietes pagasta kultūras namā – 24. martā plkst. 13.00;
Bebrenes pagasta kultūras namā – 25. martā plkst. 13.00;
Eglaines pagasta kultūras namā – 25. martā plkst. 13.00;
Ilūkstes novada kultūras centrā – 29. martā plkst. 15.00.

Spēlfilma „Paradīze 89”
Režisore: Madara Dišlere.
Filmas garums 1 h 29 min.
Žanrs – sirsnīga filma visai ģimenei.
Filmas sižets: Ir 1989. gada vasara. Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras 
brīvlaiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas un Lindas. Savā vaļā at-
stātā četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojas pieaugušo dzīvi un 
iekuļas satraucošos piedzīvojumos. Uz patiesiem notikumiem balstīts de-
viņgadīgās Paulas pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos 
soļus pretī neatkarībai.

Filmas seansi novadā (ieejas maksa – EUR 1,00):
Subates pilsētas kultūras namā – 15. martā plkst. 17.00;
Eglaines pagasta kultūras namā – 16. martā plkst. 14.00;
Dvietes pagasta kultūras namā – 17. martā plkst. 11.00;
Bebrenes pagasta kultūras namā – 17. martā plkst. 16.00;
Ilūkstes novada kultūras centrā – 20. martā plkst. 13.00.

Filma „Nameja gredzens” (angļu valodā ar tulkojumu divās balsīs lat-
viski, vecuma ierobežojums – 12+)
Scenārija autori: Aigars Grauba, Max Kinings (Lielbritānija).
Režisors: Aigars Grauba.
Filmas garums:1 h 50 min
Žanrs: Asa sižeta filma, piedzīvojumu filma.
Filma „Nameja gredzens” ir leģenda par 13. gadsimtu, kad bagātās un vare-
nās baltu pagānu zemes kļūst par iekārojamu mērķi Romai. Īpaši Zemgale, 
kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas nevienam. Pāvesta 
bastards Maksis ir gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. No-
devīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības 
valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs 
liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs par leģendu? „Nameja gre-
dzens” runā par vērtībām, ko svarīgi apzināties ikvienam. Tās veido mūsu 
nacionālo pašapziņu un izceļ unikālo brīvības kodu, ar ko varam lepoties. 
Filma nav vēsturiska rekonstrukcija, bet asu piedzīvojumu pilna leģenda.

Filmas seansi novadā:
Subates pilsētas kultūras namā – 6. martā plkst. 17.00 
(ieejas maksa – EUR 2,00);
Ilūkstes novada kultūras centrā – 22. martā plkst. 13.00
(ieejas maksa – EUR 2,00).

Latvietim cimdi ir ne tikai praktisks apģērba gabals, bet arī priekšmets ar 
dziļu simbolisku jēgu - tā saucamie dāvināmie cimdi
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AICINĀM IESAISTĪTIES AKCIJĀ 
ZEMES STUNDA

Kā ik katru gadu, arī šogad Pasaules Dabas Fonds aicina svinēt Ze-
mes stundu, kura šogad norisināsies 24.martā no 20:30-21:30. Tās 
laikā pasaules iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas un institūcijas tiek 
mudinātas simboliski uz vienu stundu izslēgt elektrību, tā paužot savu 
atbalstu vides problēmu risināšanai. Elektrības izslēgšana ir simbolisks 
žests, lai saliedētu sabiedrību un iniciētu plašākas pārmaiņas un, līdzīgi 
kā Jaunais gads, Zemes stunda tiek svinēta ikvienā pasaules daļā, sekojot 
laika zonu plānojumam.

Arī šogad Zemes stunda Latvijā notiek ar “Tetra Pak” atbalstu. Tās 
norisi Latvijā organizē PDF, bet globāli akciju organizē pasaulē vadošā 
vides organizācija -  World Wildlife Fund (WWF).

 
Sarmīte Kolāte 

Pasaules Dabas Fonda komunikācijas vadītāja

13.JŪLIJĀ  NOTIKS ILŪKSTES 
NOVADA TŪRISMA RALLIJS  
“CITĀDAIS CEĻOJUMS” 2018

Jau trešo gadu pēc kārtas Ilūkstes novadā no-
tiks Tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”. Aizraujošs 
pasākums ģimenēm, draugiem un kolēģiem, kura 
maršruts neierastā veidā vedīs cauri Ilūkstes nova-
dam, veroties Sēlijas dabā, iepazīstot arī tās vietas, 
kas ne vienmēr rodamas tūrisma ceļvežos. Šogad 
rallijs notiek svētku zīmē, gan sagaidot valsts simt-
gadi, gan svinot Ilūkstes novada 15 pastāvēšanas 
gadu!

Pasākuma starts paredzēts 13.jūlijā plkst. 16:30 Stadiona ielā, Ilūkstē. 
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija pasākuma dienā notiks sākot no plkst. 
15:30. Piedalīties var ikviens, kura rīcībā ir vieglā automašīna, busiņš, moto-
cikls, velosipēds vai jebkurš cits transporta līdzeklis. Ātrumam nav nozīmes, 
jo tūrisma rallijs ir izklaides izbrauciens ar orientēšanos dabā, kur galvenais 
ir redzēt un iepazīt to, kas varbūt nedaudz piemirsies, vai nav bijis pamanīts. 

13.jūlijā rallija gaisotne piepildīs visu novadu. Ilūkstes pilsētas Kastaņu 
ielas skvērā jau  plkst. 14:00 notiks pasākums “100 stāsti Ilūkstes novadam”, 
kur varēs aplūkot iesūtītos fotostāstus, tiks apbalvoti labākie un interesantā-
kie darbi. Notiks bērnu un jauniešu koncerts. Tāpat apmeklētāji varēs iesais-
tīties radošajās darbnīcās, apmeklēt foto stūri un piedalīties citās aktivitā-
tēs. No plkst. 15:30 rallija dalībnieki sāk ierasties un reģistrēties dalībai, jau 
16:30 tiks dots starts. Plkst. 19:30 sagaidīsim dalībniekus, plkst. 20:00 viņus 
sumināsim. Savukārt Plkst. 21:00 aicinām visus uz Intara Busuļa un Abo-
namenta orķestra koncertu. Pēc koncerta visi varēs baudīt vakara noskaņu 
Ilūkstes ielās, skvērā pie “Park kafē”( Sporta iela 2a),apmeklējot brīvdabas 
kino. Aicinām ikvienu šo dienu pavadīt radošā, azartiskā un līksmā gaisotnē. 
Nāc un esi daļa no prieka!

NOTEIKUMI TŪRISMA RALLIJA DALĪBNIEKIEM: Katram dalīb-
niekam rallija starta punktā tiks iedots ceļvedis ar kontrolpunktu aprakstu, 
pēc kura vadoties, apskatot un iepazīstot novadu, jāveic rallija distance. Kat-
rā kontrolpunktā pasākuma organizatori fiksēs dalībnieku klātbūtni un kon-
trolpunktos izpildītos atraktīvos (jautros, asprātīgos, izzinošos un darbīgos) 
uzdevumus, piešķirtā ceļveža noslēguma lapā atzīmējot uzdevumos iegūto 
punktu skaitu. Punkti tiks piešķirti tikai par tiem kontrolpunktiem, kuros 
izpildīti uzdevumi. Finišā - pirms pasākuma noslēguma ceremonijas – iegūto 
punktu tabulas tiek nodotas apkopošanai. 

Rallija dalībnieku komandas, kuras iegūs 1.-3. vietu, tiks apbalvotas ar 
īpašām pārsteiguma balvām. Paredzētas arī speciālās nominācijas.

No 11.jūnija līdz 6.jūlijam piesaki arī savu komandu dalībai 
Ilūkstes novada Tūrisma rallijā “Citādais ceļojums”. Iepriekšēja 
pieteikšanās uz e-pastu tic@ilukste.lv, sūtot sekojošu informāciju: 
komandas nosaukums, komandas kapteinis, dalībnieku vārdi, uz-
vārdi, pārstāvētā pilsēta/pagasts.

Pieteikties un noskaidrot visus interesējošos jautājumus var telefoniski, 
zvanot uz Ilūkstes novada pašvaldību, tālr. 65447859.

Ja kāds vēlēsies piedalīties, bet nebūs iepriekš piereģistrējies, to varēs iz-
darīt arī pasākuma dienā, bet vēlams sacensībām pieteikties laicīgi.

SVARĪGI: 
• Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām, jābūt 

OCTA un derīgai tehniskajai apskatei;
• Rallija dalībniekiem OBLIGĀTI jāievēro Latvijas Republikas Ceļu 

satiksmes noteikumi. Par personisko drošību atbild paši dalībnieki.
• Ātrums un laiks netiks vērtēti;
• Rallija un noslēguma pasākuma dalībniekiem jāievēro sabiedriskās 

kārtības noteikumi un atbildīgo personu norādījumi.

Būs aizraujoši un interesanti! It visur sagaidīs īsta piedzīvojumu garša. 
Būs iespēja iepazīties ar novada skaisto dabu un tās dažādību – apmeklēt, 
izbaudīt un iepazīt novada zināmos un ne tik zināmos tūrisma objektus.  

Tiekamies 13.jūlijā Aizraujošs ceļojums pa Ilūkstes novadu - 
“Citādais ceļojums”!

Sīkāka info: www.ilukste.lv  
tālr. 65447859, tic@ilukste.lv

Gundega Gronska, Lāsma Pokšāne,
 Ilūkstes novada pašvaldības  Izglītības nodaļa
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KULTŪRAS PASĀKUMI MARTĀ

Datums Laiks Pasākums Norises
vieta Papildus informācija

03.03 12.00
Senioru dāmu deju kopas “Rudzu-
puķes” radošā darba 
10 gadu jubilejas pasākums

Ilūkstes novada 
kultūras centrs

04.03 14.30

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētku sagatavošana. 
Deju kolektīvu repertuāra pārbaudes 
SKATES deju lieluzvedumam “Māras 
zeme” un Latviešu skatuvisko deju 
koncertam “Vēl simts gadu dejai” (II 
Deju programma) / Daugavpils deju 
apriņķa deju kolektīvu SKATE 

Ilūkstes novada 
kultūras centrs 

SKATĒ
Piedalās Ilūkstes novada kultūras centra Jauniešu deju kolek-
tīvs “ANCE”, “LABRĪT”, vecākās paaudzes deju kolektīvs 
“OZOLZĪLES”, Dvietes pagasta KN vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs, Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs, Ilūkstes 
1. vidusskolas deju kolektīvs “ANCE”
Daugavpils novada Nīcgales pagasta vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs”LAKŠI” un Līksnas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“DAUGAVEŅA”

06.03 17.00 Spēlfilma “Nameja gredzens” Subates pilsētas 
Kultūras nams Ieeja 2,00EUR

06. - 09. 9.00 
-16.00

IZSTĀDE
“Manas bērnības atmiņas”

Bebrenes pagasta 
Kultūras nams Ieeja bezmaksas

08.03 14.00 Sieviešu dienai veltīts pasākums “Dz-
intara rīts”

Eglaines pagasta 
Kultūras nam

Kristīnes Lipkovas meistardarbnīca
Dalības maksa 1,00 EUR

08.03 19.00 KONCERTS
Veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai

Ilūkstes novada 
kultūras centrs

Uz Kultūras centrs skatuves  novada  radošo  vīriešu  muzikālie  
sveicieni  sievietēm. Pasākumu  vada Artūrs Lapa.

09.03. 18.00

KONCERTS
“Sieviete izzied mūžu savu” 
IZSTĀDE
“ Mans vaļasprieks- rokdarbi”

Šēderes pagasta 
Kultūras nams

10.03. 11.00

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku sagatavošana. Lat-
vijas vokālo ansambļu konkurss / II 
kārta kultūrvēsturiskajos novados. 
Latgale 

Ilūkstes novada 
kultūras centrs

Piedalās Latgales novadu vokālie ansambļi un Subates pilsētas 
KN vokālais ansamblis “SONĀTE”

12.03 - 
28.03

IZSTĀDE
“Sibīrijas bērni”

Eglaines pagasta 
Kultūras nams Ieeja bezmaksas

15.03 18.00
Latvijas filmas Latvijas simtgadei, 
spēlfilma 
“Paradīze 89”

Subates pilsētas 
Kultūras nams Ieeja 1,00 EUR

16.03 14.00 Latvijas filmas Latvijas simtgadei, 
spēlfilma “Paradīze 89”

Eglaines 
Kultūras nams Ieeja 1,00EUR

17.03 11.00 Latvijas filmas Latvijas simtgadei, 
spēlfilma “Paradīze 89”

Dvietes Kultūras 
nams Ieeja 1,00 EUR

17.03 16.00 Latvijas filmas Latvijas simtgadei, 
spēlfilma “Paradīze 89”

Bebrenes pagasta 
Kultūras nams Ieeja1,00 EUR

20.03 13.00 Latvijas filmas Latvijas simtgadei, 
spēlfilma “Paradīze 89”

Ilūkstes novada 
kultūras centrs Ieeja 1,00EUR

22.03 18.00 Spēlfilma “Nameja gredzens” Ilūkstes novada 
kultūras centrs Ieeja 3,00EUR

22.03. 10.00
14.00

Dzīvnieku un viņu draugu diena
“Atbildības stunda”

Subates pilsētas 
Kultūras nams

Mīļdzīvnieku fotogrāfiju un skolēnu zīmējumu izstāde. Muzikā-
li  izglītojošs pasākums.

24.03 13.00 Filma “Turpinājums” Dvietes Kultūras 
nams Ieeja 1,00 EUR

25.03. Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

Eglaines pagasta 
Kultūras nams

10.30. piemiņas dievkalpojums Lašu ev.lut.baznīcā
12.00. piemiņas brīdis pie Eglaines dzelzceļa stacijas
12.30. izstādes “Sibīrijas bērni” apmeklējums un atmiņu ceļš 
pie  tējas tases

25.03 13.00 Filma “Turpinājums” Eglaines pagasta 
Kultūras nams Ieeja 1,00 EUR

26.03
09.00 
- 
12.00

Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas diena

Ilūkstes novada 
kultūras centrs 

9.00 Aizlūgums Ilūkstes Romas katoļu baznīcā.
9.45 Ziedu nolikšana pie pieminekļa komunistiskā terora upu-
riem.
10.30 Koncerts ”Mums viņa ir visskaistākā”. Ir koncertprog-
ramma ar latviešu autoru daiļākajiem darbiem klavieru trio 
sastāvam,iekļaujot arī dažus solo skaņdarbus. Mūzika mijas ar 
pašu mūziķu stāstītiem iedvesmojošiem stāstiem par Latviju, 
tās bagāto kultūras mantojumu mūzikā un mūsu komponistiem, 
tā klausītājos veidojot emocionālo saiti ar katru izpildāmo skaņ-
darbu. Skaņdarbiem ir spēcīgs patriotisks vēstījums,kas atklājas 
gan tautiskuma formā, gan mīlas, dramatisma un nākotnes vī-
zijas veidā. Zīmīgi, ka programma ietver arī vienu pirmatskaņo-
jumu. Trio Flumine (Ieva Jaunzeme, Agate Ozoliņa, Paula 
Sumane)

29.03 15.00 Filma “Turpinājums” Subates pilsētas 
Kultūras nams

Ieeja 1,00EUR
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VEIDOJAM FOTOALBUMU 
„ILŪKSTES NOVADA VĒSTURE 100 
FOTOGRĀFIJĀS”

No janvāra līdz novembrim Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra mu-
zejs „Sēļu istaba” veido digitālo fotoalbumu „Ilūkstes novada vēsture 100  
fotogrāfijās”. Sagaidot Latvijas  simtgadi katru mēnesi no muzeja arhīva 
tiks publicētas 10 fotogrāfijas par katriem 10. gadiem (no 1918. līdz 1928., 
no 1929. līdz. 1939. gadam utt.).  Kopā – 100 fotogrāfijas!

Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju pievienot savu  fotogrāfi-
ju un stāstu par savas ģimenes, dzimtas, darba kolektīva vēsturē 
svarīgu notikumu laika periodā no 1918. līdz 2018. gadam. Fo-
togrāfijas aicinām sūtīt  muzeja vadītājai Vandai Rimšai  (e-pasts: 
ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018).

Fotogrāfijas ieskatam no Bebrenes un Ilūkstes arhīviem. Visi foto ap-
lūkojamai novada mājaslapā www.ilukste.lv 

Laiks no 1918.-1928. gadam, atspoguļota Ilūkste. 

Pirmā pasaules kara laikā Ilūkste tika pilnīgi nopostīta. Iedzīvotāju 
skaits saruka no 3652 (1897. gadā)  līdz 457 (1920. gadā). Pilsētas atjauno-
šanas darbi sākas  tikai pēc 1920. gada. Vispirms tika atjaunots tilts, vēlāk 
uzsākta skolas celtniecība, atvērti veikali. 

Laiks no 1929. – 1939.gadam. Fotogrāfija no fotoekspozīcijas „Profe-
sionālā izglītība Bebrenē” arhīva materiāliem.

Laiks no 1928.gada – 1938.gadam 

Ilūkstē pagājušā gadsimta  30.gados bija rosīga pilsētas atjaunošanas 
un  kultūras dzīve. Darbojās latviešu un krievu teātra trupas, notika balles 
ar “Mis Ilūkste” kronēšanu  (pasākumus organizēja daktera Zūra dzīves-
biedre),darbojās  šaha klubs, ko vadīja dedzīgs šahists- pilsētas fotogrāfs 
Stanislavs  Kreics (vēlāk izcils mākslinieks-marīnists), Ilūkstē darbojās 
jaunatnes biedrība “Atmoda”. Tirgus laukumā( Vienības) tika nolemts iz-
ņemt bruģi un labiekārtot, uzstādīt strūklaku.

Informāciju apkopoja 

Madara Pavlovska 
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Nopostītā pilsēta

(1936.gada 5.jūnijā) svinīgi guldīja pamatakmeni lauksaimniecī-
bas skolai, kas pēc sava lieluma būs lielākā Latvijā. Jaunajam skolas 
namam būs trīs stāvi, kuros novietos mācības klases, internātu, izrīko-

jumu zāli un skolotāju dzīvokļus. Ēkas būve ilgs trīs gadus un izmaksās 
160 000 ls. Pamatakmens guldīšanas svinībās ieradās arī zemkopības 
ministrs J.Birznieks ar zemkopības departamenta direktoru Grāvi”(„-

Jaunākās Ziņas”, 06.06.1936)

Ilūkstes vecticībnieku baznīca (celta 1845.gadā)

Parāde Ilūkstes pilsētas laukumā, 30-tie gadi

Ilūkstes pilsēta, 30-tie gadi
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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

atbild rakstu autori.


