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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 9 . g a d a  5 . a p r ī l i s

D O M E S  Z I Ņ A S

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

PAR DOMES SĒDI MARTĀ 
Kārtējā  domes  sēdē izskatīja 40 darba kārtības jautājumus:

1. Par saistošo noteikumu “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā” apstiprināšanu. 

2. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu Šēderes pagasta “Lādiņos”.
3. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu 

Mazā Smilšu iela 29, Ilūkstē. 
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašu-

mam „Priedaines” Pilskalnes pagastā. 
5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašu-

mam „Dukāti” Eglaines pagastā. 
6. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Priedes 2” Be-

brenes pagastā un nosaukuma “Jaunzemnieki” piešķiršanu. 
7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības 

daļai nekustamajā īpašumā “Bebri 3”, Bebrenes pagastā. 
8. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā. 
9. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Be-

brenes pagastā. 
10. Par zemes nomu biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība“ Be-

brenes pagastā, nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas at-
vieglojumu piešķiršanu. 

11. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu 
Centrālā iela 5, Pilskalnes pagastā. 

12. Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu 
“Strautmaļi”, Pilskalnes pagastā. 

13. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā. 
14. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pils-

kalnes pagastā. 
15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā. 
16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā. 
17. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šē-

deres pagastā. 
18. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eg-

laines pagastā. 
19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā. 
20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Prodes pagastā. 
21. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Prodes pagastā.
22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā. 
23. Par papildinājumu 05.02.2018. lēmumā Nr.51 “Par atbalstu ēdināša-

nas maksas izdevumu segšanai Ilūkstes novada pašvaldības vispāriz-
glītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem”. 

24. Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansē-
juma apmēra noteikšanu.

25. Par sadarbību ar Kultūras un tūrisma aģentūru.
26. Par SIA “ORNAMENTS” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. 
27. Par SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” 2018. gada finanšu pārskata ap-

stiprināšanu. 
28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībām 

un reliģiskajām organizācijām. 
29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Ilūkstē atsavināša-

nu. 
30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 2, Ilūkstē atsavināša-

nu. 
31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 15-2, Ilūkstē atsavi-

nāšanu. 
32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 6-1, Subatē atsavi-

nāšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 1-2, Subatē atsavinā-

šanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Prodes pagastā atdalīšanu, 

nosaukuma „Purva ceļš“ piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. 
35. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.

gada 5.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2018 “Ilūkstes novada 
pašvaldības nolikums” pieņemšanu. 

36. Par grozījumiem iestādes “Ilūkstes novada pašvaldība” nolikumā. 
37. Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vie-

nību un atalgojuma noteikšanu. 
38. Par atbalstu iecerei pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projek-

tu uzsākšanai.
39. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžeta pieņemšanu.
40. Par nosaukuma “Dzīpari” piešķiršanu nekustamajam īpašumam  Be-

brenes pagastā.
41. Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam.

Īsumā par pieņemtajiem lēmumiem
Apstiprināja  pašvaldības 2019.gada budžetu, t.sk. pamatbudžeta ieņē-

mumu daļu EUR 11 213 044 apmērā (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada 
sākumā EUR 1 015 536, ieņēmumi EUR 8 940 610, aizņēmums 1 256 898)  un 
pamatbudžeta izdevumu daļu EUR 11 213 044 apmērā (t.sk. budžeta  līdzek-
ļu atlikums gada beigās EUR 22 788, izdevumi EUR 10 895 609, aizņēmumu 
atmaksa EUR 288 647) ; speciālā budžeta ieņēmumu daļu EUR 621 890 ap-
mērā (t.sk. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 260 078, ieņēmumi 
EUR 361 812) un speciālā budžeta izdevumu daļu EUR 621 890 apmērā (t.sk. 
budžeta līdzekļu atlikums gada beigās EUR 123 281, izdevumi EUR 498 609) 
;  ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu daļu EUR 13 333 apmērā 
(t.sk. līdzekļu atlikums gada sākumā EUR 13 333, ieņēmumi EUR 0) un zie-
dojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu daļu EUR 13 333 apmērā   (t.sk. 
līdzekļu atlikums gada beigās EUR 0 , izdevumi EUR 13 333). Apstiprinā-
ja aizņēmuma parādu EUR 2 518 768 apmērā un galvojumus EUR 493 050 
apmērā. (2019.gada  pašvaldības  budžets skatāms pašvaldības mājas lapā, 
sadaļā “pašvaldība/normatīvie akti”).

***
Apstiprināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS” 2018. 

gada finanšu pārskatu, kur bilances aktīvi sastāda EUR 3 540 265 (trīs miljo-
ni pieci simti četrdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit pieci eiro) un  finanšu 
rezultāti – zaudējumi  EUR 72 363 (septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti seš-
desmit  trīs eiro).

***
Apstiprināja sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības centrs Ilūkste” 

2018. gada finanšu pārskatu, kur bilances aktīvi sastāda  EUR 262 395 (divi 
simti sešdesmit divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit pieci eiro) un  finanšu 
rezultāti – zaudējumi  EUR 47 590 (četrdesmit septiņi tūkstoši pieci simti 
deviņdesmit  eiro).

***
Apstiprināja pašvaldības iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma 

sarakstu  atbilstoši 2019.gada budžeta plānam.  Precizēja iestādes “Ilūkstes 
novada pašvaldība” (reģistrācijas Nr.90000078782 ) struktūrshēmu. Jaunas  
amata vienības iestādē netiek plānotas , bet esošās, kas struktūrvienībās ne-
sastāvēja, atbilstoši sava darba jomai tika iekļautas “Stratēģiskās plānoša-
nas nodaļā un  “Informācijas tehnoloģiju un datu drošības nodaļā”. Noteica, 
ka  sabiedrisko attiecību speciālists, pašvaldības administrācijas sekretārs, 
darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists, dizaina speciālists paliek kā  
struktūrvienībās nesastāvošie speciālisti.(Administrācijas struktūrshēmu 
skatīt 4. lappusē).  

***
Atbalstīja ieceri uzsākt 2019.gadā šādus pašvaldības noteiktos prioritā-

ros investīciju projektus: mākslīgā futbola laukuma pamatnes izbūve Ilūkstē; 
granulu katla un tehnoloģisko iekārtu iegāde un montāža Ilūkstes novada 
Sporta skolas Sporta centrā;  centrālās siltumtrases un apkures sistēmas ierī-
košana Bebrenes VP vidusskolā (Muižas ēkā); zirgu staļļa būvniecība mācību 
procesa nodrošināšanai Bebrenē; bibliotēkas ēkas būvniecība Ilūkstē; apgais-
motas slēpošanas/nūjošanas trases izveide Ilūkstes estrādes parka teritorijā; 
teritorijas pie Subates ezera labiekārtošana atpūtas zonas izveide; Ilūkstes 
upes saliņas labiekārtošana ar mērķi attīstīt to kā tūrisma objektu.

***
Atbalstīja vienošanos par pašvaldības sadarbību ar Kultūras un tūrisma 

aģentūru.  Vienojās, ka pašvaldība nodot  Aģentūras valdījumā pašvaldības 
nekustamo un kustāmo mantu pēc adreses: Ilūkstes Kultūras nams, Brīvības 
iela 12, Ilūkstē,  Subates Kultūras nams, Tirgus laukums, Subatē un Ilūkstes 
pilsētas brīvdabas estrāde, Grāvju iela 2A, Ilūkstē. Nolēma  Bebrenes, Dvie-
tes, Eglaines un Šēderes Kultūras namu ēku vai ēkas daļu uzturēšanu un 
apsaimniekošanu nodot vietējām pagastu pārvaldēm un šajā sakarā vietēja 
mēroga  kultūras dzīves organizēšanu Bebrenes, Dvietes, Eglaines un Šē-
deres pagastos nodot pagastu pārvalžu pārziņā. Noteica, ka  Aģentūra bez 
atlīdzības var izmantot šādus pašvaldības tūrisma objektus, lai sniegtu tajos 
tūrisma un viesmīlības pakalpojumus: Bebrenes muižas teritoriju Bebrenes 
pagastā; Bebrenes dzirnavas Bebrenes pagastā; dabas parku “Dvietes palie-
ne” Bebrenes, Dvietes un Pilskalnes pagastos, P.Sukatnieka mājas “Apsītes” 
Dvietes pagastā; Lašu pilskalnu Eglaines pagastā; “Stendera laika klasi” 
Eglaines pagastā; dabas liegumu “Pilskalnes Siguldiņa” Pilskalnes pagastā; 
atpūtas bāzi “Dubezers” Pilskalnes pagastā; Subates pilsētas vēsturisko cen-
tru Subatē; ezermalas parku Subatē. Aģentūra pēc pašvaldības pasūtījuma  
apņemas organizēt novada mēroga  kultūras, tūrisma un sporta pasākumus 
sadarbībā ar pašvaldības iestādēm un citām organizācijām: t.sk. Barikāžu 
piemiņas atceres dienu; Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu; Liel-
dienas;  Maija svinības; Melnā kalna svētkus, Tūrisma dienu, Bērnu aizsar-
dzības dienas svētkus (diena ģimenēm); Līgo vakaru/Jāņus; Lauksaimnieku 
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AICINĀM  AKTĪVI IZMANTOT IESPĒJU BEZ
MAKSAS TIKTIES AR ĀRSTIEM UN 
SPECIĀLISTIEM, UZDODOT SEV
INTERESĒJOŠOS JAUTĀJUMUS!

Latvijas pašvaldībās arī 2019.gadā notiek veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumi, kas tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda 
projektos. Ilūkstes novada pašvaldībā rit  projekta “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/058) trešais īstenošanas gads. 

Projekta ietvaros tiek organizēti vairāki izglītojoši un aktivitāti veicinoši 
pasākumi ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši 
teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus. 

Ik gadu notiek 11 dažādi slimību profilakses pasākumi un 9 dažādi 
veselības veicināšanas pasākumi, kas  iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas. 
Šogad pasākumu laikā ir iespēja tikties ar speciālistiem - onkologu, kartiologu, 
ginekologu, fizioterapeitiem fizisko aktivitāšu pasākumos. Veicinot veselības 
stāvokļa un fiziskās labsajūtas uzlabošanos ikdienā, plānoti iepriekšējos 
gados novērtēti pasākumi - Senioru sporta spēles, Sporta spēles personām ar 
invaliditāti, Jauniešu festivāls, Olimpiskā diena, Ģimenes sporta un veselības 
diena, Nūjošanas festivāls un citi, kuros aicinām piedalīties jau ar 1.maiju!

Kopš šī gada sākuma  nodarbības “Atbalsta grupa depresijas profilaksei” 
ir notikušas gan Ilūkstē, gan arī Šēderē un Bebrenē, atpazīstot stresa un 
izdegšanas sindroma pazīmes ar tā mazināšanas paņēmieniem. Tuvākajos 
mēnošos tā norise plānota Ilūkstē. Ilūkstes novada izglītības iestādēs tika 
izmantota iespēja piedalīties diskusijā ar uztura speciālistu, savukārt aprīlī 
notiks nodarbība psihoemocionālā klimata uzlabošanai skolās. Ilūkstes 
novada Sporta skolas Sporta centrā projekta mērķgrupas iedzīvotāji turpina 
apmeklēt bezmaksas peldēšanas nodarbības, kas plānoti ilgs līdz šī gada 
beigām.

Projekta attiecināmās izmaksas sastāda 92 958,00 EUR , 85% no 

attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, 15 % - valsts 
budžeta finansējums.

Aicinām  aktīvi izmantot iespēju,  projekta ietvaros, bez maksas tikties ar 
ārstiem un speciālistiem, uzdodot sev interesējošos jautājumus!

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai par pasākumiem - to norises vietām 
un laiku Ilūkstes novada mājaslapā www.ilukste.lv, kā arī facebook.com 
profilā “Ilūkstes novada vēstis”. Aprīļa norišu afiša skatāma 11.lpp.
Ilūkstes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas speciāliste
Zanda Lisovska

Tālrunis uzziņām 29768950

D O M E S  Z I Ņ A S

un uzņēmēju svētkus; Zinību dienu;  Skolotāju dienu; Lāčplēša dienu; Valsts 
proklamēšanas gadadienu; Ziemassvētkus; Novada svētkus; Velomaratonu;  
Ielu skrējienu, kā arī apņemas  nodrošināt citu reģionāla vai valstiska mēro-
ga sabiedrībai nozīmīgu pasākumu organizēšanu kultūras un tūrisma jomā. 
Aģentūra minēto pasākumu norises  organizēšanai no pašvaldības saņems 
dotāciju. 

***
Pieņēma saistošos noteikumus par sabiedriskās ūdenssaimniecības pa-

kalpojumiem. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kana-
lizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 
vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites 
mēraparāta mezgla izbūvei, kā arī  centralizētās ūdensapgādes sistēmas un 
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzī-
bas prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā ka-
nalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsar-
dzības prasības, kā arī  sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā 
ietveramos noteikumus un  administratīvo atbildību par šo noteikumu pār-
kāpšanu. Ilūkstes novada pašvaldībā sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības 
pakalpojumus ir pilnvarots SIA “Ornaments”. Šie noteikumi pēc Vides un re-
ģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas tiks publicēti “Ilūkstes 
Novada Vēstīs” un stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

***
Nolēma segt  ēdināšanas izmaksas novada izglītības iestāžu izglītoja-

majiem, kuri  piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs novadā, reģionā vai 
valstī ne vairāk kā 6 eiro dienā vienai personai un ar š.g. 1.aprīli  noteica 

Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 15 
eiro apmērā. 

***
Atbalstīja novada  biedrību un reliģisko  organizāciju lūgumus par ne-

kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu un piešķīra nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā no aprēķinātās summas 
2019.gadā biedrībai „MOTO ILŪKSTE”, biedrībai “DVIETES VĪNOGAS”, 
biedrībai “Dvietes senlejas pagastu apvienība” un Ilūkstes Vissvētās Diev-
mātes piedzimšanas draudzei.

***
Nolēma atsavināt pašvaldības nekustamos īpašumus, kas nav nepie-

ciešami pašvaldībai un tai pakļautajām institūcijām noteikto funkciju iz-
pildei. Nolēma atsavināt zemi  Meža ielā 4, Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 005 
0235, zemi Meža ielā 2, Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 005 0237, dzīvokli Raiņa 
ielā 15-2, Ilūkstē, kadastra Nr. 4407 900 0569, dzīvokli Brīvības ielā 6-1 
Subatē, kadastra Nr. 4415 900 0091 un dzīvokli Kalna ielā 1-2 ,Subatē, 
kadastra Nr.4415 900 0092.

          
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības 

mājas lapā sadaļā “Publiskie dokumenti/Domes sēžu lēmumi un audioie-
raksti”

Kancelejas nodaļas vadītāja  
Irēna  Bogdanova

VĒLĒŠANU KOMISIJA IZSLUDINA VĒLĒŠANU 
IECIRKŅU KOMISIJU LOCEKĻU 
KANDITĀTU PIETEIKŠANĀS TERMIŅU

ILŪKSTES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA  izsludina vēlēšanu 
iecirkņu komisiju locekļu kanditātu pieteikšanās termiņu 2019. GADA  
EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀM līdz 2019. gada 10. aprīlim 
šādiem Ilūkstes novada vēļēšanu iecirkņiem:
•  vēlēšanu iecirknis Nr. 392 (Ilūkstes pilsētā)
•  vēlēšanu iecirknis Nr. 393 (Bebrenes pagastā)
•  vēlēšanu iecirknis Nr. 394 (Pilskalnes pagastā)

•  vēlēšanu iecirknis Nr. 395 (Šēderes pagastā)
•  vēlēšanu iecirknis Nr. 396 (Subates pilsēta un Prodes pagastā)
•  vēlēšanu iecirknis Nr. 402 (Dvietes pagastā)
•  vēlēšanu iecirknis Nr. 403 (Eglaines pagastā)
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1. reģistrētām politiskām organizācijām(partijām) vai to apvienībām
2. ne mazāk kā 10 vēlētājiem(vēlētāju grupai)
3. Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas loceklim

Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt 
Ilūkstes novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs.

Tālrunis uzziņām 29768950
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PULCĒSIMIES VIDES SAKOPŠANAS TALKĀS!

Pašvaldībai izsludinot „Tīrības dienas”, ikviens ir aicināts  aktīvi ie-
saistīties apkārtējās vides sakopšanā.  „Tīrības dienas” ir izsludinātas  
līdz 14. aprīlim (ieskaitot) un to  laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, 
pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus 
(sausos zarus, lapas u. tml.). Un mūsu novadā, talkotāji tik tiešām jau ir 
sarosījušies! 

22.martā Ilūkstes novada pašvaldības darbinieki pulcējās  Subatē, lai 
sakoptu teritoriju Ilūkstes ielas galā. Kopā tika izcirsti vecie krūmi un 
koki, paverot skatam skaistu priežu jaunaudzi, Bet jau  27. aprīlī, no 
plkst. 9.00 līdz 15.00 visā Latvijā norisināsies vides sakārtošanas 
pasākums „Lielā Talka”. 

Šogad, akcijas organizatori, aicina ne vien vākt atkritumus, bet arī šķi-
rot. Tas tiek darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, 
tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu at-
kritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē 
un ūdeņos. Iedzīvotāji aicināti talkā šķirot, atdalot plastmasu no citiem 
atkritumiem. Tāpēc talku vietām tiks piešķirti  zilas un baltas krāsas mai-
si. Zilie maisi paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem. “Lielās 
Talkas” organizatori aicina  iedzīvotājus aktīvi iesaistīties interaktīva-
jā piesārņoto vietu reģistrēšanas kartē mājaslapā  www.talkas.lv sadaļā 
“Kartes”. 

Kā talkosim Ilūkstes novadā?
•	 Sakarā ar tūrisma sezonas straujo tuvošanos , “Lielā Talka” Pilskal-

nes pagastā  notiek ātrāk -  piektdien, 5. aprīlī pie atpūtas mājas 
“Dubezers”, kur tiks labiekārtota un uzkopta teritorijas apkārtne. 

•	 Eglaines pagastā  talkošana notiks Lašu kalnā. Savukārt Biedrība 
“Stendera novadnieki”, “Lielās talkas” ietvaros, aicina Eglaines pa-
gasta iedzīvotājus kopīgi  gatavoties dzīvesprieka modināšanai dabā! 
Kā tas tiks darīts? –vairāk stāsta biedrības pārstāve Zanda:  “Gata-
vosim  putnu būrīšus, ko novērtēs gan mājiņu iemītnieki, gan mēs 
paši.  Domājams, ka katram no būrīšiem dosim mājas nosaukumu 
un ierādīsim savu  adresi Eglaines ciemā, saskaņojot to ar pagasta 
pārvaldnieci. Aicinām ģimenes 27.aprīlī plkst. 10.00. nākt kopā un 
nodoties putnu  mājiņu būvniecībai Vecā Stendera muzeja teritorijā. 
Jāņem līdzi vien zāģīts, naglas un kokmateriāli. Ar labu noskaņoju-
mu un darbošanās prieku  katru mazu mājiņu celsim par skaistu pili! 
Darbošanās laikā mūs uzmundrinās silta zupa un pīrādziņi, bet da-
lībnieku  vidū tiks izsludināts konkurss  par orģinālāko, kvalitatīvā-
ko un  pavasara dzīvespriekam atbilstošāko mājiņu Eglaines pagastā 
2019! Nāc un radīsim dzīvesprieku Lielajā talkā!”

•	 Talkot gribētāji Ilūkstē ir aicināti pulcēties pašvaldības ēkas pagal-
mā. Šogad plānots labiekārtot teritoriju pie estrādes, kur aizvadītā 
gada novembrī kopā uzsākām veidot Ilūkstes simtgades parku.

•	 Subatē pulcēšanās notiks pie kultūras nama, lai kopā dotos sakopt 
“Subates priedīšu” teritoriju.

•	 Bebrenes pagastā tiks sakoptas Akmeņupes takas, talkotāji aicinā-
ti  pulcēties „Akmeņupes” stāvlaukumā, kā arī talkot gribētāji Ilzes 
ciema pusē tiek aicināti pulcēties ciemata centrā.

•	 Šēderes pagastā vēl nav zināma talkošanas vieta, tādēļ, tuvojoties 
“Lielās Talkas” dienai, pagasta ļaudis ir aicināti interesēties pagasta 
pārvaldē.

•	 Talkot gribētāji Dvietes pagastā ir gaidīti pie pagasta pārvaldes. 
Talkas laikā ir plānots sakopt Dvietes parka  teritoriju un P.Sukat-
nieka “Apsītes”.

Dodoties talkot, noteikti ņemsim līdzi savus ģimenes locekļus, drau-
gus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un, pats svarīgākais – darba prieku! 
Talciniekus lūdzam izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un ņemt 
līdzi darba cimdus. 

Visai jaunākajai informācijai sekojiet  mājaslapās:
www.talkas.lv un www.ilukste.lv.

Tiekamies 27.aprīlī plkst.9:00!

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska

A K T U Ā L I

Aicinām arī mūsu novada ļaudis ņemt aktīvu dalību  vides sakārtošanas 
pasākumā „Lielā Talka”!

22.aprīlī Ilūkstes novada pašvaldības darbinieki pulcējās  Subatē, lai sa-
koptu teritoriju Ilūkstes ielas galā

“Lielās talkas” ietvaros,  Eglaines pagasta iedzīvotāji ir aicināti  kopīgi  
gatavoties dzīvesprieka modināšanai dabā! Kā to darīsim? - Gatavosim  
putnu būrīšus, ko novērtēs gan mājiņu iemītnieki, gan mēs paši.  
Domājams, ka katram no būrīšiem dosim mājas nosaukumu un ierādīsim savu  
adresi Eglaines ciemā, saskaņojot to ar pagasta pārvaldnieci

„Tīrības dienas” -  vēl tikai  līdz 14. aprīlim!
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MAIJĀ GAIDĀMA NĀKAMĀ PIETEIKŠANĀS 
MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM

Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts izglītības attīstības aģentūras 
pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompe-
tences pilnveide” paredzēta šī gada maijā. Šoreiz  strādājošie iedzīvotāji 
varēs izvēlēties mācības 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības 
kompetencēs.

Mācību klāstā atgriezīsies kultūras nozare ar mācībām bibliotēku 
darba jomā. Mācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādā-
jumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība 
un lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un me-
diju tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, 
būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana, in-
formācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un 
mašīnzinības.

Pirmo reizi būs iespēja apgūt mācību programmas arī mūžizglītības 
kompetencēs. To vidū ir digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas kompe-
tences, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetences, kultūras 
izpratnes un izpausmes, personīgās, sociālās un mācīšanās kompetences, 
kā arī integrētās kompetences un valodu kompetences noteiktās nozarēs. 
Strādājošie varēs apgūt arī atsevišķus moduļus no licencētām un akredi-
tētām modulārajām profesionālās izglītības programmām. Šādu atsevišķu 
moduļu apguve dod iespēju ātri un elastīgi reaģēt uz darba devēju vajadzī-
bu pieaugumu pēc specifiskām prasmēm un iemaņām.

Detalizēts jauno mācību saraksts maijā būs pieejams mājasla-
pā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai arī 
VIAA sociālajos tīklos Facebook, Twitter vai Draugiem.

Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts 
iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš 
vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā, jo izglītoties 
par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu reizi. 
Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atro-
das bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādā-
jošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darba devējs. Mācības bez maksas ir 
strādājošajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Lai nodrošinātu 4. kārtas mācību klāstu, 4.martā VIAA ir iz-
sludinājusi mācību programmu pieteikšanu, kurā gaida izglītības 
institūciju piedāvājumus līdz 12. aprīlim. Sīkāk par to VIAA mā-
jaslapā.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pieteik-
šanās kārtas, kuru rezultātā mācības pieaugušajiem uzsākuši 17 191 strā-
dājošo, no kuriem vairāk nekā 11  tūkstoši izglītošanos jau pabeiguši. Lat-
vijas darbaspēks ir gatavs mācīties mūža garumā, par ko liecina fakts, ka 
31% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, kas ir projekta priori-
tārā mērķauditorija, savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem. Statistika par 
mācību dalībniekiem 1. un 2. kārtā liecina, ka 59% izglītības ieguvēju ir 
vīrieši, savukārt puse no visiem mācību dalībniekiem ir ar pamata, vidējo 
vai profesionālo izglītību.

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 
2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Valsts Izglītības un attīstības aģentūra

KĀ SAVLAICĪGI ATPAZĪT IESPĒJAMO 
VARMĀKU? – VALSTS POLICIJA 
UZSĀK INFORMATĪVU AKCIJU 
“#NOŅEMROZĀBRILLES”

Vardarbība ģimenē Latvijā ir viens no biežākajiem vardarbības vei-
diem, tomēr oficiāli par to tiek ziņots visretāk. Pērn valstī reģistrēti vairāk 
nekā astoņi tūkstoši konfliktu, savukārt šogad līdz 28. februārim – jau 
vairāk nekā 1,2 tūkstoši, liecina Valsts policijas dati. Lai veicinātu bīstamu 
attiecību savlaicīgu atpazīšanu, tiek uzsākta informatīva akcija jauniešu 
izglītošanai un līdzcilvēku iesaistei #NoņemRozāBrilles.

“Valsts policijā reģistrētie konflikti ir tikai aisberga redzamā daļa no 
situācijas valstī kopumā, jo visbiežāk, ja tiek ziņots policijai, tad situācija 
ir jau pavisam kritiska. Diemžēl joprojām valda uzskats, ka vardarbība 
starp sievieti un vīrieti, kurus saista partnerattiecības, ir privāta lieta, 
kurā sabiedrībai nav jāiejaucas. Tomēr, šādi domājot, mēs ignorējam fak-
tu, ka vardarbība ir noziegums,” skaidro Valsts policijas Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinke-
vics, uzsverot, ka vardarbība var atstāt graujošas sekas uz cilvēka fizisko 
un psihisko veselību, tāpēc svarīgi to atpazīt jau agrīni.

Eiropas Savienības pētījumi liecina, ka, salīdzinot ar vidējiem rādītā-
jiem Eiropā, Latvijā vardarbības līmenis pret sievietēm ģimenēs ir augsts 
– ik dienu cieš vairāk nekā simt sieviešu. Vardarbībai nav tikai fiziska iz-
pausme, varmāka ietekmēt var arī psiholoģiski, seksuāli un ekonomiski. 
Vardarbība ietver tieksmi kontrolēt, dominēt un pazemot, tā nav īslaicīga 
nejaušība. Turklāt tā ir novērojama dažādos sabiedrības sociālajos slāņos 
neatkarīgi no partnera izglītības līmeņa, materiālā stāvokļa vai vecuma 
un tautības.

“Parasti viss sākas pavisam nevainīgi. Attiecību sākumā potenciālais 
varmāka var slēpt savu patieso būtību vai iemīlēšanās karstumā daļēji ap-
slapēt savu dabu, izskatoties pievilcīgs, jauks un uzmanīgs. Viņš var radīt 
iespaidu, ka dara visu, lai otrs justos novērtēts un mīlēts, vienlaikus ne-
manot pārņemt kontroli pār otra dzīvi, līdz ir jau par vēlu. Tāpēc svarīgs 
ir attiecību sākumposms, lai identificētu iespējamos draudus. “Rozā briļļu 
periodā”, kad viss tiek uztverts ar lielām cerībām un gaidām, svarīgi ir 
saglabāt modrību, lai laikus pamanītu agrīnos brīdinājuma signālus, tādē-
jādi pasargājot sevi,” uzsver kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Marija 
Ābeltiņa, uzskatot, ka brīdinājuma signālu apguve ir jāsāk agrā vecumā, 
jo, iekļūstot vardarbīgo attiecību apburtajā lokā, no tā izkļūt ir grūti.

Informatīvajā akcijā #NoņemRozāBrilles Valsts policija un psihotera-
peite Marija Ābeltiņa aicina jauniešus būt modriem, neļaut sev darīt pāri 
un iemācīties savlaicīgi atpazīt iespējamo varmāku, savukārt līdzcilvē-
kiem – nebūt vienaldzīgiem. Par upuri var kļūt gan sieviete, gan arī vīrie-
tis. Lūk, septiņas agrīnas brīdinājuma pazīmes, par kurām der atcerēties, 
iepazīstoties un novērtējot partneri!

•	 Uzraudzīšana – seko līdzi katram tavam solim un grib par visu 
atskaiti. “Es tev nosūtīju jau piecas īsziņas, tu neatbildēji 20 minūtes! 
Kur tu biji?”

•	 Īpašnieciskums – greizsirdība pat uz taviem ģimenes locekļiem un 
labākajiem draugiem, ko attaisno ar rūpēm un mīlestību. “Tu taču 
zini, cik tu man esi svarīga/-s! Man šķiet, ka tu pārāk daudz laika 
pavadi ar māsu, viņai ir slikta ietekme uz tevi!”

•	 Sasteigšana – vēlme sasteigt attiecības, ignorējot tavas personiskās 
robežas. “Es tevi šodien ieraudzīju un sapratu – tas ir uz mūžu! Mums 
noteikti jāprecas!”

•	 Sīkumainība – ātri aizsvilstas par vismazākajiem sīkumiem. “Kā var 
nepareizi turēt rokās dakšiņu?! Tas ir nepieņemami!”

•	 Pārākums – uzskata, ka viņam/-ai vienmēr pienākas īpaša uzmanība 
un attieksme. “Es nesaprotu, ko nozīmē, ka esi nogurusi/-is?! Es esmu 
ieplānojis/-usi randiņu, mums ir jātiekas! Vai tad es par velti plāno-
ju?”

•	 Aizvainojums – vienmēr uzskata, ka apkārtējie izturas pret viņu 
netaisnīgi. “Mani neviens nekad nesaprot!”

•	 Vainošana – savās negatīvajās emocijās vaino tikai citus. “Visas ma-
nas bijušās bija briesmīgas, neatsaucīgas, nesievišķīgas un izlaistas. 
Tu gan esi eņģelītis!”

Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Elīna Sprudzāne
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…JĀNOIET GARŠ CEĻŠ

“Kāpēc cilvēkiem ir jācieš?- šķiet ir viens no mīklainākajiem jautāju-
miem. Daudziem ciešanu nozīme nav izprotama, bet  mūsu Pestītājs Jēzus 
Kristus ir daudz runājis par ciešanām” - dievkalpojumā, pieminot 1949.gada 
deportāciju un komunistiskā genocīda upurus un  aicinot atvērt sirdis patie-
sai piedošanai,  atgādina Subates katoļu baznīcas mācītājs Andrejs Skadiņš.

 Kristus mūs brīdināja: piedzīvotās nelaimes nav vienmēr sods par grēku 
(LK 13, 1-5). Visbiežāk ciešanas nozīmē pārbaudi vai audzinošu sodu, kas 
mudina mainīt dzīves stāju un sirdi atgriezties. Pateicoties šim procesam, 
cilvēkā atjaunojas labais. Tādēļ ciešanas izprotamas kā gandarīšana. Tomēr 
vispilnīgākā atbilde uz jautājumu par ciešanu nozīmi ir mīlestība. Dieva mī-
lestība piešķir ciešanām galīgo nozīmi. Debesu Tēvs mūs mīl un tāpēc pār-
māca, audzina.  Svētais pāvests Jānis Pāvils II savā Apustuliskajā vēstulē 
Salvifici doloris (Par ciešanām, kas nes pestīšanu) 1984. gadā skaidroja -  “lai 
cilvēks varētu atklāt savās ciešanās Dieva spēku, jānoiet garš iekšējs ceļš.” 
Tās izsaka kaut ko ļoti būtisku cilvēka dabā. Tas  ir atjaunošanās laiks. 

Dažkārt pasaulē jānotiek arī ļaunām lietām, kas paver ceļu pārmaiņām. 
Ciešanas pieder pie cilvēces vēstures. “Piemēram, pēc Pirmā pasaules kara 
daudzas tautas ieguva brīvību, arī Latvija. Bet joprojām ir daudz tautu, ku-
rām nav savas valsts. Savulaik, kad sēdēju Mordovijas lēģerī, nevarēju iedo-

māties, ka Latvija kādreiz atkal būs brīva. Un arī tas, ka Latvijai tik strauji 
izdevās atgūt brīvību, bija Dieva griba” – tā kādā no intervijām teic 93 gadus 
vecā kundze Lidija Doroņina-Lasmane. 

25. martā pieminam komunistiskā genocīda upurus, no kuriem daudzi 
tā arī neatgriezās dzimtenē un atdusas svešumā. Lidijas kundze  izdzīvoja, 
un viņa uzskata, ka tāda acīmredzot bija Dieva griba. “Dievs jau neuzliek 
lielākas ciešanas, kā cilvēks ir spējīgs izturēt. Kad man šķita, ka ciešanu sa-
krājies pārāk daudz, Dievs mani paņēma rokās un pārcēla pāri nāves bedrei, 
kurā varēju iekrist.”

Šogad aprit 70 gadi kopš 1949. gada marta nogalē no Latvijas uz  Sibīriju 
izsūtīja vairāk nekā 15 tūkstošu ģimeņu, aptuveni 45 tūkstošus cilvēku. Iz-
sūtīto vidū bija gan bērni, gan sirmgalvji. Izsūtīto vidū bija arī mūsu novada 
ļaudis. 25.marta rītā pulcējāmies arī Ilūkstē, lai pieminētu, tos, kuri neat-
griezās un cieņā noliektu galvas, to cilvēku priekšā, kuri izturēja, atgriezās 
un ir kopā ar mums.

Spēcīgā pārdzīvojuma dēļ, 25. marts kļuvis par vienu no latviešu vēstu-
riskās apziņas stūrakmeņiem. Tautas vēstures atmiņa vienmēr būs dzīva… 
Mēs neizveidosim nākotni, neatceroties un negodinot pagātni.

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska

Spēcīgā pārdzīvojuma dēļ, 25. marts kļuvis par vienu no latviešu vēsturiskās apziņas stūrakmeņiem. Tautas vēstures atmiņa vienmēr būs dzīva…

PIEMINOT SKARBOS VĒSTURES NOTIKUMUS, 
EGLAINIEŠI PULCĒJAS PIE DZELZCEĻA STA-
CIJAS

Eglaines dzelzceļa stacija 25. marta 1949.gadā kļuva par bēdu un asaru 
apzīmogotu vietu. Un, kā ik gadus, te atkal pulcējās ļaudis, lai pieminētu 
šo pašu drūmāko un melno  dienu mūsu tautas vēstures lappusē un nekad 
neaizmirstam to.

Piemiņas brīdī klātesošos uzrunāja Ilūkstes novada domes izpilddirek-
tora pienākumu izpildītājs Reinis Līcis, Ilūkstes novada Eglaines pagasta 
pārvaldniece Marta Petrova un skolotāja  Eva Linkeviča ar Raiņa vidussko-
las bērniem.

Par šēderiešiem  un eglainiešiem, kurus skāra šī izvešana, par viņu pēc-
nācējiem, atmīņās dālijās  Skaidrīte Voiceka un Nadežda Slabkovska.

Ar klusuma brīdi un ziediem sanākušie pagodināja izvesto   cilvēku cieša-
nas, viņu pāragro aiziešanu mūžībā, viņu uzticību savai zemei un cilvēcībai.

Eglaines pagasta bibliotēkas vadītāja
  Ona HohlovaEglaines dzelzceļa stacija 25. marta 1949.gadā kļuva par bēdu un 

asaru apzīmogotu vietu…
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I Z G L Ī T Ī B A

NOVADA SKOLĒNU KOMANDAS PIEDALĪJĀS 
ROBOTIKAS SACENSĪBU PUSFINĀLĀ

23. un 24. martā norisinājās “FIRST LEGO League Latvia INTO OR-
BIT” 2018./2019. sezonas pusfināli. Ilūkstes novadu 23.martā Salaspils 
1.vidusskolā pusfinālā pārstāvēja Bebrenes vispārizglītojošās un profesio-
nālās vidusskolas komanda “ZIBO” un Ilūkstes Raiņa vidusskolas/Ilūkstes 
BJC komanda “BlackCom”.

Šīs sacensības notiek vairākās disciplīnās: robotu dizains, pamatvērtī-
bas, sava inovatīvā produkta prezentācija, savas skolas (novada, pagasta) 
prezentācija, robotu spēle. Komandai jābūt saliedētai, jāprot veidot profe-
sionālu, cieņpilnu konkurenci.

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas komanda 
ieguva balvu “Labākais stends”, bet Ilūkstes Raiņa vidusskolas/Ilūkstes 
BJC komanda ieguva 2.vietu Robotu spēlē. Abas komandas ieguva ceļazī-
mi uz FLL finālu, kas norisināsies Valmieras 5. vidusskolā 6. un 7. aprīlī!

Apsveicu visus dalībniekus ar sasniegtajiem rezultātiem!

Ilūkstes novada Tehnoloģijas jomas koordinatore
Airita Šuksto

Šīs sacensības notiek vairākās disciplīnās: robotu dizains, pamatvērtības, 
sava inovatīvā produkta prezentācija, savas skolas (novada, pagasta) pre-
zentācija, robotu spēle.  Sveicam  novada skolēnu komandas un skolotāju 
Airitu Šuksto  ar  augstajiem sasniegumiem robotikas sacensību pusfinā-
lā un vēlam izdošanos sacensību finālā!

ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLAS SKOLNIECE 
GŪST AUGSTU NOVĒRTĒJUMU ZINĀTNISKI 
PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCĒ

Šī gada 8.martā Ilūkstes Raiņa vidusskolas 11.a klases skolniece Ka-
rīna Rakicka piedalījās Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības 
darbu konferencē, kas notika Daugavpils Universitātē. Zinātniski pētnie-
ciskā darba tēma bija “Gārsenes muižas pils un tās apkārtne – viens no 
Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma un tūrisma objektiem.”

Konferences dalībniekus uzrunāja DU zinātņu prorektors bioloģijas 
doktors prof. Arvīds Barševskis. Skolēniem tika novēlēts neapstāties pie 
sasniegtā, bet turpināt izzināt un pētīt dažādas zinātnes nozares un nā-
kotnē  savas mācību gaitas saistīt ar studijām Daugavpils Universitātē.

Karīna Rakicka ieguva III pakāpes diplomu, kas ir augsts novērtējums, 
jo darbus vērtēja DU eksperti – recenzenti. Karīnas darbs  ir ieguldījums 
Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un novada popularizēša-
nā Latvijā.

 
Vēstures skolotāja

Vita Anspoka
Karīna Rakicka ieguva III pakāpes diplomu, kas ir augsts novērtējums, 
jo darbus vērtēja DU eksperti – recenzenti

LINDA JUŠKO UN MELĀNIJA BOROVSKA 
PĀRSTĀVĒJA LATVIJU PROJEKTĀ 
„SHE RUNS” PARĪZĒ

11.–15. martā Francijas galvaspilsētā Parīzē 16 jaunietes no Latgales, 
Vidzemes, Zemgales un Kurzemes reģiona kopā ar 4 pavadonēm piedalījās 
Starptautiskās Skolu sporta federācijas (ISF) projektā „She runs”. Dalīb-
nieču skaitā bija arī divas Ilūkstes novada Sporta skolas audzēknes – Lin-
da Juško un Melānija Borovska.

Projekta mērķis ir pievērst lielāku uzmanību meiteņu iesaistīšanai 
sporta aktivitātēs un regulārās nodarbībās. Tas ir šī brīža lielākais ISF 
projekts, kas veltīts meitenēm.

Šogad Parīzē bija ieradušās vairāk nekā 500 jaunās sportistes no 35 
valstīm un 5 kontinentiem. Dalībnieču skaitu papildināja arī 2000 meite-
nes no Francijas. 13. martā visu valstu delegācijas piedalījās 3 km skrējie-
nā Parīzes centrā gar Sēnas upi.

Gatavojoties sacensībām, „She runs” dalībnieces dzīvoja īpaši iekār-
totā „pilsētiņā”, kur bija iespēja iesaistīties dažādās sportiskās aktivitā-
tēs: izmēģināt spējas boksā, šaušanā, nodarboties ar jogu, stepa aerobiku, 
skrituļslidošanu, airēt ar trenažieri, lēkt dubultajās lecamauklās un ar ri-
teņbraukšanas enerģiju pagatavot sev smūtiju. Ļoti liela interese bija par 
Chill out zonu un deju grīdu, kur vēlāk notika projekta dalībniecēm veltīts 
koncerts. Meitenes piedalījās arī konferencē, kurā bija iespēja tikties ar 

sievietēm, kuras ir izcilas personības sportā.
Projektu atbalsta Eiropas Savienības programma „Erasmus+”, mūsu 

valsts delegācijas dalību atbalsta Latvijas Sporta federāciju padome 
(LSFP).

Ilūkstes novada Sporta skola

Projekta mērķis ir pievērst lielāku uzmanību meiteņu iesaistīšanai sporta 
aktivitātēs un regulārās nodarbībās. Tas ir šī brīža lielākais ISF projekts, 
kas veltīts meitenēm

PELDĒTĀJI PAPILDINA SACENSĪBU
PIEREDZI ALĪTĀ

Ilūkstes novada Sporta skolas peldētāji 22. martā piedalījās starptau-
tiskās sacensībās Alītā (Lietuvā).

Peldēšanas prasmēs sacentās vairāk nekā 500 peldētāju (2007.–2009. g. 
dz.) no Baltijas valstīm, Polijas un Baltkrievijas. 94 peldētāju konkurencē 

50 m peldējumā uz muguras Vitālijs Radzevičs (2009) izcīnīja zelta medaļu 
un kausu (III sporta klase), bet Damirs Grigorjevs ierindojās 10. vietā (IV 
sporta klase), savukārt 50 m brasā Damirs ieguva 6. vietu 43 peldētāju 
konkurencē. Patīkami iepriecināja arī Diāna Orlova (2007), kura 76 peldē-
tāju konkurencē ieguva 11. vietu 100 m peldējumā uz muguras (III sporta 
klase). 

Ilūkstes novada Sporta skolas peldēšanas trenere
Sņežana Bondere
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NOTIKA MĀCĪBAS SOCIĀLAJIEM
DARBINIEKIEM
PROJEKTA NR. LLI-341 “SOCIAL INCLUSION OF ELDERLY 
PEOPLE” JEB „SENIORU SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA” IETVAROS

2019. gada martā Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbī-
bas programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-341 „Aging in Comfort” 
ietvaros partnerpašvaldību sociālajiem darbiniekiem, mobilo brigāžu spe-
ciālistiem Rēzeknē un Daugavpilī notika 4 dienu mācības “Geriatrijas 
pamati” un “Gados vecāku cilvēku veselības problēmas un pašpalīdzības 
pasākumi”, kurās piedalījās arī Ilūkstes novada pašvaldības sociālās jomas 
darbinieki.

Mācību “Geriatrijas pamati” pirmo divu dienu mērķis bija noteikt un 
izvērtēt geriatrisku cilvēku vajadzības un aprūpes problēmas, ņemot vērā 
anatomiski fizioloģiskās un psiholoģiskās izmaiņas, slimību norises, aprū-
pes un uzvedības īpatnības. Mācību programmas galvenais uzdevums bija 
raksturot un novērtēt mobilās brigādes aprūpētāja lomu geriatriska cilvē-
ka aprūpē, veselības un sociālās aprūpes sistēmā, novērtēt vecuma radītās 
vispārējās fizioloģiskās un psiholoģiskās izmaiņas un īpatnības.

Nākamajās divu dienu mācībās “Gados vecāku cilvēku veselības prob-
lēmas un pašpalīdzības pasākumi” tika sniegtas teorētiskās un praktiskās 
zināšanas mobilo brigāžu speciālistiem par medikamentu lietošanu, sirds 
un asinsvadu sistēmu, elpošanas sistēmu, nieru un urīnvadu slimībām, 
endokrinoloģiju, gremošanas orgānu sistēmu, onkoloģiju, muskuļu un 
skeleta sistēmas slimībām, nervu sistēmas slimībām, neiroģeneratīvo sa-
slimšanu, insultu, psihoemocionālo saslimšanu, kā arī sniedza informāciju 
par pārvietošanās grūtībām, gulošiem cilvēkiem, ādas un mutes dobuma 
aprūpi un mazgāšanu, aprūpes mājās pašpalīdzības pasākumiem, kurus 
var nodrošināt gados vecāku cilvēku ģimenes locekļi, kaimiņi u.c. Mācību 
sekundārais mērķis bija veicināt dalībnieku sadraudzību un nodrošināt 
tīklošanās pasākumus.   

Pilns mācību cikls, kas tiks apgūts vēl 4 mācību dienās, turpināsies 
arī aprīlī Lietuvā, kā rezultātā kopumā tiks apmācīti 40 mobilo brigāžu 
darbinieki Latvijā un Lietuvā no projektā iesaistīto pašvaldību sociālajiem 
dienestiem.

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar sešiem Latvijas un Lietuvas part-
neriem (Eiroreģiona “Ezeru zeme” Latvijas birojs, Rēzeknes pilsētas 
dome, Rēzeknes novada pašvaldība, Daugavpils novada pašvaldība, Ute-
nas rajona pašvaldības administrācija un Moletu rajona pašvaldības ad-

ministrācija) turpina projekta „Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) 
jeb “Aging in Comfort” īstenošanu, kura mērķis ir uzlabot aprūpes mājās 
sociālo pakalpojumu kvalitāti. 

Kopējās projekta izmaksas ir 449 029,21 EUR. Projekta līdzfinansē-
jums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674,80 EUR. Projekta 
partnera – Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais finansējums ir 
EUR 13097,98, pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no projekta ko-
pējām attiecināmajām izmaksām jeb EUR 1309,80. Projekta ilgums 18 
mēneši.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, 
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

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

Projekta koordinatore 
Dace Stalidzāne                                                                                                              

S A B I E D R Ī B A

Projekta ietvaros, Rēzeknē un Daugavpilī notika 4 dienu mācības 
“Geriatrijas pamati” un “Gados vecāku cilvēku veselības problēmas un 
pašpalīdzības pasākumi” sociālajiem darbiniekiem un  mobilo brigāžu 
speciālistiem, kurās piedalījās arī Ilūkstes novada pašvaldības sociālās 
jomas darbinieki

LSK DAUGAVPILS-ILŪKSTES NOVADU 
KOMITEJA REALIZĒ PROJEKTU 
„PROTAM, VARAM, DARĀM”

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts Daugavpils-Ilūkstes novadu ko-
miteja” uzsāk projektu “Protam, varam, darām” sociālās palīdzības vei-
cināšanai bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Sabiedriskā 
labuma projekts tiks īstenots sadarbībā ar A/s “Latvijas valsts meži”  so-
ciālās palīdzības programmas ietvaros nodibinājuma „Fonds „Ziedot.lv”” 
vidē.

Projekta laikā, no 2019.gada 1.marta līdz 20.decembrim, sadarbībā ar 
Bebrenes pagasta senioru kluba “Sidrabrasa” kopām un biedrību “Sēlene” 
tiks noorganizētas radošās darbnīcas sadzīves prasmju un iemaņu attīstī-
šanai rokdarbos un ēdienu gatavošanā mērķgrupas dalībniekiem Ilūkstes 
un Daugavpils novadu sociālās aprūpes iestādēs Dvietē, Ilūkstē, Raudā, 
Subatē, Kalupē, Medumos un Višķos. Projekta finansējums 2454 eiro ap-
mērā paredzēts kancelejas preču un izdales materiālu, darba rīku, trauku 
un papildmateriālu, pārtikas produktu un projekta noslēguma pasākuma, 
projekta atribūtikas un transporta pakalpojumu nodrošināšanai.

Pirmās radošās darbnīcas notika 19.martā Dvietes pansijā „Mūsmājas 
Dižkoks”, kuru laikā pansijas iemītnieki apgleznoja zīda kabatlakatiņus 
un veidoja sviesta mīklas bumbiņas. Bebrenes senioru kopu „Varavīksne”, 
„Mare” un biedrības „Sēlene” dalībnieki ir patiesi gandarīti par paveikto. 
Paldies pansijas „Mūsmājas Dižkoks” darbiniekiem par labvēlīgo sadarbī-
bas vidi, kas nodrošināja veiksmīgu jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu 
pansijas iemītniekiem.

LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore
 Ērika Naglinska

Projekta laikā, no 2019.gada 1.marta līdz 20.decembrim, sadarbībā ar 
Bebrenes pagasta senioru kluba “Sidrabrasa” kopām un biedrību “Sē-
lene” tiks noorganizētas radošās darbnīcas sadzīves prasmju un iema-
ņu attīstīšanai rokdarbos un ēdienu gatavošanā mērķgrupas dalībnie-
kiem Ilūkstes un Daugavpils novadu sociālās aprūpes iestādēs Dvietē, 
Ilūkstē, Raudā, Subatē, Kalupē, Medumos un Višķos
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VOKĀLAJAM ANSAMBLIM „IEKLAUSIES”
1. PAKĀPES DIPLOMS REĢIONA KONKURSĀ 
„BALSIS 2019”

1. martā Rēzeknē notika vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2019” Lat-
gales reģiona atlases kārta. 

Ilūkstes novadu konkursā pārstāvēja Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra 
vokālais ansamblis „Ieklausies”. Ansamblī dzied Elīna Gerasimova, Jūlija 
Ivanova, Vita Ivanova, Annija Fjodorova, Lonija Kaķeševa, Baiba Paukšte, 
Egija Tretjuka un Elīza Repkova. Ansambli vada skolotāja Daina Paukšte.

Paldies skolotajai un meitenēm par izcilo sniegumu un iegūto 1. pakā-
pes diplomu!

 
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

 Vanda Rimša

K U L T Ū R A

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

Paldies skolotajai un meitenēm par izcilo sniegumu un iegūto 1. pakāpes 
diplomu!

VĒL VIENS SOLIS TUVĀK DZIESMUSVĒTKIEM!
“Vēl viens solis tuvāk Dziesmusvētkiem!” – ar šādu uzrunu  tika atklāta 

skolu tautas deju kolektīvu zonas skate Daugavpils novada Kultūras cen-
trā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
2020.gadā.

Skatē no Ilūkstes novada piedalījās četri tautas deju kolektīvi, trīs no 
Raiņa vidusskolas un viens no Bebrenes VP vidusskolas. Deju kolektīvus 
vērtēja Valsts Izglītības Satura Centra izveidota vērtēšanas komisija. Žū-
rija vērtēja  dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas 
horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa val-
kāšanas kultūru un pareizību, kā arī deju kolektīva skatuves kultūru un 
kopiespaidu.

Priecē Ilūkstes novada  skolu tautas deju kolektīvu sniegums un saga-
tavotība skatei:

•	 Augstāko Pakāpi saņēma Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9.klašu 
tautas deju kolektīvs “Ance”, vadītāja Dace Parša;

•	 I Pakāpes Diplomu saņēma divi kolektīvi: Ilūkstes Raiņa vidus-
skolas 7.-9.klašu un 10.-12.klašu tautas deju kolektīvi “Ance”, va-
dītāja Anita Meikšāne;

•	 III Pakāpes Diplomu saņēma Bebrenes VP vidusskolas tautas 
deju kolektīvs “Ciku caku”, vadītāja Sandra Vaitkeviča.

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore 
Vanda Rimša

AR NOVADA LASĪTĀJU DALĪBU, LATVIJAS
NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ AIZVADĪTI 
LIELIE LASĪŠANAS SVĒTKI  

9. martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) Ziedoņa zālē notika 
Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu/ Jauniešu/Vecāku žūrija 2018 
noslēguma pasākums – Lielie lasīšanas svētki.

Pasākumā piedalījās 700 lasoši cilvēki no visas Latvijas. Ilūkstes no-
vadu šogad pārstāvēja 19 aktīvākie žūrijas eksperti, vecāki, bibliotekāri. 
Klātesošos uzrunāja Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas 2018 grāmatu autori, 
ilustrētāji, tulkotāji, izdevēji un, protams, Bērnu literatūras centra vadītā-

ja Silvija Tretjakova. 
Pasākuma dalībniekiem tika organizētas ekskursijas. Mūsu ekspertiem 

bija iespēja apmeklēt Latvijas Dabas muzeju un Latvijas Dzelzceļa vēstures 
muzeju.

Apkopotie programmas rezultāti liecina, ka 2018.gadā žūrijā un lasī-
šanas maratonā ir piedalījušies 17000 lasītāju no Latvijas un 57 latviešu 
diasporas centriem pasaulē, rosinot lasītprieku 630 bibliotēkās un skolās.

Paldies visiem žūrijas dalībniekiem par sadarbību un novēlu ikvienam 
izbaudīt lielo brīnumu – lasītprieku!

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Strode

NĀC DZIEDĀT LAŠU KORĪ!
Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras Lašu koris aicina jau-

nus dziedātājus savā pulkā visās balsu grupās.
Ja Tev patīk dziedāt un Tu vēlies būt dziedošu draugu pulkā, nāc droši 

dziedāt Lašu korī. Mēģinājumi notiks trešdienās plkst. 18.00 Ilūkstes 
Kultūras namā.
Informāciju var iegūt pa tālr.26461017.

Lašu kora dziedātāji un diriģente
Maija Žigajeva

PATEICĪBA
23.martā Ilūkstes novada vecākās paaudzes deju kolektīvs “Ozolzīles”  

atzīmēja savas darbības jubileju un pateicās kolektīva vadītājai Sandrai 
Stašānei par “dejas soli piecu gadu garumā”.

Pateicamies šī pasākuma atbalstītājiem:

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūrai, Ilūkstes novada sociālā 
dienesta vadītājai Ingūnai Svarānei, Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības 
un Attīstības nodaļu atsaucīgajām meitenēm, LSK Daugavpils–Ilūkstes 
novadu komitejas izpilddirektorei  Ērikai Naglinskai, Ilūkstes BJC rok-
darbniecēm, skolotājai Inesei Meikšānei, z/s “Paradīze”, ziedu veikalam IK 
VIOLAD Ilūkstē, veikalam “Aibe”, mūzikas grupai “Forši”.

Paldies mūsu sveicējiem par viņu dejām:

Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam, vadītājai Anto-
nijai Stalidzānei, Aknīstes senioru deju kolektīvam “Dejotprieks”, vadītā-
jai  Ainai Deknei, Līvānu senioru deju kolektīvam “Jersikietis”, vadītājai 
Inārai Praņevskai, Līvānu novada senioru deju kolektīvam “Dubnava”, 
vadītājai Skaidrītei Šķimelei, Kora “Rūta” dalībniecēm Inārai Ancānei un 
Kristīnei Galvnānei.

Deju kolektīvs “Ozolzīles”

Ilūkstes novada vecākās paaudzes deju kolektīvs “Ozolzīles”  atzīmēja sa-
vas darbības jubileju
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ZIEDOŅA „LEIŠMALĪTE” ATDZIMST TŪ-
RISMA CEĻĀ

Iedvesmojoties no fonda “1836” un Imanta Ziedoņa muzeja veidotā Lat-
vijas apceļošanas gājiena, Leišmales pašvaldības ir uzsākušas darbu pie jau-
na pastāvīga pārgājiena tūrisma ceļa izveides.

2014. gadā  Imanta Ziedoņa muzejs un fonds “1836” aizsāka projektu 
“Izgaismot Latviju”, kura mērķis bija 1836 km garo Latvijas robežu atdzīvi-
nāt tūrisma ceļā. Ceļš tika sadalīts četros pārgājienu posmos, gar Latvijas–
Lietuvas robežu izveidojot “Leišmalītes” ceļu. Pēc Imanta Ziedoņa muzeja 
ierosmes, pierobežas pašvaldības ir apņēmušās iepriekšējos gados veikto ceļu 
iedzīvināt par pastāvīgu tūrisma ceļu. Šobrīd darba grupā ir iesaistījušies 
Daugavpils, Ilūkstes, Aknīstes, Viesītes, Neretas un Vecumnieku novadu 
pašvaldību speciālisti.

Pirmajā darba grupas tikšanās reizē Aknīstē Imanta Ziedoņa muzeja 
pārstāves Maija Jaunzeme un Žanete Grende iepazīstināja ar savu personīgo 
pieredzi starptautiski pazīstamajā Svētā Jēkaba ceļā (spāniski Camino de 
Santiago) Spānijā, kas katru gadu pulcē simtiem tūkstošu ceļotāju. Šis stāsts 
bija lielisks piemērs tam, kā var attīstīties nomales un cik daudz iespēju pa-
veras vietējiem iedzīvotājiem kā pakalpojumu sniedzējiem. Veiksmīgi attīs-
tot ieceri, nākotnē radīsies nepieciešamība pēc naktsmītnēm un ēdināšanas 
pakalpojumiem, kas veicinātu  pierobežas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.

Šobrīd ir uzsākts darbs pie tūrisma ceļa iezīmēšanas kartē. Sēlijas piero-
bežas pašvaldības aicina visus interesentus uz kopīgām talkām, lai iedzīvi-
nātu ideju dabā:

12. aprīlī plkst.10.00 Ilūkstes novada talka Subatē, koordinatore Vikto-
rija (+37126956160)

18. aprīlī plkst. 10.00 Viesītes novada talka Rites pagastā, koordinatore 
Aina (+37129936498)

25. aprīlī plkst.13.00 Neretas novada Ērberģes muižas parkā un 1.maijā 
plkst.11.00 Gricgales muižas krogā, koordinatore Žanna (+37129339832)

13.maijā plkst. 10.00 Aknīstes novada talka Gārsenes pagastā, koordina-
tore Santa (+37128616357). 

Pēc talkām kopīgs ugunskurs ar muzikāliem priekšnesumiem no dažādu 
novadu viesmāksliniekiem. 

Par citu novadu talkām informācija sekos!

Viesītes muzeja „Sēlija” izglītojošā darba 
un darba ar apmeklētājiem speciālists

Jānis Dzimtais

G A I D Ā M I E  N O T I K U M I

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

Šobrīd ir uzsākts darbs pie tūrisma ceļa iezīmēšanas kartē. Sēlijas piero-
bežas pašvaldības aicina visus interesentus uz kopīgām talkām, lai iedzī-
vinātu ideju dabā

LĪDZ 15. APRĪLIM TIRGOTĀJI UN
AMATNIEKI IR AICINĀTI PIETEIKTIES 
TIRDZNIECĪBAI 

1. maijā Subatē Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra or-
ganizē Tūrisma sezonas atklāšanas gadatirgu. Gadatirgus laikā ikviens 
tiek aicināts iepazīties ar tūrisma pakalpojumu piedāvājumu Ilūkstes 
novadā, kaimiņu pašvaldībās un kaimiņvalstī, kā arī apmeklēt tradicio-
nālo gadatirgu. Tirdzniecība notiks no plkst. 8.00 līdz 12.00.

Tirgotāji un amatnieki tiek aicināti pieteikties tirdzniecībai līdz 
15. aprīlim, aizpildot pieteikumu (sk.novada mājaslapā www.
ilukste.lv) un nosūtot to Subates kultūras nama vadītājai Guntai Ok-
manei uz e-pastu gunta.okmane@gmail.com.
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ILŪKSTES NOVADA KULTŪRAS 
UN TŪRISMA AĢENTŪRAS

PASĀKUMI APRĪLĪ UN MAIJĀ

Datums Pasākums Vieta

21.04.
14:00

Jestras Lieldienu 
aktivitātes

Dabas lieguma “Pilskalnes 
Siguldiņa” Sprīdīša takā
Ieeja bezmaksas

27.04.
18:00

Pilskalnes pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīva 

30 gadu jubilejas koncerts

Ilūkstes kultūras nams
Ieeja bezmaksas

01.05.
8:00-12:00

Tūrisma sezonas at-
klāšanas gadatirgus 

Subatē

Tirgus laukums, Subate

04.05.
11:00 Baltā galdauta svētki

pie Ilūkstes Kultūras nama, 
Brīvības iela 12, Ilūkste
Ieeja bezmaksas

17.05.
20:00

Ivo Fomina koncerts
pēc koncerta diskoballe

Ilūkstes Estrāde
Grāvju iela 2A, Ilūkste
Biļešu iegāde Ilūkstes KN un 
mājaslapā 
www.bilesuparadize.lv

18.05.
18:00

Lašu kora 20 gadu jubile-
jas koncerts

Šēderes Kultūras nams, Skolas 
iela 2, Šēdere, Šēderes pagasts
Ieeja bezmaksas

24.05.
20:00 Melnā kalna svētki

Pie atpūtas mājas “Dubezers”,
dabas liegums “Pilskalnes 
Siguldiņa” 
Ieeja bezmaksas

31.05.
“Reiz kādā pasakā”

Jautra brīvdabas dziesmu 
spēle bērniem un vecākie

Ilūkstes Estrāde
Grāvju iela 2A, Ilūkste
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NOSARGĀT…
Ko stāsta karavīra putras katliņš, pūra lāde vai koka galds?  Kādas at-

miņas glabā lietas, kādas liecības un kādu mantojumu tās nes… Atrodamies 
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra (BJC) seno lietu krātuvē “Sēļu istaba”, 
kur tagadnes seģenē ieausta pagātnes elpa.

Ne tikai šeit rodamajām lietām, bet arī pašai krātuvei ir sava vēsture, kas 
datējama ar 1985.gadu. Senlietu krātuve savu  nosaukumu -  “Sēļu istaba”  - 
nes kopš 2000.gada. “Tas bija laiks, kad sāka veidoties mūsu novads,” stāsta 
vēsturniece, pēc sirds aicinājuma, senlietu krātuves un BJC vadītāja Vanda 
Rimša, “un mēs vēlējāmies iezīmēt vēsturisko līniju, kas saistāma ar mūsu 
senču saknēm, kas iezīmējas tieši ar Sēlijas vārdu.” Kas ir istabā? – pēc šāda 
principa tiek iekārtota senlietu glabātuve, bet te atrodam ne vien sadzīvē 
izmantojamos priekšmetus, bet arī liecības, kas stāsta par sūrākajām lapa-
spusēm Latvijas vēsturē. 

Var teikt, ka senlietu krājums ir mūsu novadnieku pašu veidots, te stās-
tus nes ne vien lietas, bet arī cilvēki, kuras tās nodot sargāšanai. Vanda Rim-
ša ir pateicīga ik vienam par uzticēto stāstu. 

Ieklausīsimies šajos stāstos kopā… 
Ilūkstes novada pašvaldības  

sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Pavlovska

Kolekcijā ir 15 gludekļi un interesanti, ka  pats smagākais ir pats mazākais

Pētersonu dzimtas  relikvijas - galds un patafons, kas aizvien vēl skan! 
Nodeva Hendriks Pētersons

Kā visās mājās, arī “Sēļu istabā”, ir virtuve, pa vidu ceplis, mājā  visam 
uz riņķi var apskriet. Veidojot “Sēļu istabu”, tiek ieturēts tas pats prin-
cips. Attēlā - virtuves sekcija  no Bebrenes (Valijas Gaudzejas dāvinā-
jums.) Trauki- krūzītes, glāzes - Mildas Zviedres dāvinājums

No labās: Slavinsku ģimenes gulta, izgatavota 1930.-1933. Piederēja 
Annai Slavinskai (dzim.Gricāne), skolotāja Henriha Slavinska mātei. 
No kreisās: bērna gultiņa, šūpulītis. Dāvinājums no Valijas Gaudzejas 
(dzim.Guļāne) dzimtajām mājām Bebrenē.

M.Žukovska karavīra katliņš, ar kuru iziets cauri visam karam. Viņš tajā 
iegravējis visas vietas, kur karš viņu bija aizvedis. Iegravēta arī izsūtīju-
ma vieta un Latvijas Republikas  simbolika. Šo katliņu un stāstu nāka-
majām paaudzēm  nodeva viņa dēls 

Kazimirs Valpēters Ilūkstē bija pazīstams fotogrāfs, “Sēļu istabā” aplūko-
jams viņa fotoaparāts, ko glabāšanā nodeva fotogrāfa ģimene
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Kad “Sēļu istabā” viesojās ekskursantu grupas, viena no aktivitātēm ir 
atrast tos priekšmetus, kas kalpoja kā pirmā veļas mašīna (attēla apakšā) 
un  atrast, kurš tad bija pirmais  gludeklis(attēla augšā). 

Māla krūzes no Bebrenes  pagasta “Grantiņiem” krātuvei nodeva Zigrīda 
Trušele.  Tās piederējušas viņas vecmāmiņai Antoņinai Ģints , kurai jau 
ir 97gadi.

Kāzu muzikanta Vladislava Voiceka pašdarinātās bungas no koka un suņa 
ādas. Uz bungām nospēlētas vairāki desmiti kāzas Bebrenē, Zariņos un 
Dvietē 

Cara Nikolaja laika monētas visās nominācijas no Bebrenes
(Jāņa Bogdanova dāvinājums)

Sēļu istabā”  ir plaša radio kolekcija, šobrīd apskatei izlikti retākie un 
interesantākie radio aparāti

60-to gadu skapis (Andra un  Arnitas  Ķerubinu  dāvinājums),  kurā izvie-
tota plaša fotoaparātu(135 gab.) un pulksteņu  (60 gab.) kolekcija. Daudzus 
fotoaparātus un pulksteņus dāvināja  Eduarda Valpētera   meita  Olita  no 
Subates      
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“Sēļu istabas” ieceres aizsākums rodams skapī. Jā, jā skapīt! Tā bija 
pirmā lieta, kas uzvedināja domu realizēt ieceri par istabas izveidi.  Grez-
nais koka skapis atceļojies no Raudas ciema

Medaļu, nozīmīšu,  naudas skapī ir rodamas šādas skaistas vēstures lie-
cības… 

Tautforntiešu pašu šūtais Latvijas karogs. 1989.gada 30.aprīlī Ilūkstes 
Romas katoļu baznīcā Dekāns Jānis Silevičs iesvētīja Latvijas karogu, 
kuru svinīgi pacēla uz pasta ēkas, kad Ilūkstē notika Tautas Frontes kon-
gresa saiets

Senlietu krātuves lielākā bagātība – kolonnas fragments no Ilūkstes katoļu 
bazilika, ko glabāšanai nodeva ilūkstietis  Sigismunds Gricāns. Viņa tē-
tis visus padomju gadus slēpa šo kolonnas gabalu.  Nedaudz no vēstures: 
Ilūkstē 1754.-1758. un 1761.-1769. gadā tika uzcelta  mūra baznīca, kuras 
tituls bija Vissvetākā Jēzus, Marijas un Jāzepa vārda godam. Šī baznīca 
tika celta krustveidīgi, baroka stilā, un bija viena no lielākajām Baltijā – 
pāri Daugavai tā bija tāpat kā Aglona Latgalē, un, pēc senām liecībām, 
pat ornamentiem bagātāka un daudz skaistākas nekā Aglonas baznīca. Šo-
dien, no kādreiz uzceltām ēkām, redzama tikai viena jezuītu celtne. Baznī-
ca tika sagrauta pirmajā pasaules karā un līdz padomju okupācijai 1940. 
gadā netika atjaunota. 60-tajos gados baznīcas drupas tika nojauktas un 
izspridzināti tās pamati, atbrīvojot vietu daudzstāvu dzīvojamo māju cel-
šanai.

“Sēļu istabā” vēstures stāstus stāsta arī fotogrāfijas un dažādi apkopotie 
materiāliem, viens no tiem - raksts laikrakstā “Laiks”(29.07.1967.):

IZGLĀBTAIS KRISTUS 
Ilūkstes Kristus tēls trimdā
Minchene (V.P.) – Bavārijas pilsētiņas 
Bišofgrīnas (ap 25 km no Bairetas) 
mazās karavīru kapsētas kapellā 
atrodas Kristus tēls, kas priekš 
daudziem gadiem mērojis tālo ceļu no 
mūsu Ilūkstes līdz Vācijas dienvidi-
em. Kapellu minētajā kapsētā uzcēlis 
Bišofgrīnas sanatorijas bij.šefārsts 
Dr.med. P.Dirbeks (P. Duerrbeck), kas 
par Ilūkstes Kristus tēla tālo ceļu 
stāsta: 
“Pirmajā pasaules karā biju kādā 
vācu kājnieku pulkā ārsts austru-
mu frontē. 1915.gadā  atradāmie 
rietumos no Daugavpils, kad kustī-
bu karš pārgāja ierakumu karā un 
mūsu pulks ieņēma  pozīcijas Ilūkstes 
pilsētas austrumu malā. Pilsētas cen-
trā bija jezuītu klosteris un skaista 
rokoko stilā baznīca.
Ilūkste atradās gandrīz nepārtrauktā  
krievu artilērijas apšaudē un klosteris 
un baznīca pamazām pārvērtās drupu 
kaudzē. Tikai varenās klostera pagra-
ba velves spītēja lielgabalu šāviņu 
sprādzieniem un bija drošas patvēru-
ma vietas. Tur ierīkoju pārsienamo 
punktu.
Kādā dienā klostera drupu kaudzē atradu koka griezuma Kristus tēlu, kam 
trūka roku un kāju, bet kurā pat aklais spēja saskatīt skaistu mākslas dar-
bu. Tēlu novietoju ambulancē un tā klātiene bija mierinājums ne vienam 
vien ievainotajam karavīram.
Kad mūsu divīziju 1917.gadā pārcēla uz rietumu fronti, es Ilūkstes Kristus 
statuju paņēmu līdz un, Vācijai caurbraucot, to atstāju savā dzīves vietā. 
Pēc kara- 1920.gadā pārņēmu kā šefārsts Bišofgrīnas sanatorijas vadību 
un līdz manai pensionēšanai Kristus tēls atradās manā dzīvoklī. 1962.
gadā Bišofgrīnas kritušo varoņu kapsētā uzcēlu kapellu, kurā Ilūkstes 
Kristus tēls atradis sev cienīgu mājas vietu.”
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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
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www.ilukste.lv
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