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Cienījamie Ilūkstes novada iedzīvotāji!
Gads atver savas pēdējo dienu lappuses... Vēlētos teikt, ka aizvadītā gada piemērotākais
raksturojums novadam būtu – mēs pastāvam, jo maināmies.
Izmaiņas notiek visās darbības sfērās, izmaiņas notiek arī mūsos pašos. Visvairāk priecājos
par mūsu novada ļaudīm. Sirds dziļumos ikviens cilvēks ir bezgala labs. Tikai reizēm ikkatram no
mums gadās iziet līkločus patiesības meklējumos, lai nonāktu pie vienkārša atzinuma, ka darīt
labu ir labāk, izdevīgāk un dabiskāk. Tā ir pozīcija, kas nodrošina ar līdzcilvēkiem sirdsskaidras
un atvērtas attiecības, aizsākums dialogam un atvērtām sarunām, aizsākums tam, kā mums
visvairāk šobrīd pietrūkst. Tādēļ būsim atvērti – vērtēsim, darīsim, domāsim, runāsim.
Pateicībā par ikviena ieguldījumu novada attīstībā, gribu Jums vēlēt gaišu gada nogali, kas
ienāktu Jūsu mājās ar Ziemassvētku labestību un mīlestību. Lielākā vērtība, kas mums šinī
pasaulē dota – ir laiks. Un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kā to izmantojam. Atvēlēsim vairāk
laika būt kopā saviem mīļiem un tuviem cilvēkiem. Dāvāsim siltus vārdus, smaidu līdzcilvēkiem,
jo tas ir dārgums, ko varam dot no sirds.
Atvēlēsim laiku mīlestībai.
Atvēlēsim laiku sarunām.
Atvēlēsim laiku sapņiem un cerībām.
Atvēlēsim laiku pārdomām.
Lai Ziemassvētki ienes siltumu katrā mūsu novada mājā,
lai ģimenēm dāvina mīlestību un saticību,
visiem novada iedzīvotājiem labo domu piepildījumu
Jaunajā – 2007. – gadā.
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna

2006. gada decembris

Ilûkstes Novada Vçstis

2

Nr.
p.k.

Ziemassvētku un Jaungada pasākumi Ilūkstes novadā

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

Datums, laiks

Pasākums

Ilūkstes pilsēta

No 1.–19. decembrim Notiek labdarības akcija ar mērķi palīdzēt Ilūkstes novada trūcīgajiem iedzīvotājiem
No 1.–25. decembrim Izstāde–tirdziņš.
Adventes vainagi, rotājumi un citas jaukas lietas Ziemassvētku noskaņās
No 2.–23. decembrim Izstāde „Klusais Adventes laiks”
No 3.–23. decembrim Izstāde–pārruna „Uzsniga sniedziņš balts”,
Ziemassvētkus gaidot, izstāde „Dedziet gaišu uguntiņu, laidiet svētkus istabā”
No 11. decembra –
Ziemassvētku kompozīciju izstāde
5. janvārim
„Masku balle”,
Radošo darbu un zīmējumu izstāde
„Masku balle”
17. decembrī
Ziemassvētku gaidīšanas koncerts
plkst. 16.00
„Ļauj sirdij klusi saprast,
Cik Dieva laiks šis svēts”.
Pēc koncerta svētku egles iedegšana
No 18.–22. decemZiemassvētku izstāde (skatāmi zīmējumi un kompobrim
zīcijas)
20. decembrī
Koncerts „Mūzika Adventā”
plkst. 17.00
21. decembrī
Novada sociālais dienests sadarbībā ar novada bērnu
plkst. 11.00
un jauniešu centru rīko
Veco ļaužu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ikgadējo Ziemassvētku koncertu
No 21.–22. decemJaungada eglīte (visās bērnu grupās)
brim
22. decembrī
Ziemassvētku pasākumi 1.–12. kl
no plkst. 10.00–12.00 (Kopā ar vecākiem)
22. decembrī
Ziemassvētku koncerts (piedalās kristīgā grupa „Sonāte”
no plkst. 9.00
no Subates), pēc koncerta pasākumi klasēs līdz plkst.
13.00
25. decembrī
Ziemassvētku balle
plkst. 19.00
(Ilūkstes novada Ziemassvētku konkursa–skates uzvarētāju apbalvošana)
27. decembrī
Novada sociālais dienests sadarbībā ar novada bērnu
plkst. 11.00
un jauniešu centru rīko
Ziemassvētkus novada daudzbērnu ģimenēm (kurās ir
3 un vairāk bērnu līdz 16 gadiem)
28. decembrī
1. vidusskolas Jaungada pasākums, diskotēka
plkst. 17.00
10–12. kl.
30. decembrī
Ziemassvētku pasākums Ilūkstes novada bērniem
plkst. 12.00
(TV „Čučumuižas muzikāla izrāde „Ziemassvētki
kopā ar „Čučumuižas rūķiem”
1. janvārī
Jaungada nakts diskoballe
plkst. 1.00

Norises vieta

Ieejas maksa

Ilūkstes 2. vidusskola

–

Bērnu un jauniešu
centrs

–

Pilsētas bibliotēka
Bērnu bibliotēka

–
–

1. vidusskola

–

Kultūras centrā

–

Pie kultūras centra
Ilūkstes 2. vidusskola

–
–

Mūzikas skolas telpās

–

Kultūras centrs

–

Pirmsskolas izglītības
iestādē „Zvaniņš”
1. vidusskola

–

Ilūkstes 2. vidusskola

–

–

Kultūras centrs

1,50

Kultūras centrs

–

Kultūras centrs

1,00

Kultūras centrs

–

Kultūras centrs

Iepriekšpārdošanā
1,00
diskoballes laikā
1,50

Pilskalne
Nr.p.k.

1.
2.
3.

Datums, laiks
No 12.decembra –
16. janvārim
15. decembrī
plkst. 17.00
30. decembrī
plkst. 12.00

Pasākums
Izstāde „Nāk Ziemassvētku miers un sirdij gaisma
cita”
Ziemassvētku egles iedegšana

Norises vieta
Bibliotēka

Pie Pilskalnes pagasta
pārvaldes ēkas
Eglītes svētki Pilskalnes pirmsskolas vecuma bērniem Ilūkstes kultūras
centrs

Ieejas maksa
–
–
–
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Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Bebrene

3

Datums, laiks

Pasākums

No 18.–22. decembrim
22. decembrī
plkst. 11.00
25. decembrī
plkst. 19.00

Izstāde „Ziemassvētku vecīša zābaciņš” Vidusskola
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
Vidusskola

–
–

Muzikāli teatralizēts uzvedums „Onupra Kultūras nams
Ziemassvētki” ar kultūras nama pašdarbības kolektīvu piedalīšanos
Balle pilī
Vidusskola

–

29. decembrī
plkst. 20.00
1. janvārī
plkst. 1.00

Norises vieta

Nakts balle–karnevāls

Kultūras nams

Ieejas maksa

3,00
(Jāpiesakās iepriekš)
1,50

Šēdere
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Datums, laiks

Pasākums

Norises vieta

Ieejas maksa

No 19. decembra –
6. janvārim
25. decembrī
plkst. 21.00
28. decembrī
plkst. 13.00
30. decembrī
plkst. 21.00
1. janvārī
plkst.1.00

Ziemassvētku atklātņu izstāde

Bibliotēka

–

Diskoballe

Kultūras nams

–

Šēderes pagasta pirmsskolas vecuma
bērnu eglīte
Masku karnevāls

Kultūras nams

–

Kultūras nams

–

Jaungada nakts diskotēka

Kultūras nams

–

Informāciju apkopoja Pilskalnes pagasta KN vadītāja
Skaidrīte Azarstarpe

Ziemassvētku dievkalpojumi Ilūkstes novadā
Grendzes katoļu draudzē
24. decembrī plkst. 16.00
25. decembrī plkst. 15.00
Bebrenes katoļu draudzē
25. decembrī plkst. 7.00
Bebrenes luterāņu draudzē
(Bebrenes profesionālās vsk. zālē)
24. decembrī plkst. 10.00
Ilūkstes katoļu draudzē
24. decembrī plkst. 17.00
25. decembrī plkst. 8.45 un 10.30
26. decembrī plkst. 8.45 un 10.30
Ilūkstes luterāņu draudzē
24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 10.00
Ilūkstes pareizticīgo draudzē
6. janvārī plkst. 17.00
7. janvārī plkst. 9.30
Ilūkstes vecticībnieku draudzē
6. janvārī plkst. 16.00
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Dvēseles lappusīte
Ziemassvētku naktī
Kad lauki, meži baltā sagšā tīti,
Kad sniega segā naktī zeme mirdz,
VIŅŠ – ar baltu sakšu pārklāj arī dvēselīti,
Lai klusi, klusi priekā staro tava sirds.
Kad sveču liesmas eglē kuras,
Spožs stars pie zaļa zara turas,
VIŅŠ – ar Miera spārniem apsedz tevi,
Mieru Savu dāvā, atdodot tev Sevi.
„Vai tu Mani mīli?” čukst maiga balss
Naktī Svētā, Naktī klusajā.
„Es zvaigzni dedzu katrā sniega pārslā,
Lai Tavs ceļš pie Manis –
Arī naktī būtu apgaismots.
Kad lauki, meži baltā sagšā tīti,
Kad sniega segā naktī zeme mirdz,
Dieva Bērns pie mājām staigā
Un Savu Mīlestību visiem dāvā.
Dzintra Krievāne
2006. gada decembrī

ZIEMASSVĒTKI ATNĀK PIE VISIEM

Pērn kādu vecu cilvēku dzirdēju ar rūgtumu sakām: “Man
nebija Ziemassvētku. Nebija, par ko nopirkt cienastu un dāvanas mazbērniem.” Jo ar pensiju vien tam nepieticis. Protams,
tā ir sāpīga realitāte, tomēr vēl sāpīgāk, ka cilvēkam tas ir bijis
iemesls pasludināt sev Ziemassvētkus par neesošiem. Viņš nav
sapratis to patieso jēgu. Nodzīvojis visu mūžu, to nesaprotot, un
varbūt arī šķirsies no šīs pasaules, nepieņēmis Dieva mīlestības
un pestīšanas vēsti. Jā, tas ir prātam neaptverams brīnums, ka
Dievs – visa Radītājs, lielais un bijājamais, nonācis uz zemes
cilvēka, pat bērna veidolā, lai kļūtu mums iespējami tuvs un saprotams. Bet dažreiz vēl lielāks brīnums šķiet tas, ka ir cilvēki,
kas tik un tā joprojām nespēj vai negrib tam noticēt, nepieņem
Viņu. Ir daudzi, kas ar mieru pielūgt un apbrīnot šo Bērniņu silītē,
taču pieaugušais, krustā sistais un augšāmceltais Jēzus viņiem
paliek svešs. Un, ja tas ir tā, tad arī Ziemassvētku noslēpums
paliek neatklāts.
Tev var nebūt nekā – ne ģimenes apkārt, ne eglītes, piparkūku
un mūzikas, var nebūt skaisti iesaiņotu dāvanu, ko dot citiem vai
saņemt pašam, un zeme var būt pelēka, bez sniega, un tomēr tu
vari piedzīvot visbrīnišķīgakos Ziemassvētkus, ja esi ļāvis savā
sirdī piedzimt īstai, dzīvai ticībai – ne tikai apziņai, ka pastāv
“kaut kādi” abstrakti, augstāki kosmiskie spēki, bet, ka Viņš,
kas toreiz piedzima tik necilos apstakļos, tik sen un mums tik
talā un nepazīstamā zemē un tautā, ir dzīvs un klātesošs arī tavā
dzīvē – tavs Sargs un Aizstāvis, Ārsts un Mierinātājs, Palīgs un
Skolotājs, Atbrīvotajs un Glābējs, tavs Draugs un Brālis.
Vai gaidīti vai negaidīti, Ziemassvētki atnāk vienmēr. Un visur.
Un pie visiem. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka...” Pasauli – tātad arī mani, tevi. “...ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu...”
Un Kristus vēlas piedzimt katrā mājā, katrā sirdī. “...lai neviens,
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”

VIŅI ATKAL POŠAS

Bariņš Ilūkstes luterāņu un katoļu jauniešu atkal kaut ko sagudrojuši un kaut kur pošas. Šoreiz – pašā karstākajā pirmssvētku
un svētku laikā. Taciņa iemīta jau pagājušā un aizpagājušā gadā.
Bruņojušies ar ģitārām, papīra lapām, svecēm, baloniem un vēl
citām dīvainām lietām viņi dodas uz skolām, kultūras centriem,
aprūpes namu un citur, kur vien tiek aicināti. Viss šis arsenāls tiek

likts lietā, lai cilvēkiem atgādinātu patieso Adventa laika nozīmi
un palīdzētu sagaidīt ĪSTOS Ziemassvētkus. Ne tos, kas nāk tikai
ar dāvanām un brīvlaiku, krāšņiem rotājumiem un dažādiem
gardumiem, bet tos, kas pirms daudz daudz gadiem atnesa pasaulei patiesu mieru, prieku un brīvību vienlaikus mazajā Bērniņā
un varenajā Dieva Dēlā, kura dzimšanas dienu svinam ik gadu.
Tas nav viegli – runāt par to ārpus baznīcas sienām, bet nav arī
sevišķi grūti, ja pašam sirds ar šo prieku pilna un tā vien gribas
dalīties ar citiem. Un nav jau tikai jārunā. To pašu var izdziedāt
dziesmās, izstāstīt pasakās un dzejā, parādīt skečos jeb mazās
teātra ainiņās, izspēlēt spēlēs un citādi. Un vislabāk – ja tie,
kas to visu redzējuši un dzirdējuši, pēc tam arī šo mieru, prieku
un brīvību izdzīvo savās dzīvēs. Par daudz
gribēts? Varbūt. Jo pašiem runātājiem, dziedātājiem, rādītājiem
un spēlētājiem bieži
gadās apmaldīties, sapīties un paklupt tajā,
ko sauc par pasaules
izaicinājumiem. Bet, ja
būtu izdevies kaut tikai
parādīt to Ausi, kurai
tādās reizēs čukstēt vai
skaļi saukt pēc palīdzības, Roku, pie kuras
tad pieķerties, un Klēpi, kurā ierāpties, kad
vairs nav spēka, tad ar
to jau būtu gana. Un, ja
kaut tikai viens cilvēks
to kādreiz arī atrastu,
tad tas jau būtu tā vērts.
Tāpēc viņi atkal kaut ko
sagudrojuši un kaut kur
pošas. Un arī tāpēc, lai
neiesūnotu paši!
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No lasītāju vēstules...

Ilûkstes Novada Vçstis

Dz.Krievāne: „Lai ikdienas steigā ieplūst
prieka un ticības stars, ko dāvā Jēzus, lai tas
kļūst dzīvs katrā cilvēkā: lielā, mazā, vecā,
jaunā! Šodienas cilvēce vairāk nekā jebkad
agrāk izslāpusi pēc Mīlestības, bet tā aizmirst,
ka tās Avots atrodas Dievā. Latvija, iestājoties
Eiropas Savienībā, paklausot tās “greizajiem”
padomiem, zaudē savu garīgo seju. Ģimenēs
ienāk posts, kas grauj cilvēciskās attiecības.
Šis nežēlīgais kapitālisms savā ziņā ir vēl
briesmīgāks par iepriekšējo sistēmu. Tas grauj
no iekšpuses. Cilvēki zaudē ticību savai Valstij un brauc projām – lai spētu nopelnīt iztiku.
Ģimenes tiek šķirtas. Sirds raud. Kas būs pēc gadiem?! Vai tikai

5
nosaukums “Latvija”? Ak, mīļais Jēzu, apžēlojies
par mums! Neļauj pazust tautai! Tu, Dievs, kas esi
mums devis šo zemi, lai mēs šeit dzīvotu, augtu un
Tev atdotu godu, lūdzu, pārved tautu mājās! Šķīstī
mūs no grēkiem, piedod mums mūsu vainas, dziedini
tautas dvēseli, dari to jaunu Tavam godam! Dziedini
ģimenes, izlej savu mīlestību pār katru cilvēku Latvijā, pieskaries visai tautai! Glāb mūs no fiziska un
garīga posta! Glāb – kamēr vēl ir žēlastības laiks!
Tikai patiesa nožēla un lūgšana var mūs glābt.
Lūgsimies visi kopā, lai visžēlīgais Dievs dod mums
katram spēku un izturību mainīties uz augšu, lai
Ziemassvētki piedzimst katrā dvēselē – Ilūkstes
novadā, visā Latvijā”.
Dvēselas lappusīti sagatavoja Antra Martinsone

Mūsu novada cilvēks

KAS VAR BŪT LIELĀKS PAR KRISTU?!
STAŅISLAVS ČUŽĀNS. Vīrs,
kas savu dzīvi pilnībā atdevis Kristum. Priesteris jau 61 gadu un 24
no tiem – Bebrenes katoļu draudzē.
Pilns entuziasma un darba spara gan
ikdienā, gan svētkos. Un viņam ir ko
teikt ikvienam no mums.

runāt gari. Esmu pamanījis, ka, minot
kādus dzīves piemērus, cilvēki paceļ
galvu, ieklausās, bet, ja klāsti teoloģiskas patiesības, viņi sāk snaust.
Ir daudzi, kas baznīcu apmeklē
tikai Ziemassvētkos. Ko jūs gribētu
teikt tieši viņiem?
– Cilvēk, ja Kristus nodzīvoja tikai
% Dzimis – 1922.gada 21.maijā
33 gadus un izpildīja savu uzdevumu,
Krāslavas pagasta Borovkā
tad arī tev būs agri vai vēlu šī robeža
% Mācījies – Krāslavas ģimnāzijā,
sasniegta, bet vai būsi izpildījis saAglonas Garīgajā seminārā
vējo? Dažreiz attieksme ir tāda – kas
% Kalpot sācis – 7 gadu vecumā par
būs, tas būs, bet vai tiešām kāds to
ministrantu Krāslavā
arī grib pēc nāves saņemt? Katrs taču
% Ordinēts – 1945.gada 16.degrib būt laimīgs, tikai jautājums, kur
cembrī.
to laimi meklējam. Vēlējumi arī tā
% Kalpojis – Ludzā, Eversmuižā,
skan – laimīgu jauno gadu utt. Bet kur
Aizpurē, Beresnē, Augškalnē, Indriir īstā laime? Tikai debesīs. Tāpēc,
cā, Ciskādos, Ozolmuižā, Prezmā,
manuprāt, katrs pats ir ieinteresēts
Varnavičos, Rubeņos, Bebrenē (arī
parūpēties par savu dvēseli, lai tā
izsūtījumā Karagandā un Sibīrijā
iegūtu pestīšanu.
1950–1956)
Vairāk iespēju cilvēkus uzrunāt
% Skolas laikā pašmācības ceļā un
šai ziņā ir kapu svētkos, kad tu redzi
privāti apguvis ērģeļspēli
savā priekšā kapu un gribot negribot
Svētku misē 2006. gada 20. maijā, kad prāvests jādomā, ka tāds reiz būs arī tev.
% Kopš 90.gadu sākuma strādā arī
S. Čužāns (no labās) pateicās Dievam par
par liturģikas pasniedzēju Daugavpils
Cilvēkiem patīk spožums. Taču
priesterībā nokalpotajiem 60 gadiem, bet Jelgavas Kristus piedzima kūtiņā. Kādreiz
Mūzikas vidusskolā.
diecēzes bīskaps A. Justs (no kreisās) –
Kā jūs pavadāt Adventa laiku?
ir labi iztēloties, kā tur varēja būt–
par 10 gadiem bīskapa amatā.
– Darbs, darbs un vēlreiz darbs.
drēgns, smakas kā jau kūtī, arī siens,
Svētki nāk, jāgatavojas. Mums nav ērģelnieka, tāpēc pašam kur Jēzu guldīja, ne jau tāds mīksts kā no Latvijas zāles. Un cik
jāsameklē notis, jāapmāca koris un cilvēks, kas varētu spēlēt. nu Marija steigā bija varējusi drēbītes, autiņus līdzi paņemt...
Rūpējos par svecēm, par eglītēm, par svētītajām maizītēm. Jau toreiz Kristus to visu pieņēma, uzņēmās uz sevi, jau sākot
Liekas, maza draudze, bet darba pietiek. Pilsētās ir citādi, bet no silītes, kā vēlāk arī krustu – par cilvēku grēkiem. Bet cilvēlaukos pārsvarā vienam pašam ar visu jātiek galā. Citreiz ne- ki bieži aizmirst, kas tad ir Ziemassvētki, kas tajos galvenais.
dēļu, divas nav nekā un tad uzreiz kristības, bēres u.c. Draudzes Šogad, piemēram, ir Mocarta 250 gadu jubileja, šis ir Mocarta
mācītājam nav normēts darba laiks, 24 stundas diennaktī jābūt gads, bet citugad viņu vairs tā nepieminēs, savukārt Jēzu piemin
gatavam kalpot. Katru dienu ir dievkalpojumi. Svētdienās palīdz vienmēr un katru gadu svin Viņa dzimšanas dienu. Kas var būt
5 skolnieki ministranti.
lielāks par Kristu!
Vai nav grūti katru gadu izdomāt citu sprediķi par visiem
Pastāstiet par Ziemassvētkiem, kuri jums atmiņā palikuši
jau tik zināmo Kristus dzimšanas stāstu?
visspilgtāk!
– Jā, no savas galvas vien – grūti. Tāpēc meklēju arī literatūrā.
– Tas bija apcietinājumā Kazahstānā, lēģerī. Tovakar pilnKatrreiz lieku uzsvaru uz kādu citu teikumu šai stāstā. Un, kā īgi aizmirsos, kur atrodos. Tādu pasākumu nevar noorganizēt
saka, viss jaunais ir aizmirsts vecais. Pat, ja runā katru gadu mākslīgi. Bija pareizticīgo un grieķu katoļu jeb uniātu Ziemvienu un to pašu, cilvēki sadzirdēs kaut ko citu. Bet, protams, uz assvētku vakars. Ukraiņu apcietinātie strādāja labākās vietās
to nevar spekulēt, nedrīkst arī kulstīt tukšus salmus. Es nemēdzu – virtuvē u.tml., un viņi bija sadomājuši mums – 27 lēģerī
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esošajiem garīdzniekiem (lietuviešu, latviešu un ukraiņu)– sarīkot svētku galdu.
Tajos apstakļos tas bija lielisks mielasts
– šprotes, pelēka maize ar marmelādi
un melna kafija. Ārā pie barakas daļa šo
ukraiņu uzmanīja, lai netuvotos apsardze.
Kad pēc lūgšanas jau bijām sākuši ēst, negaidīti telpā sanāca vesela grupa jauniešu
– apcietinātie Ļvovas studenti un sāka korī
trīsbalsīgi dziedāt Ziemassvētku dziesmas
– bez notīm, pēc atmiņas! Tas bija milzīgs pārsteigums. Ukraiņi vispār ir ļoti
lieli dziedātāji, skanīgām balsīm. Tikai,
kad biju jau aizgājis uz savu baraku, atjēdzos, ka esmu lēģerī– tik nereāls likās
šis notikums. Neviens mūs neiztraucēja,
varbūt sargi paši svinēja. Un droši vien arī
sargeņģeļi par mums rūpējās.
Varbūt atceraties arī kādu dāvanu,
par kuru īpaši esat priecājies?
– Ziemassvētkos nekad nevienu dāvanu
neesmu saņēmis. Varbūt pilsētās valda šis
iepirkšanās drudzis, burzma, bet uz laukiem to tā nemana. Bērnībā 5 gadu jubilejā
man uzdāvināja svētbildi, kurā attēlota Jēzus sirds. Tā bija pirmā un vienīgā reize,
kad vecāki sarīkoja tādu plašāku svinēšanu
ar ciemiņiem. Un šī svētbildīte bijusi kopā
ar mani visos laikos, arī tagad.
Bet, ja jums pašam būtu iespēja cilvēkiem kaut ko uzdāvināt, kāda būtu
jūsu izvēle?

– Rožukronis. Jo, to skaitot, iespējams
pārdomāt visu Jēzus dzīvi – dzimšanu,
mācību, ciešanas, krusta nāvi, arī Marijas debesīs uzņemšanu. Man pašam
tā ir mīļākā lūgšana. Parasti rožukroņus
dāvinu jaunlaulātajiem, arī iesvētāmajiem
bērniem.
Adventa laikā mēs domājam arī par
Kristus otro atnākšanu. Un ja nu tas notiktu jau pavisam drīz – rīt vai parīt?
– Jā, šajā laikā misēs par to ir īpaši
lasījumi – no Jāņa atklāsmes grāmatas.
Pirmā toreiz, pirms 2000 gadiem, bija
vēsturiskā atnākšana, bet, kad būs otrā, to
mēs nezinām. Droši vien valdīs liels apjukums. Bet ticīgajiem ir aicinājums šādā
brīdī droši pacelt galvas, jo tuvojas taču
pestīšana! Bailes būs ļaundariem, kad tie
sapratīs savu likteni mūžībā. Vispār šie ir
traki laiki – kā diena pret nakti, salīdzinot
ar to laiku, kad es augu. Neiedomājams
morālais pagrimums.Vai evolūcijas vai
revolūcijas veidā, bet vienreiz tam būs
jābeidzas. Diemžēl arī draudzēs ir daudz
cilvēku, kas dzīvo bez garīga pārdzīvojuma. Mūsdienu jaunatne ir stagnātu vecāku
bērni. Viņiem ir iedzīts šis antireliģiskais
vai vienaldzības gars un ko tad var iedot
no tā savam bērnam?
Kādus atceraties Ziemassvētkus savā
bērnībā?
– Dzīvojām sādžā 15 km no Krāslavas,

kur bija tuvākā baznīca. Bija tāda tradīcija,
ka sādžas vīri pēc kārtas katru svētdienu
gāja tur uz misi un tad kādā mājā sapulcināja pārējos un atstāstīja. Arī Ziemassvētkos sanācām visi kopā un dziedājām
Ziemassvētku dziesmas, slavējām Dievu,
pa vidam baudot kādu vienkāršu cienastu– pupas vai zirņus. Svinējām pieticīgi,
bet draudzīgi.
Ja runājam par mūziku – kura
Ziemassvētku dziesma jums sirdij
vistuvākā?
– Protams, “Klusa nakts, svēta nakts”.
Tā ir nemirstīga dziesma, ļoti vienkārša,
bet skaista, dzimusi grūtībās. Priesteris
Mors tieši Ziemassvētku jeb Kūču vakarā
bijis izsaukts pie kāda slimnieka un devies
pie viņa ar slēpēm. Atpakaļceļā viņš apstājies, lai izbaudītu neparasto klusumu.
Tā radās vārdi “klusa nakts, svēta nakts”.
Un, kad dievkalpojumā pēkšņi izrādījies,
ka nedarbojas ērģeles, viņš šo dziesmu
nodziedājis ģitāras pavadījumā. Tauta
dziesmu uzreiz pieņēmusi. Arī man tā ir
gadījies – reiz, kad tikko sāku ēst svētku
vakariņas, mani izsauca pie slimnieka. Es
gan turp devos ar mašīnu, nevis ar slēpēm,
tomēr nodomāju – re kā, līdzīgi kā slavenajam Moram!
– Paldies par sarunu un lai jums svētīgi
Kristus dzimšanas svētki!
Ar priesteri S. Čužānu sarunājās
A. Martinsone

Domes informācija

Ko nolēma deputāti novembra domes sēdē

• Izdarīja nepieciešamos grozījumus
domes budžetā un valsts budžeta dotāciju
pieprasījumā novada infrastruktūras attīstībai.
• Apstiprināja saistošos noteikumus
par novada sociālās palīdzības pabalsties
un sociālajiem pabalstiem. Ar saistošajiem
noteikumiem var iepazīties novada sociālajā dienestā, pagastu pārvaldēs un pagastu
bibliotēkās.
• Noteica vienotus maksas pakalpojumus sociālās palīdzības pakalpojumu
centros Ilūkstē, Jēkabpils ielā 1, Šēderes
pagasta Pašulienē 4–3 un Bebrenes pagasta
“Pagastmājā”. Ar 2007. gada 1. janvāri par
veļas mazgāšanu un mazgāšanos dušā būs
jāmaksā Ls 1,00 par vienu reizi. Atlaides
50% apmērā noteica Sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām.
• Nolēma ar 2007. gada 1. janvāri noteikt Šēderes pagasta dzīvojamās mājās
šādu īres (apsaimniekošanas) maksu:
labiekārtotos dzīvokļos Ls 0,10 par vienu
kvadrātmetru un dzīvokļos bez labierīcībām Ls 0,05 par vienu kvadrātmetru.
• Nolēma ar 2007. gada 1. janvāri paaugstināt vecāku maksu Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” no Ls 0,70
uz Ls 0,80 dienā.

• Noteica Ilūkstes 1. vidusskolas sporta zāles nomas maksu Ls 3,50 stundā +
PVN.
• Atļāva norakstīt zāles pļāvējus Ilūkstes komunālajai nodaļai un Ilūkstes 2.
vidusskolai.
• Pārskatīja novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumus Ar 2007. gada
1. janvāri par svinīgas laulības ceremonijas
organizēšanu novada iedzīvotājiem būs jāmaksā Ls 10,00 + PVN, bet iedzīvotājiem
no citām pašvaldībām Ls 15,00 + PVN.
• Apstiprināja Zelta kāzu organizēšanas nolikumu. Novada iedzīvotājiem Zelta
kāzu jubilejas rīkos novada dzimtsarakstu
nodaļa, pamatojoties uz jubilāru rakstisku
iesniegumu. 2006. gadā dzimtsarakstu nodaļā ir saņemti 4 iesniegumi par Zelta kāzu
jubileju rīkošanu. Intervijas ar šiem Zelta
pāriem ir publicētas vietējā avīzē “Ilūkstes
Novada Vēstis”.
• Izveidoja inventarizācijas komisijas,
lai uzsāktu Pilskalnes un Bebrenes pagasta
komunālo funkciju nodošanu SIA ”Ornaments”.
• Anulēja deklarētās dzīves vietas
ziņas Jānim Matulim Ilūkstē, Pilskalnes ielā 50 un Gunai Vitkovskai Ilūkstē,
Brīvības ielā 6–3.

• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu “Brīvuļi” Pilskalnes
pagastā un Raiņa ielā 54, Ilūkstē.
• Nolēma neuzsākt dzīvokļa Ilūkstē,
Jēkabpils ielā 6–2 atsavināšanu, jo pašvaldībā ir liela dzīvokļu rinda un līdz ar to
pieaug nepieciešamība pēc dzīvokļiem.
• Sakarā ar novada teritorijas plānojuma
izstrādi apstiprināja novada teritorijā esošo
īpaši vērtīgo kultūrvēsturisko objektu sarakstu un noteica aizsargzonu platumu ap
tiem. Novadā tādi ir 72 objekti. Ar objektu
sarakstu var iepazīties novada domē ,pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās.
• Pēc iedzīvotāju lūguma izskatīja
vairākus zemes jautājumus. Noteica apgrūtinājumus un mainīja nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, piešķīra īpašuma
apsaimniekošanas tiesības, apstiprināja
precizētās zemes platības un adrese.
• Noteica no 27. decembra līdz 29.
decembrim novada pašvaldības iestādēm
brīvdienas.
Kopā tika izskatīti 57 darba kārtības jautājumi. Pilnībā ar domes sēdes protokolu
un deputātu pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties novada bibliotēkās.
Domes lietu pārvaldes vadītāja
Irēna Bogdanova
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Rūķa atklājums…!
Man ir tas gods paziņot visiem novada
iedzīvotājiem, ka Ilūkstes novada dome ir
vērusi savas jaunās domes durvis Brīvības
ielā 7. To es uzzināju, ejot ar savu rūķenīti pa
Brīvības ielu, kur manu uzmanību pievērsa
trīs plīvojoši karogi. Labi, ka to vidū bija
karogs ar uzrakstu Ilūkstes novads, savādāk
nodomātu, ka bijušajā poliklīnikas ēkā darbu
sākusi kāda man nezināma iestāde. Līdz šim
es nekad neesmu bijis tādās iestādēs kā novada dome. Tāpēc man ir ļoti interesanti redzēt,
kas tur atrodas, ko dara novada darbinieki?
Izrādās, ka šīs ēkas 1. stāvā jau labu
laiku strādā novada bāriņtiesa un sociālais
dienests. Tās ir ļoti svarīgas iestādes, kurās
lemj un pieņem dažādus cilvēkiem nozīmīgus
lēmumus.
Bet, lai tiktos ar domes vadību un citiem
darbiniekiem es kāpju pa kāpnēm uz 2. stāvu. Gaisā mazdrusciņ virmo krāsu aromāts un
manu uzmanību kāpņu telpā uz brīdi piesaista
pie griestiem iekārtā lielā lustra, kas man ļoti patīk. Taču es te
tā nevaru ilgi stāvēt uz kāpnēm un jūsmot, jo traucēju citiem
domes apmeklētājiem.
Uzkāpjot 2. stāvā, man priekšā atrodas lielas durvis, uz kurām
rakstīts „Sekretāre–lietvede”, bet pa labi un pa kreisi no tām ir
divi gari gaiteņi ar vairākiem kabinetiem. Ja jūs vēlaties tikties
ar pašu novada priekšnieku, tad jums tas arī izdosies, jo viņa
kabinets atrodas gaiteņa kreisajā pusē, aiz kura nākamais ir
domes izpilddirektora kabinets un juristes kabinets. Pašā gaiteņa
galā atrodas kase, kur jūs varat atstāt un saņemt naudu. Tur ir arī
kabineti finanšu nodaļas darbiniekiem un kabinets, kas veidots
mūsdienīgā stilā ar stiklotu sienu, kurā strādā personāldaļas
speciāliste.
No sekretāres–lietvedes labajā pusē gaitenī atrodas citas
durvis. Ienāku lielā telpā, sēžu zālē. Te tak varētu sarīkot rūķu
tusiņus – es nodomāju. Bet patiesībā te notiks domes sēdes,
laulību reģistrācijas un bāriņtiesas sēdes.
Nu, protams, blakus zālei atrodas dzimtsarakstu
nodaļas vadītājas kabinets.
Šeit reģistrē visu novada
iedzīvotāju dzīvesvietu,
tāpēc es vēlējos, lai arī
mani reģistrē kā novada
rūķi. Taču man par nožēlu
novadā nav izveidots tāds
rūķu reģistrs.
Tad es nonāku lietu
pārvaldes un tehniskās
sekretāres kabinetā. Šeit
var uzzināt, ko sēdēs,
komitejās un komisijās ir
lēmuši domes deputāti. Te
var saņemt domes lēmumu izrakstus.
Eju tālāk. Nonāku labā
gaiteņa galā, kur atrodas
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājas un nodaļas
speciālistes kabinets. Šeit

ieraugu vēl neredzēti lielu galdu, uz tā atrodas kartes, kurās
bieži ielūkojas zemes komisija. Tad vēl katrs strādā pie sava
datora. To es biju redzējis tikai bibliotēkās, bet nezināju, ka to
dara arī domē. Tad tāpēc viņiem ir tāds datorspeciālists, kura
kabinetā es arī iegāju, un, zināt, ko es atklāju – mūsu novadam ir
sava mājas lapa internetā! Aicinu visus izmantot iespēju, kam ir
pieejams dators, tajā ielūkoties šādā adresē: www.ilukste.lv Ar
laiku internetā būs iespēja visiem (tai skaitā arī rūķiem) izteikt
savu viedokli par interesējošiem jautājumiem, notikumiem un
daudz ko citu novadā.
Un visbeidzot, arī šajā gaiteņa pusē ir stiklots kabinets. Tajā
strādā attīstības plānošanas nodaļas vadītāja un nodaļas speciāliste. Kā jau var saprast pēc nosaukuma, te tiek izstrādāts,
piemēram, novada teritoriālais plānojums un tiek realizēti
vairāki svarīgi projekti.
Katrā kabinetā, kur iegriezos, es redzēju neskaitāmi daudz
dokumentu, nesaprotu, kā tie speciālisti tajos neapmaldās. Pat
man, staigājot pa mežu, gadās kādu reizi apmaldīties un iznākt
no tā laukā pa citu taku.
Cienījamie novada ļaudis, varat droši nākt uz jauno domes māju, kur nav iespējams apmaldīties, jo
telpas ir labi apgaismotas un uz kabinetu durvīm ir
uzraksti ar speciālistu amatiem, vārdiem, uzvārdiem
un Jūs gaidīs laipni, smaidīgi un zinoši darbinieki.
Uzzināju, kā viņiem var arī piezvanīt:
Sekretāre
Priekšsēdētājs
Izpilddirektors
Juriste
Ekonomiste
Finanšu nodaļas vadītāja
Kase
Grāmatvedība
Personāla daļa
Attīstības plānošanas nodaļa
Nekustamā īpašuma nodaļa
Lietu pārvalde
Dzimtsarakstu nodaļa
Sociālais dienests
Sociālā dienesta vadītāja
Bāriņtiesa

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

47850
47851
47852
47853
47854
47855
47856
47857
47859
47860
47862
47863
47864
63398
63318
62569
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Ko mēs lūdzam Ziemassvētku vecītim?
Kad tuvojas Ziemassvētku laiks, mēs atceramies, kā bērnībā rakstījām vēstules Ziemassvētku vecītim un ticējām,
ka viņš ir tas, kurš sagādā mums dāvanas un kārumus. Nu
tas laiks jau ir pagājis… Ziemassvētku vecītim vēstules
rakstām domās un vairs neprasām lelles un saldumus.
Mūsu vēlmes kļuvušas „pieaugušas”, jo esam novērtējuši, cik vērtīga ir veselība, ko dod saskaņa un saticība gan
ģimenē, gan darbā.

Vārds, uzvārds, amats
Anita Ločmele
Domes deputāte
Inga Strode
PII „Zvaniņš” vadītāja
Biruta Kaniņa
PII „Mazputniņš” vadītāja
Velta Šterna
Ilūkstes 1.vsk. direktore
Janīna Mackeviča
Ilūkstes 2.vsk. direktore
Ērika Šaršūne
Bebrenes vsk. direktore
Alite Kudiņa
Neklātienes skolas direktore
Edvīns Megnis, Mūzikas skolas
direktors
Rita Butkeviča
Šēderes pagasta pārvaldes vadītāja
Ērika Keivomeģe
Pilskalnes pagasta pārvaldes
vadītāja
Inese Vuškāne
Ilūkstes kultūras centra direktore
Roberts Žilvinskis
Domes izpilddirektors
Maigurs Krievāns
Domes deputāts
Ināra Lapa
Bebrenes kultūras nama vadītāja

Ko vēlējāties no Ziemassvētku vecīša
bērnībā?
Vecāko brāli.

Ko lūdzat Ziemassvētku vecītim šogad?

Pārsteigumu.

Lai bērniem viss labi, lai veselība! Ja
mīļajiem viss labi, tad arī pašam labi.
Smaidīgus un apmierinātus cilvēkus
apkārt.
Labus bērnus, it sevišķi personīgos.

Gardumus.

Mieru un saskaņu gan ģimenē, gan darbā.

Veltenīšus.

Veselību.

Konfektes.

Slēpes.

Sniegu. Zvaigžņotas, skaidras debesis, lai
var redzēt krītošās zvaigznes, kas piepilda
visas vēlēšanās.
Lai veiksme, laba veselība, labi skolēni un
skolotājiem lielākas algas!
Baltu ziemu. Lai daudz sniega!

Interesantas dāvanas.

Veselību.

Pašdarinātus, krāsainus dāvanu maisiņus ar
bērnu zīmējumiem.

Lai nākamais gads būtu labāks par
iepriekšējo!

Lai visa ģimene svētkos būtu kopā!
Slēpes un ragaviņas (jo bija tikai paštaisītas).

Svētkus svinēt ģimenes lokā, jo ģimene ir
tā, kas dod spēku un stiprina.
Veselību.

Slēpes.

Veiksmi.

Apelsīnus.

Veiksmi un lai izdodas visi darbi.

Pārsteigumu.

Skaistu lelli.

Rūķus zīmēja Inese Vuškāne
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Kultūra

Bebrenes pensionāru kopas
„Labākie gadi” trijgade
Kuri ir mūža labākie gadi? Bebrenes pensionāru, 16 cilvēku
kopa, kas pirms trijiem gadiem sapulcējās pirmo reizi, lai kādu
krāšņāku dzīparu savā ikdienā ieaustu, ir pārliecināti, ka tie
ir tagad un pašreiz, jo
Perkona dārdi un lietusgāzes
Pārbrāžas pāri,
Pie debesīm uzzied kluss brīnums –
Varavīksne.
Pasaule nomazgāta un tīra
Atplaukst smaidā,
Vēl viss nav galā –
Klāt ir pārdomu laiks.
Un es kā vēlīnā roze
No pumpura raisos,
Reizēm gribas būt vājai,
Būt tītenim aizvēja pusē
Un ziedēt, un smaržot.
Es ceļos un spēlēju laimi.
Brienu rasotā pļavā –
Un laimīga esmu,
Jo šie mani labākie gadi.
Esmu gan rāta, gan pelta,
Gan godā un negodā celta,
Bet nu man vienalga.
Pakāpusies kalnā,
Ar smaidu noraugos bijušās dienās
Un laimīga esmu.
Varu vēl ziedēt un skaista būt,
Un ir man ko dot,
Un ir man kam dot
Manos labākajos gados.
Mēs pulcējamies gādīgās Bebrenes kultūras nama vadītājas
Ināras Lapas paspārnē. Viņa mūs sagaida un pavada, palīdz
izdomāt un organizēt mūsu ikmēneša kopā sanākšanas norisi. Mēs svinam jubilejas, Ziemassvētkus, tiekamies ar citām
kopām, rīkojam piknikus dabā, braucam ekskursijās. Šoruden
apmeklējām Ilūkstes novada muzeju. Paldies tā darbiniecēm
par siltumu un gaismu dvēselei!
Savās sanākšanās daudz dziedam. Daudzas no kopas dalībniecēm dzied vokālajā ansamblī „Sarma”, kas bieži koncertē
dažādos pagastos, novada pasākumos. Mūs priecē un bagātina
tas, ka mūsu kopai pievienojas vienīgais stiprā dzimuma pārstāvis – seno lietu kolekcijas īpašnieks Jānis Bogdanovs.
Mums kopā ir labi, un mēs esam atvērti, gaidām savā kopā
jaunus biedrus labākajos gados.
Pensionāru kopas „Labākie gadi” dalībniece
Marija Baltmane

Bebrenes vīru vokālais ansamblis Preiļos.
No kreisās 1. rindā: Māris Kaktiņš, Arguts Bružuks,
kultūras nama vadītāja Ināra Lapa, Valdis Naglinskis,
Raimonds Soms, ansambļa vadītājs Āris Kaktiņš.
No kreisās 2. rindā: Valdis Puida, Jānis Baltmanis, Pēteris
Voitkevičs, Jānis Voitkevičs, Jānis Silevičs.
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Ne tikai strādāt, bet arī
atpūsties

2006. gada 25. novembrī Bebrenes pagasta vokālais vīru ansamblis devās negarā ceļojumā uz Preiļiem, kur Preiļu kultūras
nama vokālais vīru ansamblis mīļi aicināja piedalīties viņu 10
gadu jubilejā. Vīru ansambļi savā starpā ir sadraudzējušies un
apciemo viens otru šādos pasākumos. Svinīgā daļa norisinājās
Preiļu novada kultūras namā, kas nesen ieguvis jaunu imidžu
pēc kapitālā remonta. Kā koncerta klausītāji laipni gaidīti bija
gan lūgtie viesi no visām Latvijas pusēm, gan Preiļu novada
iedzīvotāji, firmu, banku un klubiņu pārstāvji. Jubilārus sveikt
bija atbraukušas Krimuldas, Ogres un Tomes sieviešu vokālo
ansambļu dāmas, Rīgas VEF pils operdziedātāju kvartets un
Bebrenes vīri. Mūsu Bebrenes vīri pārsteidza ar dziesmām, kuras Preiļu publikai un ciemiņiem lika sarosīties... mazliet nerātni,
bet skanīgi ar spēcīgām balsīm piepildot zāli. Pēc ansambļa vadītāja Āra Kaktiņa stāstītā, šāds rezultāts ir iegūts, strādājot divas
reizes nedēļā, sanākot Bebrenes kultūras namā uz mēģinājumu.
Un cik grūti savākties un svarīgi šādam ansamblim pastāvēt, to
zināja stāstīt Bebrenes kultūras nama vadītāja Ināra Lapa, kura
dodas līdzi visiem saviem pašdarbības kolektīviem.
Bebrenes vīru vokālais ansamblis jau pastāv vairāk nekā 7 gadus un viņu paveiktais darba pūrs būtu aprakstāms uz vairākām
lapām. Arī šis gads ir bijis bagāts pasākumiem, kuros piedalījās
kolektīvs. Pirmkārt, jāpiemin jau tas, ka pēc Daugavpils rajona
vokālo ansambļu skates, kur bebrenieši ieguva vislielāko punktu
skaitu, viņi tika izvirzīti Latgales novada vokālo ansambļu skatei
Preiļos un nebija likuši par sevi vilties, jo ieguva godalgotās
II pakāpes diplomu, kas lauku pašdarbības kolektīviem ir liels
sasniegums. Otrkārt, ir tas, ka arī mūsu novada pasākumos
bebrenieši ir ļoti iecienīti, jo viņu repertuārs ir gana spēcīgs un
atraktīvs. Kurš pasākuma organizators negrib iepriecināt savus
klausītājus? Mūsu novada varenās un vienīgās vīru ansambļa
balsis šogad ir skanējušas Jēkabpils un Balvu rajonā, Vārkavas un Ilūkstes novada svētkos, kā arī Vaboles pagasta Ziedu
svētkos un turpinās skanēt arī Ziemassvētkos, priecējot Subates
Miera nama iemītniekus un sava pagasta ļaudis. Tāpēc ne tikai
šis 2006. gada 25. novembris ir pieminēšanas vērts, bet viss
pašdarbības kolektīva pastāvēšanas periods, kurā ir ieguldīts ne
mazums spēka, pacietības, vēlēšanās un atbildības, strādājot ar
kolektīvu un piedaloties šajā darbā kā dalībniekam.
Vēlam veiksmi darbā un atpūtā!
Materiālu sagatavoja Sarmīte Mošāne
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„Kā balta pārsla dvēselē kūst
prieks”

Jau no pirmās aizdegtās svecītes Adventes vainagā
sākas Ziemassvētku klusais gaidīšanas laiks, kas ir pārdomu piepildīts.
Gadu mijā mūs vienmēr pārņem divējādas izjūtas
– prieks par paveikto un par to, ka laika ritums ir neatgriežams. Ko mēs ikdienas steigā esam aizmirsuši, kam
aizskrējuši garām, pat nepieskaroties, vai esam runājuši,
kad jārunā, un klusējuši, kad jāklusē?
Šis gads Bebrenes pagasta bibliotēkai ir bijis emocijām
bagāts. Oktobrī notika divas Daugavpils rajona skates:
„Kultūrvēsturiskās ekspozīcijas Daugavpils rajonā” un
„Daugavpils rajona pašvaldību kultūras iestāžu darbības
kvalitāte”.
Bibliotēkas fonds ir papildināts ar 490 jaunām grāmatām; to skaitā , ir arī bērnu grāmatas un enciklopēdijas ar
brīnišķīgām ilustrācijām. Dzejas mīļotājiem jaukus mirkļus
sagādās Vēsmas Kokles-Līviņas dzejas grāmatiņas „Sevī
ieklausoties” un „Atziņu spiets”, apsveikumu un novēlējumu grāmata „Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī". Jaunu un interesantu, dažādām gaumēm un vecuma grupām atbilstīgu
izdevumu ir daudz. Īpaši skaistas , krāšņas un neparasti
ilustrētas ir bērnu pasaku grāmatiņas – „Sarkangalvīte”,
„Zelta sprodziņa”, Septiņi kazlēni un vilks” u.c. no izdevniecības „Apgāds Kontinents”. Tās iepriecina mūsu
mazos lasītājus, kuri bibliotēku apmeklē kopā ar savām
māmiņām.
Bagātīgais grāmatu klāsts, laikrakstu un žurnālu dažādība liecina par Ilūkstes novada domes pozitīvo attieksmi,
veicinot bibliotēkas attīstību. Šogad grāmatu iegādei bija
atvelēts Ls 1500. Patīkami, ka lasītāji arī ir novērtējuši
viņiem sniegtās iespējas! Bibliotēkā lasītāji var atrast savu
mīļāko grāmatu, kas noder gan mācībām, gan atpūtai.
Ļoti jūtams Ziemassvētku un Jaunā gada tuvums. Bibliotēkā aizvien biežāk gan lieli, gan mazi lasītāji iegriežas
ar vienu vienīgu lūgumu – atrast visskaistāko dzejoli par
Ziemassvētkiem, eglīti, kā arī vismīļāko laba vēlējumu
Jaunajā gadā.
Gada nogalē pateicos novadniekam Libertam Vecmuktānam par dāvinātām atmiņu grāmatām, kas tagad glabājas
pagasta bibliotēkā. Pateicos par grāmatu un žurnālu dāvinājumu bibliotēkai – novadniekam profesoram Albertam
Varslavānam, zemniecei Ritai Žagatai, pensionārei – skolotājai Lolitai Dundei, pagasta pārvaldes vadītājam Andrejam
Saušam, pagasta pārvaldes sekretārei Zanei BucenieceiZībergai, pagasta pārvaldes šoferim Aivaram Štrausam,
mājsaimniecei Birutai Vārslavānei, feldšerpunkta vadītājai
Regīnai Pontagai un Ingai Pudānei.
Ziemassvētku gaidīšanas laikā novēlu bibliotēkas lasītājiem un visiem pagasta iedzīvotājiem:
Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomāc mūs,
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerībām – viss labi būs!
Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītāja E. Malahovska

2006. gada decembris

Pasaka un mūsu bērns
Visi zina, cik patīkami ir nonākt pasaku krāšņajā pasaulē! Vai mēs – pieaugušie – bieži to darām? Ikdienas steigā
aizmirstam brīnumaino pasaku spēku. Ilūkstes pirmsskolas
izglītības iestādes „Zvaniņš” audzinātājas mums deva lielisku iespēju pakavēties sev tuvāko pasaku valstībā. Vecāki
tika aicināti kopā ar bērniem pārrunāt savu mīļāko pasaku
tēlus un izveidot tos. Protams, savas aizņemtības dēļ mums
bieži nepietiek spēka, laika, izturības, lai padarbotos kopā
ar bērniem. Vienkārši parunājoties, noglāstot galvu, paņemot klēpī, samīļojot, mēs bērniem sniedzam drošības
un vajadzības sajūtu. Mēs pat iedomāties nevaram, ko
bērnam nozīmē kopīgi būvētas pasaku varoņu mājiņas,
kopīgi piešūtas pogas dzīvnieku actiņām un galvenais
– kopīgi pavadīti brīži.
Paldies – audzinātājām, auklītēm par devumu, kas tiek
sniegts mūsu bērniem!
Paldies – arī vecākiem, kas atrod iespēju dāvāt saviem
bērniem laimes mirkļus!
Ja kāds vēlas aplūkot pasaku varoņus un uz mirkli
atgriezties bērnībā, lūdzam apmeklēt rokdarbu izstādi
pirmsskolas izglītības iestādes telpās.

Zandas Butkevičas māmiņa
Pirmsskolas izglītības iestādes vārdā izsaku vislielāko
paldies vecākiem, kuri mūsu veidotajā izstādē piedalījās
ar 98 eksponātiem. Tiem katram bija savs raksturs un oriģināla ideja. Mūs priecē, ka vecāki tik cieši sadarbojas ar
iestādes pedagogiem audzināšanas jautājumos.
Iestādes vadītāja Inga Strode
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Bebrenes pagasta pārvaldes
realizētie projekti 2006. gadā
§ Valsts Kultūrkapitāla fonds

„Grāfu Plāteru–Zībergu muižas žoga atjaunošana’’
§ Daugavpils rajona lauku partnerība

„Bebrenes kopienu centrs’’
*
„Koriģējošās vingrošanas centra izveide’’
„Mēs – veselīgam dzīvesveidam’’
§ Biedrība „Baltā māja’’
„Mākslas un amatniecības plenērs Zalktis – 2006’’
§ Nīderlandes fonds „Strichting ARK’’

„Palieņu pļavu noganīšana ar lielo zālēdāju
palīdzību’’
§ Latvijas Dabas fonds

„Palieņu pļavu atjaunošana Eiropas Savienības
sugām un biotopiem’’
Paldies visiem fondiem un biedrībām, kas atzinīgi
novērtēja mūsu projektu pieteikumus un mūs finansiāli
atbalstīja!
Paldies visiem Bebrenes cilvēkiem un uzņēmumiem,
ar kuru palīdzību šie projekti tika realizēti!
Bebrenes pagasta plānotāja Benita Štrausa
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SAMMITA BRĪVDIENAS
POLIJĀ

Tā nu tas notika, ka novembra beigās valdība bija parūpējusies par mums un deva iespēju dažas dienas atpūsties.
Nolēmu doties ciemos pie draugiem, kas studē Ļubļinā
(Polijā). Pie reizes gribējās arī nedaudz tuvāk iepazīt valsti,
kurai līdz šim pārsvarā tikai cauri braukts.
Ceļojām četratā ar vieglo auto. Pirmais pārsteigums bija
uz Latvijas–Lietuvas robežas – kilometriem garā kravas
automašīnu rinda, kuru neapmierinātie šoferi bija sākuši
streikot un aizsprostojuši ceļu. Par laimi, ilgi nenācās kavēties un jau pēc pusstundas varējām doties tālāk. Braucām
visu dienu (800 km) un galapunktā nonācām pašā vakarā.
Pārsteidza, ka jau ap plkst. 20.00 ielas pilsētā bija pavisam
tukšas. Laimīgi nokļuvuši pie draugiem, paēdām vakariņas
un devāmies pie miera.
Turpmākās dienas veltījām pilsētas un tās tuvākās apkārtnes – piļu un parku – apskatei. Ļubļinas vecpilsēta ir
ļoti sena. Tā atrodas uzkalnā, no kura paveras skats uz visu
pārējo pilsētu. Atšķirībā no mūsu vecpilsētas Rīgā Ļubļinā
tas nav elitārais rajons, bet tajā tāpat ir gan veikali un kafejnīcas, gan daudz baznīcu. Polija, kā zināms, vispār ir bagāta
ar baznīcām. Tās ir ļoti dažādas – modernas un klasiskas.
Ticības mantojums Polijā tiešām ir iespaidīgs, un tas tiek
nodots no paaudzes uz paaudzi, lai gan komunisms valdīja
arī šajā zemē. Svētdienās dievkalpojumi notiek ik pēc stundas no agra rīta līdz pat vēlam vakaram, un apmeklētāju
netrūkst. Pārsteidza arī milzīgie plakāti uz baznīcu sienām,
kas vēstīja par notiekošo draudzēs. Šādi uz dažādiem pasākumiem tiek aicināti jaunieši, bērni, pieaugušie. Nekādu
aizspriedumu, vienkārši piedāvājums palīdzēt cilvēkiem
atrast Dievu. Nevar ne salīdzināt ar mūsu bieži vien tik
ierobežotajām iespējām uzzināt par notiekošo baznīcās.
Gribas padalīties arī iespaidos, kurus guvu, satiekoties
un tuvāk iepazīstoties ar pašiem poļiem. Tas bija kārtējais
pārsteigums, kad uzzināju, cik bērnu ir ģimenē, kura mūs
izmitināja – izradās, “tikai” septiņi. Kad izteicu domu, ka
tas laikam ir liels retums – tik kupla ģimene, tad saņēmu
atbildi, ka Ļubļinā vien tādu ģimeņu ir ļoti daudz, nemaz
jau nerunājot par ģimenēm, kurās aug trīs bērni. Poļi nedzīvo bagāti. Viņiem vienkārši ir viss nepieciešamais un ar
to viņiem pietiek. Svarīgākais ir tās vērtības, ko Polijā liek
pirmajā vietā. Tās ir – Dievs, tad ģimene, pēc kuras seko
darbs un tikai tad nauda, ērtības un viss pārējais. Šī lietu
kārtība tad arī nes izaugsmi valstij un, lai arī pastāv dažādas
mūsdienu problēmas un grūtības, poļu tauta neiznīks.
Iespaidīgs likās arī augstskolu daudzums Ļubļinā ar
80 tūkstošiem studējošo – gandrīz tikpat, cik iedzīvotāju
pie mums Daugavpilī! Šajās augstskolās mācās arī daudz
ārzemnieku.
Viss piedzīvotais lika pārdomāt notiekošo arī mūsu
valstī un jācer, ka mūsu tauta nenonāks uz iznīkšanas
robežas. Taču tad ir fundamentāli jāmainās attieksmei
visās jomās.
Priecīgus Ziemassvētkus sagaidīt kopā ar ģimeni un,
protams, Jēzu – lai Viņš nejustos lieks Pats Savā dzimšanas dienā!
Aldis Čamāns Pašulienē

2006. gada decembris

Ilûkstes Novada Vçstis

12

Apsveikums

Pateicības
Mēs dzīvojam īsti tikai tik daudz,
cik satiekamies ar sevi, savu
darbu un saviem mīļajiem.
J. Rainis
Lielu PALDIES gribam izteikt par
pensionāru vakara organizēšanu ikgadējiem
dāsnajiem sponsoriem, kuri mūs atceras, mīl
un iepriecina.
Ilūkstes novada domei un Bebrenes pagasta
pārvaldei, SIA “Daugavpils gaļas kombināts-R”;
Bebrenes profesionālās vidusskolas kolektīvam un
Lienei Olmeisterei ar audzēkņiem; kooperatīvai
sabiedrībai “Akmenāji”; Aigai Zeltiņai;
kooperatīvai sabiedrībai “Tehniskais centrs”;
SIA “Ilta-D”; z/s “Kalnāji”; SIA “Stādiņi”;
biedrībai “Bebremine”.

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs.
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs!

Novēlam gaišus un klusus
Ziemassvētkus un laimīgu Jauno–
2007. – gadu novada politiski
represētajiem, viņu tuviniekiem un
visiem novada iedzīvotājiem.
LPRA Ilūkstes novada valdes vārdā
Ruta Krapāne

Bebrenes pensionāri

Paziņojumi
Ilūkstes novada dome 30.11.2006. apstiprināja Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas Zelta
kāzu jubileju nolikumu. Nolikums nosaka, ka
Zelta kāzu jubilejas tiek rīkotas novada laulātajiem pāriem, kuri nodzīvojuši kopā 50 gadus
un iesnieguši dzimtsarakstu nodaļā vai pagasta
pārvaldē kopīgu iesniegumu.
Tuvāku informāciju par Zelta kāzu jubileju
organizēšanu var saņemt pa tālruni 5447864.

Cienījamie Šēderes pagasta bibliotēkas
lietotāji!
Gads strauji tuvojas izskaņai. Gada ritmu apturēt nav cilvēka spēkos. Arī Ziemassvētki pie
katra nāk citādi – ar smagu darbu, naivu cerību,
ziliem sapņiem un ticību baltajam sniegam.
Katram ir savas domas, savas cerības, sava uzdrīkstēšanās.
No sirds pateicos saviem lietotājiem par uzticību un sadarbību, novēlu, lai mūsu ģimenēs
valda saskaņa, un mūsos pašos ir miers. Lai
mums veicas! Lai mūs mīl un mēs mīlam! Kā
arī darba sparu un izturību Jaunajā gadā!
Arī nākošajā gadā es strādāšu jums un centīšos pēc iespējas izpildīt visus jūsu pieprasījumus
un vēlmes. Es domāju par jums sniegto pakalpojumu pilnveidošanu un kvalitatīvu izpildi.
Gaidu savus lietotājus bibliotēkā otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz
18.00.
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