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Skolas jubileju gaidot

Ilūkstes 1. vidusskolas ēkas 80-gades svinības
2007. gada 14. jūlijā notiks skolas nama
astoņdesmitgades svinības un visu skolas
absolventu, darbinieku, skolotāju salidojums. Šajā dienā paredzēts skolai veltīts
dievkalpojums Ilūkstes katoļu baznīcā, skolas
karoga iesvētīšana, skolas pašdarbības kolektīvu koncerts un balle skolas aktu zālē, kā arī
sirsnīgas tikšanās, sarunas, atmiņas...
Šajā avīzes numurā tiek aizsākta rubrika
“Skolas jubileju gaidot”. Te jūs varēsiet lasīt
un uzzināt daudzveidīgu informāciju par Ilūkstes 1. vidusskolas vēsturi un šodienu.
„Jūs mani sveicat, mīļie bērniņi,
Jūs tuvākie no manas dzimtenes,–
Lai gara saulē ved jūs likteņi,
Un dzimtenei caur jums lai labi klājas.”
/Rainis. Ilūkstes pamatskolas II klasei/

1925. gads. Skolas pamatakmens iesvētīšana. Skolas pamatakmeni
1925. gada jūlijā Ilūkstē tika likti pamati
iesvētīja Ilūkstes katoļu draudzes prāvests A. Āboltiņš. Otrais no
jaunai, skaistai, lielai ēkai – Ilūkstes valsts
labās: būvdarbu vadītājs Ījabs.
pamatskolai. 1927. gadā notika jaunās skolas
trijas vārdā un nodeva skolas pārzinim jaunā nama atslēgu ar
nama iesvētīšanas svinības. Skola, tolaik trīsstāvu ēka, bija
vēlējumu, lai tā tiktu turēta dārga un svēta.
lielākā un skaistākā celtne pilsētā. Svinībās piedalījās izglī1932. gadā skolas telpās uzsāka darbību Ilūkstes Valsts
tības ministrs Rainis. Dzejnieks sveica sapulcējušos minisģimnāzija.
1936. gada vasarā skolas ēkai uzcēla vēl
4.stāvu (ēkas abos galos) un tā paplašināja
telpas ģimnāzijas vajadzībām.
2007. gadu var uzskatīt par jubilejas
gadu. 80 gadi aprit, kopš tika iesvētīts un
atklāts skolas nams, pirms 75 gadiem sāka
darboties Ilūkstes Valsts ģimnāzija, kas
vēlāk ieguva Ilūkstes vidusskolas nosaukumu,
bet no 1954.gada tās nosaukums ir Ilūkstes 1.
vidusskola.
1994. gada 9. jūlijā notika Ilūkstes 1. vidusskolas absolventu 2. salidojums. Sanāca, sabrauca, sapulcējās dažādu paaudžu cilvēki, kurus
dzīves un likteņa ceļi aizveduši gan uz dažādiem
Latvijas novadiem, gan ārpus mūsu valsts.
Velta Šterna, Ilūkstes 1. vidusskolas
direktore
1925. gada novembris.
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Aptauja

“Gada notikums Ilūkstes novadā – 2006”
Aptaujā piedalījās 83 novada iedzīvotāji vecumā no
16 līdz 65 gadiem. Tika aptaujāti 23 vīrieši un 60 sievietes. 42 no aptaujātajiem – augstākā izglītība, 1 – divas
augstākās, 24 – vidējā speciālā. Aptaujā piedalījās 16
vidusskolēni.
1. Ilūkstes novada svētki – 62
2. Motokross – 17
3. Velomaratons – 9
4. 18.novembra koncerts – 7
5. Ziemassvētku pasākumi – 5
6. Pilskalnes pagasta Melnā kalna svētki – 5
7. Koncerts Pilskalnes pagastā „Paaudzes satiekas
dejā” – 3

8. Kastaņu ielas parka labiekārtošana – 3
9. Kultūras nama remonts – 1
10. Novada domes pāriešana jaunajās telpās – 1
11. Nekas būtisks nav noticis – 1
Aptauju veica Ilūkstes 1. vidusskolas skolēnu
parlaments
Bebrenes pagastā tika aptaujāti 70 novada iedzīvotāji.
Vairākums minēja šādus gada notikumus: Ilūkstes novada svētki, savvaļas zirgu parādīšanās Bebrenes teritorijā,
mazpulku nometne Bebrenē.
Aptauju veica Bebrenes vidusskolas skolēni un
skolotāji

Domes informācija

Iedzīvotāju zināšanai
Domes darbinieku saraksts, kuri sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem
Kabineta Speciālisti / nodaļas
numurs
Brīvības ielā 7, Ilūkstē 2.stāvs
Pieņemšanas telpa
1.
Sekretāre – lietvede
Sarmīte Mošāne
Domes priekšsēdētājs
Stefans Rāzna
2.
4.
7.
9.
10.

11.

12.

15.

Izpilddirektors
Roberts Žilvinskis
Kase
kasiere Ārija Ostrovska
Personāllietu speciāliste
Andžela Gičevska – Studāne
Dzimtsarakstu nodaļa
Iedzīvotāju reģistra speciāliste
Helēna Slavinska
Domes lietu pārvaldes nodaļa
vadītāja Irēna Bogdanova
Nodokļu administratore –
grāmatvede Līvija Bigate
Nekustamā īpašuma nodaļa
vadītāja Janīna Kurme
speciāliste Ilūkstē Dagnija
Dāvidsone
Attīstības plānošanas nodaļa
vadītāja Natālija Formanicka
speciāliste Jūlija Munča
projektu vadītāja Līvija Tamane

Pakalpojumi iedzīvotājiem

Tālrunis

e-pasts

Informācija par pakalpojumiem
domē un novada iestādēs

54 47850

dome@ilukste.lv

Iedzīvotājus pieņem:
Katru pirmdienu no
plkst.8.00 līdz 16.00
Iedzīvotājus pieņem:
Katru pirmdienu un ceturtdienu
no plkst.8.00 līdz 12.00
Maksājumi

54 47851

dome@ilukste.lv

54 47852

dome@ilukste.lv

Darba attiecību jautājumi

54 47859

andzela.studane@ilukste.lv

Miršanas, dzimšanas un laulības
reģistrācija
Dzīvesvietas deklarēšana
Algas nodokļu grāmatiņas
Domes oficiālo dokumentu izsniegšana
Nodokļu jautājumi
Izziņas par nodokļu nomaksu
Nekustamā īpašuma jautājumi
Izziņas par īpašumiem

54 47864

helena.slavinska@ilukste.lv

54 47863

irena.bogdanova@ilukste.lv

54 47862

janina.kurme@ilukste.lv

Teritoriālā plānošana, būvniecības un komercdarbības atļaujas
u.c. jautājumi

54 47860

natalija.formanicka@ilukste.lv
julija.munca@ilukste.lv

54 47856

54 47863
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Sociālais dienests
Ilūkstes novada sociālais dienests ir pašvaldības izveidota iestāde, kas organizē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
sniegšanu pašvaldības teritorijā reģistrētajām personām.
Adrese: Brīvības iela 7 (1.stāvā), Ilūkste, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV 5447
Tālrunis: 54 63398, mob. 26687721, fakss 54 63398,
e-pasts dome@ilukste.lv
Darba laiks:
katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30
pusdienas no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30
Amats
Sociālā dienesta vadītāja

Vārds,
uzvārds
Ingūna
Svarāne
Marija
Zagorska

Sociālā dienesta vadītājas
vietniece, sociālā
darbiniece Ilūkstes pilsētā
darbam ar pensionāriem
un personām ar
speciālām vajadzībām
Sociālā darbiniece
Inese Cirse
Bebrenes pagastā
Sociālā darbiniece
Alvīne
Pilskalnes pagastā
Formanicka

Darba vieta

Tālrunis

e-pasts

fakss

Brīvības iela 7, Ilūkste

5463318

inguna.svarane@inbox.lv

5463398

Brīvības iela 7, Ilūkste

5463320

marijaz21@inbox.lv

5463398

5407919

inese@inbox.lv

5407908

5463319

alvine53@inbox.lv

5463398

5468342

jelena.krjaukle@sedere.lv

5468230

Sociālā darbiniece
Šēderes pagastā

Jeļena
Krjaukle

„Pagastmāja”, Bebrenes
pagasta pārvalde
P,T,C,P-Brīvības iela 7,
Ilūkste
O- Pilskalnes pagasta
pārvalde, Parka iela 3,
Pilskalne
Alejas iela 4, Šēderes
pagasta pārvalde

Sociālā darbiniece
darbam ar ģimenēm ar
bērniem
Sociālās palīdzības
organizatore Ilūkstes
pilsētā
Sociālās palīdzības
pakalpojumu kompleksa
aprūpētāja
Dienas aprūpes centra
personām ar garīgas
attīstības traucējumiem
„Fēnikss” vadītāja

Iveta Skudra

Brīvības iela 7, Ilūkste

5463398

skudra56@inbox.lv

5463398

Sanita Vāsule

Brīvības iela 7, Ilūkste

5463398

sanitavasule@inbox.lv

5463398

Vija
Purvinska

Jēkabpils iela 1, Ilūkste

26858167

–

5463398

Leontīna
Tamane

Zemgales 6a, Ilūkste

5462700

–

5462700

5462296

Sociālo pabalstu veidi
Sociālās palīdzības
pabalsti:
Ø pabalsts trūcīgai ģimenei /personai pamatvajadzību
apmierināšanai,
Ø vienreizējs pabalsts
personām, kas atbrīvojušās
no ieslodzījuma vietām pēc
soda izciešanas,
Øneparedzētiem gadījumiem.

Sociālie pabalsti:
Ø vienreizējs pabalsts
ārkārtas situācijā,
Ø apbedīšanas pabalsts,
Ø pabalsts aprūpei,
Ø pabalsts pensionāru
godināšanai jubilejās,
Ø politiski represētām
personām,
Øpensionāriem, 1. un
2.grupas personām ar
speciālām vajadzībām, ārstēšanās izdevumu segšana

Sīkāka informācija par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada domes mājas lapas sadaļā dome >> saistošie noteikumi.

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
Ilūkstes novada sociālajā dienestā
2006. gadā
Sociālā palīdzība –
naudas vai mantiskie pabalsti, kuru piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm) saskaņā ar
valstī esošo likumdošanu un Ilūkstes novada domes saistošajiem noteikumiem “Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.
Kopā 2006. gadā pašvaldībā sociālajiem pabalstiem izlietoti 66 169 lati, t.sk.:
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Pabalstu veidi

Izlietotā summa (Ls)

Garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsts (GMI)
Apbedīšanas pabalsts
Vienreizēji pabalsti ārkārtas gadījumā
Ēdināšana (bērniem no trūcīgām ģimenēm vispārizglītojošās skolās,
apmaksājot 100% apmērā pusdienas, pirmsskolas izglītības iestādēs 50%
apmērā
Medicīnas pakalpojumu apmaksa (trūcīgām ģimenēm 30% apmērā no
izlietotās summas atbilstoši ģimenes ārsta izrakstītām receptēm, norīkojumiem, bet ne vairāk kā Ls 30 uz ģimeni gadā un pensionāriem, 1. un
2.grupas personām ar speciālām vajadzībām, kuriem pensija nepārsniedz
Ls 90 mēnesī ārstēšanās stacionārā vai zobu protezēšana, 25% apmērā no
izlietotās summas, ne vairāk kā Ls 30 gadā.
Pabalsts bērnu izglītībai, audzināšanai
Pabalsts audžu ģimenei
Pabalsts bērniem bāreņiem dzīves uzsākšanai
Pabalsts sodu izcietušām personām dzīves uzsākšanai
Pabalsts citiem mērķiem (politiski represētām personām Komunistiskā
terora upuru piemiņas dienā un LR proklamēšanas dienā, mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām Ziemassvētku dāvanām)

36282
3725
400
11014

%
(no kopējās sociālo
pabalstu summas)
54,83
5,63
0,60
16,65

3380

5,11

2220
222
3515
30
5381

3,36
0,34
5,31
0,04
8,13

2006. gadā atbilstība trūcīgas ģimenes statusam konstatēta
254 ģimenēm (801 personai). Gada laikā atteikti pabalsti
4 personām, no tām 3 personām atteikts GMI pabalsts, jo
personas ir atteikušās no līdzdarbības pienākumiem, t.i., pašas
neiesaistās savu problēmu risināšanā; 1 persona neatbilda pašvaldībā noteiktajam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim.
Aprūpe mājās
Novadā attīstot institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu, tiek piedāvāts saņemt cilvēkiem viņu vajadzībām
visatbilstošākos pakalpojumus viņu dzīves vietā. Aprūpe mājās
2006.gadā tika nodrošināta 65 personām. No tām:
• 15 personas ir bez pārvietošanās iespējām vai pārvietojas
ar ratiņiem;
• 18 ir personas, kurām piešķirta invaliditāte;
• 47 pensijas vecuma personas.
Aprūpi mājās Ilūkstes novadā veic 35 aprūpētāji. Viņu darba samaksai, ieskaitot sociālo nodokli, izlietoti 15513 lati.

Novadā esošo institūciju nodrošinātie sociālie
pakalpojumi
Izlietotā summa
(Ls)
13525

Institūcija

Dienas aprūpes centrs personām ar
garīga rakstura problēmām “Fēnikss”
Kopā
13525

Pirktie sociālie pakalpojumi institūcijās
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Izlietotā
summa
(Ls)
2722

2
4
19

1087
6573
10382

Personu
skaits

Institūcija
Subates Romas katoļu draudzes
veco ļaužu mītnē
“Miera nams”
Višķu sociālās aprūpes centrs
Naujenes bērnu nams
Kopā

Inguna Svarāne, sociālā dienesta vadītāja

Par Ilūkstes novada bāriņtiesu
2007. gada 1. janvārī stājies spēkā jaunais “Bāriņtiesu likums”. Tas paredz, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un ne mazāk kā 3
bāriņtiesas locekļi. Bāriņtiesas lietvedību kārto sekretārs.
Šobrīd Ilūkstes novada bāriņtiesa strādā šādā sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētāja Velga Glovecka, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ivita Krapāne, kuru Ilūkstes novada dome ievēlēja
2007. gada 23. janvārī, bāriņtiesas locekļi Valda Namiņa, Anita
Naļivaiko, Rita Purpļeviča un sekretāre Sarmīte Vucena.
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem
un publisko tiesību principiem, prioritāri nodrošina bērna vai
citas rīcībspējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.
Ņemot vērā to, ka Ilūkstes novada administratīvajā terito-

rijā nav zvērināta notāra, bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos
gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā
par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un
pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesas
apliecinājumi juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem
apliecinājumiem. Bāriņtiesa ir tiesīga apliecināt darījumus, ja
to slēdz novada iedzīvotāji savstarpēji vai ar citās pašvaldībās
dzīvesvietu deklarētajām personām un darījumu summa nepārsniedz 6000 latus. Ja darījums pārsniedz šo summu, apliecinājumu veic zvērināts notārs.
Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 79.pantu, bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas.

2007. gada marts
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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DARĪJUMA VEIDS
Darījuma akta projekta sagatavošana
Darījuma apliecināšana
Testamenta sastādīšana vai atsaukšana
Testamenta pieņemšana glabāšanā
Pilnvaras sagatavošana
Pilnvaras apliecināšana
Paraksta apliecināšana
Apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšana un
izsniegšana (par katru lappusi)
Noraksta vai izraksta sastādīšana (par katru lappusi)
Noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšana (par katru lappusi)
Paziņojuma izsniegšana
Apliecības izsniegšana par izsniegto paziņojumu
Nostiprinājuma lūguma sastādīšana
Paraksta apliecināšana uz nostiprinājuma lūguma
Mantojuma saraksta sastādīšana
Aktu izrakstu izsniegšana (par katru lappusi)
Cita veida dokumentu sastādīšana (par katru lappusi)

Lai nodrošinātu bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību visiem
novada iedzīvotājiem, viņiem izdevīgākajā laikā un vietā,
bāriņtiesas darbinieki pieņem apmeklētājus:
Ilūkstē, Brīvības ielā 7, tālr. 5462500; 5462569;
mob. 26685863
Pirmdienās 8.00.–12.00.
12.30.–16.30.
Otrdienās 8.00.–12.00.
12.30.–19.00.
Trešdienās 8.00.–12.00.
12.30.–16.30.
Ceturtdienās
—
Piektdienās 8.00.–12.00.
12.30.–16.30.
Šēderes pagasta pārvaldē, Alejas ielā 4, tālr. 5468230
Pirmdienās
13.30.–16.30.
Otrdienās
13.30.–16.30.
Trešdienās
13.30.–16.30.
Bebrenes pagasta pārvaldē, tālr. 5407909
Trešdienās
8.00–14.00.
Pilskalnes pagasta pārvaldē, Parka ielā 3, tālr. 5462973
Piektdienās
8.00.–15.00.
Lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību
ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus, bāriņtiesai ir tiesības pieprasīt un bez maksas
saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komersabiedrībām
un organizācijām ziņas, veikt amatpersonu un iedzīvotāju
aptauju, uzaicināt personas uz pārrunām, pārbaudīt bērna vai
citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.
Bāriņtiesas darbinieki piedalās Daugavpils tiesas sēdēs: civillietās kā prasītāji, trešās vai uzaicinātās personas, Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnus vai citas
rīcībnespējīgās personas krimināllietās.
Bāriņtiesas lietas izskata un lēmumus pieņem koleģiāli
bāriņtiesas sēdēs. Bāriņtiesas sēdes notiek ceturtdienās tās
juridiskajā adresē.
Bāriņtiesas darbinieki atbild par viņiem zināmās informācijas konfidencialitāti un neizpaušanu personām, kuras nav
pilnvarotas to saņemt.
2006. gadā Ilūkstes novada bāriņtiesa pieņēmusi 67 lēmumus, veikti 958 apliecinājumi, izveidota 1 audžuģimene.
2006. gadā aizbildnībā bija 29 bērni un 37 aizgādnībā esošās
personas.
12 bērni kļuvuši juridiski brīvi, jo viņu vecākiem ar Daugavpils tiesas spriedumu atņemtas vecāku aizgādības tiesības. No
tiem 4 atrodas ārpuģimenes aprūpes iestādēs, 4 – aizbildnībā,
1 bērns jau adoptēts Latvijā, bet 3 bērniem pašlaik notiek
adopcijas process ar ārvalstu adoptētājiem.
Velga Glovecka, bāriņtiesas priekšsēdētāja
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NODEVA
8 lati
5 lati
13 lati
24 lati
3 lati
2 lati
2 lati
1 lats
1 lats
0,30 lati
3 lati
3 lati
5 lati
3 lati
34 lati
0,60 lati
3 lati

Par novada dzīvokļu
komisijas darbu
Lai sniegtu palīdzību novada iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, novada domē darbojas tās izveidota dzīvokļu
komisija. Komisijā strādā 5 cilvēki: komisijas priekšsēdētāja
Valija Pētersone, sekretāre Biruta Kalniņa, komisijas locekļi – Natālija Žukovska, Inga Strode un Viktors Cibuļskis.
Komisijas darbu reglamentē Nolikums. Lēmumi tiek pieņemti,
pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, „Par dzīvojamo telpu īri” un
Ilūkstes novada domes saistošajiem noteikumiem „Par kārtību,
kādā Ilūkstes novada pašvaldības sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Komisijas sēdes notiek katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 14.00 domes telpās 2. stāva zālē. Katra mēneša
pirmajā un trešajā otrdienā no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00
dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja Valija Pētersone pieņem
novada iedzīvotājus dzīvokļu jautājumos, sniedz informāciju, pieņem iesniegumus.
2006. gadā notika 11 komisijas sēdes un tika izskatīti 173
iesniegumi. Iesniegumos iedzīvotāji lūdz uzņemt „Pašvaldības
dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā” (vienkāršāk
sakot, „dzīvokļu rindā”) un izīrēt dzīvokļus. Tā kā pašvaldības
palīdzību lūdz ne visai turīgi cilvēki, tad pārsvarā vēlas īrēt
1–2 istabu labiekārtotus dzīvokļus un nelabiekārtotus dzīvokļus. Uz 2007. gada 1.janvāri dzīvokļu rindā bija 43 ģimenes,
no tām 21 ģimene vēlējās īrēt labiekārtotus 1–2 istabu dzīvokļus, 22 ģimenes – dzīvokļus ar krāsns apkuri. Šīs ģimenes
vēlas īrēt dzīvokļus tikai Ilūkstes pilsētā. Taču tā kā Ilūkstes
pilsētā brīvu, neizīrētu dzīvokļu nav, dzīvokļu rinda virzās ļoti
lēni. 2006. gadā Ilūkstes pilsētā tika izīrēti 4 labiekārtoti un 5
nelabiekārtoti dzīvokļi.
Šēderes pagasta Pašulienes un Šēderes ciematos ir 50 brīvi,
neizīrēti, labiekārtoti dzīvokļi, kurus piedāvājam īrēt maksātspējīgiem mūsu novada iedzīvotājiem. 2006. gadā iespēju īrēt
labiekārtotu dzīvokli Pašulienes un Šēderes ciematā izmantojušas 38 ģimenes, kurām bija nepieciešama palīdzība dzīvokļa
jautājuma risināšanā.
Saskaņā ar pastāvošajiem likumiem dzīvokļi, kuri ir izīrēti
pēc 2002. gada 1. janvāra, nevar tikt privatizēti un tie nevar
tikt pārdoti dzīvojamo telpu īrniekiem.
Biruta Kalniņa, dzīvokļu komisijas sekretāre
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Ko nolēma deputāti janvāra un
februāra domes sēdē
• Apstiprināja domes 2007. gada
budžeta ieņēmumus un izdevumus Ls
2 370 172 apmērā, speciālo budžetu Ls
201 549 apmērā. (Sīkāku informāciju par
budžetu lasiet 7. lpp.)
• Nolēma lūgt LR Satiksmes ministriju iekļaut ceļa P 72 posmu Bebrene
–Ilūkste valsts autoceļu sakārtošanas
2007.–2008. gada programmā, sadaļā
–atbalsts novadiem, veicot asfalta segas
izbūvi ceļa posmā Bebrene – Pagrieziens
uz Dvieti – un asfalta seguma atjaunošanu ceļa posmā Pagrieziens uz Dvieti
– Ilūkste.
• Lēma par ēku, būvju un zemes
apsaimniekošanas uzlabošanu Ilūkstes
novadā. (Sīkāku informāciju par šo
lēmumu lasiet 8. lpp.)
• Noteica, ka ar 2007.gada 1. janvāri
Ilūkstes dienas aprūpes centra “Fenikss”
dalībniekiem par uzturēšanos aprūpes
centrā būs jāmaksā dalības maksa – Ls
10 mēnesī.
• Noteica tūrisma maksas pakalpojumus Bebrenes pagastā. Gida pakalpojumi – Ls 2,00 par stundu, pārgājiens dabā
ar pavadoni – no 3 līdz 8 stundām (t.sk.
pikniks pie ugunskura) – Ls 10,00, lielā
ugunskura sagatavošana – Ls 5,00, mazā
ugunskura sagatavošana – Ls 2,00, telts
vieta – Ls 1,00.
• Apstiprināja izsoles noteikumus
meža cirsmas izstrādei 3,8 ha platībā
Bebrenes pagastā un “Katlu mājas”
pārdošanai Pilskalnes pagasta Doļnajas
ciemā.
• Apstiprināja bijušo zemes īpašnieku
mantinieku zemes uzmērīšanas par valsts
budžeta līdzekļiem rindu 2007.gadam
Ilūkstes novadā. (Ar rindu var iepazīties
novada domē, pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās.)
• Atļāva rekonstruēt dzīvojamās mājas
Ilūkstē, Kastaņu ielā 29, Strēlnieku ielā
30, Pilskalnes ielā 4, Zemgales ielā 6.
• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām
uz nekustamo īpašumu Ilūkstē – Kalna
ielā 7, Pļavu ielā 17, Zemnieku ielā 3,
Šēderes pagastā – “Pumpuri” un “Imantas”, Pilskalnes pagastā – “Auziņas
– 1”, Bebrenes pagastā – “Riekstiņi” un
Spodriņi”.
• Nolēma iznomāt rūpnieciskās zvejas
tiesības uz gadu divām personām Dvietes ezerā Pilskalnes pagastā ar zvejas
tīklu līdz 30 m garumā, nomas maksa Ls
0,20 par vienu metru.
• Atļāva tirdzniecību ar pārtikas un
pirmās nepieciešamības precēm no
autoveikala SIA “DIALS A” Pilskalnes

Ilûkstes Novada Vçstis
pagastā, bet SIA “EVOKS PLUS” atļāva
tirdzniecību ar automašīnu eļļām, filtriem,
detaļām un citiem auto piederumiem
Ilūkstē, Raiņa ielā 4.
• Atļāva nodarboties ar lopkopības
pārraudzību Bebrenes pagastā Anitai
Vaļukai, manikīra pakalpojumiem Ilūkstē un Daugavpilī – Gundegai Mošānei,
kokgriešanu Andrejam Krasovskim
“Saknītēs “ Bebrenes pagastā.
• Atļāva a/s “TELEKOM BALTIJA”
uzstādīt Ilūkstes pilsētā 6 metru mastu
un trīs antenas ar aparatūru uz ūdenstorņa, kas atrodas pie Ilūkstes 1.vidusskolas.
• Apstiprināja 2007. gada novada
pasākumu plānu izglītībā, kultūrā un
sportā. (Sīkāku informāciju par šo lēmumu lasiet 8. lpp.)
• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu
vienistabas dzīvoklim Šēderes pagastā
Pašulienes ciemā 5–32.
• Precizēja saistošos noteikumus par
sociālajiem pabalstiem, kur noteica,
ka izdevumu dokumentus par zobu
protezēšanu vai ārstēšanu, vai ārstēšanos
stacionārā sociālais dienests pieņems,
ja tie būs iesniegti sešu mēnešu laikā
no zobu protezēšanas, ārstēšanas vai
ārstēšanās stacionārā.
• Atbrīvoja uz pašas vēlēšanos
Rutu Šeršņovu no informatīvā biļetena
“Ilūkstes Novada Vēstis “ redkolēģijas
locekles pienākumu pildīšanas.
• Atbrīvoja uz paša vēlēšanos Juri
Spaļvu no SIA ”Šēderes pakalpojumi”
rīkotājdirektora pienākumu pildīšanas.
• Par SIA “Šēderes pakalpojumi” rīkotājdirektoru dome iecēla Juriju Altānu.
• Ievēlēja Ivitu Krapāni par novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci.
• Nolēma iznomāt Daugavpils Ebreju
reliģiskai draudzei zemes gabalu vēsturiskās ebreju kapsētas teritorijā Ilūkstes
pilsētā kapsētas uzturēšanai un sakārtošanai.
• Pēc iedzīvotāju lūguma izskatīja
vairākus zemes jautājumus. Noteica
apgrūtinājumus un mainīja nekustamā
īpašuma lietošanas mērķus, piešķīra
īpašuma apsaimniekošanas tiesības,
apstiprināja precizētās zemes platības un
adreses.
Pilnībā ar domes sēdes protokoliem
un lēmumiem var iepazīties novada
domē, pagasta pārvaldēs, novada
bibliotēkās, kā arī novada mājas lapā
www.ilukste.lv/dome/domes sēdes

2007. gada marts

Novadā spēkā esošie
saistošie noteikumi
14.04.1999. Saistošie noteikumi Nr.1
“Par dzīvojamo māju, sabiedrisko
ražošanas ēku un būvju uzturēšanu
Ilūkstes pilsētā”.
26.02.2004. Saistošie noteikumi Nr.4
“Par Ilūkstes pilsētas apbūves noteikumiem”.
26.02.2004. Saistošie noteikumi Nr.5
“Par kārtību, kādā Ilūkstes novada
pašvaldība sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
27.05.2004. Saistošie noteikumi Nr.6
“Par pašvaldības nodevu par Ilūkstes novada domes izstrādāto oficiālo
dokumentu saņemšanu”.
29.09.2005. Saistošie noteikumi Nr.2
“Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”.
27.10.2005. Saistošie noteikumi Nr.3
“Par atkritumu apsaimniekošanu
Ilūkstes novadā”.
30.01.2006. Saistošie noteikumi Nr.2
“Grozījumi 27.10.2005. saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā”.
30.03.2006. Saistošie noteikumi Nr.3
“Suņu un kaķu turēšanas noteikumi
Ilūkstes novadā”.
31.08.2006. Saistošie noteikumi Nr.9
“Sabiedriskās kārtības noteikumi
Ilūkstes novadā”.
28.09.2006. Saistošie noteikumi Nr.11
“Grozījumi 30.03.2006. saistošajos
noteikumos Nr.3 “Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ilūkstes novadā”.
30.11.2006. Saistošie noteikumi Nr.14
“Par Ilūkstes pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem un sociālajiem
pabalstiem”.
30.11.2006. Saistošie noteikumi Nr.15
“Grozījumi 31.08.2006. saistošajos noteikumos Nr.9 “Sabiedriskās kārtības
noteikumi Ilūkstes novadā”.
23.01.2007. Saistošie noteikumi
Nr.1/2007 “Grozījumi 31.11.2006.
saistošajos noteikumos Nr.14 “Par
Ilūkstes novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem un sociālajiem
pabalstiem”.
23.01.2007. Saistošie noteikumi
Nr.2/2007 “Par Ilūkstes novada domes
2007.gada budžetu”.
22.02.2007. Saistošie noteikumi
Nr.3/2007 “Grozījumi 31.11.2006.
saistošajos noteikumos Nr.14 “Par
Ilūkstes novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem un sociālajiem
pabalstiem”.
Ar saistošajiem noteikumiem var
iepazīties Ilūkstes novada domē lietu
pārvaldē (2. stāvā 11. kabinetā), pagastu pārvaldēs, novada bibliotēkās vai
pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv/
dome/saistošie noteikumi
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“Par Ilūkstes novada domes
2007. gada budžetu”
Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, 46. pantu un likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 37. pantu.
1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Summa Ls
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1 068 266
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
44 551
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
10 725
Valsts nodeva par apliecinājumiem un
citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā
2 600
Pārējās valsts nodevas, ko ieskaita
pašvaldību budžetā
200
Pērējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
2 00
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
7 998
Ieņēmumi no zemes, meža un
citi īpašuma pārdošanas
5 000
Mērķdotācija mūzikas skolas pedagogiem
113 850
Dotācija pašvaldības nodarbinātības
pasākumu veicināšanai
40 200
Mērķdotācija sociālas nodrošināšanas
pasākumiem DAC “Fenikss”
1724
Ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda
273 362
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
30 000
Ieņēmumi no rajona padomes: t.sk.
653 422
Ilūkstes 1.vidusskolai
277 689
Ilūkstes 2.vidusskolai
122 395
Bebrenes vidusskolai
131 259
Pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”
37 688
Pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš”
8 091
Neklātienes vidusskolai
49 604
Interešu izglītībai Ilūkstes 1.vidusskolā
5 151
Interešu izglītībai Ilūkstes 2.vidusskolā
1 771
Interešu izglītībai Bērnu un jauniešu
centra pedagogiem
10 788
Interešu izglītībai Bebrenes vidusskolā
4 792
Kultūras namu pedagogiem – pulciņu vadītājiem
4 194
Maksa par izglītības pakalpojumiem: t.sk.
56 880
Ieņēmumi no vecāku iemaksām
("Zvaniņš" un "Mazputniņš")
16 560
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ēdināšana 1. vidusskola
20 000
Ēdināšana 2. vidusskola
8 000
Ēdināšana Bebrenes vidusskola
8 000
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
(mūzikas skola)
4 320
Ieņēmumi par nomu un īri: t.sk.
9 850
Lauku mājas „Driģenes”
1 000
PII „Zvaniņš” pakalpojumi (nakts mītnes)
1 500
Telpu noma
5 200
Atpūtas bāzes “Dubezers” telpu noma
2 000
Ieņēmumi par zemes nomu
150
Ieņēmumi no dzīvokļu un
komunālajiem pakalpojumiem
2 040
Pārējie maksas pakalpojumi: t.sk.
46 854
Bebrenes feldšeru punkts
250
Šēderes feldšeru punkts
700
Pārējie ieņēmumi
1 650
Ārstu prakses
8 000
Par elektrību SIA „Šēderes pakalpojumi”
3 432
Par kredītu SIA „Ornaments”
29 302

DAC “Fēnikss” dalības maksa
Pašulienes viesnīcas maksas pakalpojumi
Sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumi
Atpūtas bāzes “Mazā Siguldiņa” ieņēmumi
Ieņēmumi par pārējiem kancelejas pakalpojumiem
Līdzekļu atlikums gada sākumā:
2. Pamatbudžeta izdevumi
Vispārējie valdības dienesti: t.sk.
Novada dome
Šēderes pagasta pārvalde
503Pilskalnes pagasta pārvalde
Bebrenes pagasta pārvalde
Iekšējā parāda procentu samaksa
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Kohēzijas projekts
Pārējā ekonomiskā darbība
Policija
Bāriņtiesa
Darba tirgus administrēšana
Novada lauksaimniecības konsultāciju punkti
Tūrisms: t.sk.
Novada tūrisms
Tūrisms – Bebrene
Tūrisms – Pilskalne
Teritoriālā plānošana
Pārējā citur neklasificētā pašvaldības teritoriju
apsaimniekošana: t.sk.
Ilūkstes komunālā saimniecība
Šēderes komunālā saimniecība
Pilskalnes komunālā saimniecība
Bebrenes komunālā saimniecība
Ambulatorās ārstniecības iestādes: t.sk.
Šēderes feldšeru punkts
Bebrenes feldšeru punkts
Sporta pasākumi
Bibliotēkas: t.sk.
Ilūkstes pilsētas bibliotēka
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Šēderes bibliotēka
Pašulienes bibliotēka
Pilskalnes bibliotēka
Bebrenes bibliotēka
Kultūras centri un nami: t.sk.
Ilūkstes kultūras centrs
Šēderes kultūras nams
Pilskalnes kultūras nams
Bebrenes kultūras nams
Pārējie kultūras pasākumi novadā
Reliģija
Pirmsskolas izglītība: t.sk.
Ilūkste „Zvaniņš”
Bebrene „Mazputniņš”
Vispārējā izglītība: t.sk.
Ilūkstes 1. vidusskola
Ilūkstes 2. vidusskola
Neklātienes vidusskola
Bebrenes vidusskola
Pilskalnes pagasta pārvalde (skolēnu pārvadāšana)
Šēderes pagasta pārvalde (skolēnu pārvadāšana)
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība: t.sk.
Mūzikas skola
Bērnu un jauniešu centrs

7
500
500
500
1 500
520
2 370 172
259 183
602254
261 848
46
31 685
55 408
44 095
40 000
3 872
118 843
600
23 582
51 088
13 013
31 807
4 041
9 403
18 363
9 650
152 641
100 302
21 475
11 064
19 800
21 947
14 254
7 693
14 374
55 067
16 877
11 452
7 397
5 444
5 933
7 964
88 566
57 071
15 472
4 066
11 957
4 194
3 000
204 671
157 047
47 624
966 322
436 671
204 623
78 276
223 642
11 110
12 000
169 211
128 491
29 006
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Ilūkstes 1.vidusskola interešu izglītība
5 151
Ilūkstes 2.vidusskola interešu izglītība
1 771
Bebrenes vidusskola interešu izglītība
4 792
Norēķini ar citām pašvaldībām par
novada skolēnu izglītību
25 000
Dienas aprūpes centrs “Fēnikss”
15 577
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība: t.sk. 133 551
Sociālās palīdzības dienests
35 037
SPPK Ilūkstē Jēkabpils ielā – 1
5 290
Sociālā aprūpe mājās
18 374
Pārējie sociālās aprūpes iestādes un pakalpojumi
5 850
Sociālie pabalsti
69 000
Norēķini par sociālās palīdzības sniegtajiem
pakalpojumiem
7 140
Izdevumi kopā:
2 593 255
Iekšējā finansēšana
32 920
Līdzekļu atlikums gada beigās:
3 180
3. Speciālā budžeta līdzekļu sadalījums
Ieņēmumi
Dabas resursu nodoklis
2 000
Autoceļu fonda līdzekļi
198 088
Pārējie ieņēmumi
50
Ieņēmumi kopā:
200 138
Līdzekļu atlikums gada sākumā:
1411
Izdevumi
Īpašumu reģistrācija zemes grāmatā
1 017
Pārējie izdevumi
1 00
Līdzfinansējums rajona atkritumu projektā
2 068
Novada ceļu uzturēšana
198 088
Izdevumi kopā:
201 273
Līdzekļu atlikums gada beigās:
276
22.02.2007. domes lēmums

„Par ēku, būvju un zemes
apsaimniekošanas uzlabošanu Ilūkstes
novadā”
Novada dome nolēma:
1. Uzdot Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastu pārvalžu
vadītājiem savos pagastos un komunālās nodaļas vadītājai
Ilūkstes pilsētā līdz 2007. gada 1. jūlijam:
1.1. apzināt un iesniegt domē informāciju par pagastos
un pilsētā esošo sagruvušo ēku un būvju tehnisko stāvokli,
nesakopto zemes gabalu stāvokli (turpmāk tekstā – objekts),
norādot katra objekta atrašanās vietu un tehniskā stāvokļa
raksturojumu īpašnieka vai tiesiskā valdītāja adresi, vārdu,
uzvārdu fiziskām personām, nosaukumu juridiskām personām,
kā arī sniegt informāciju par bezīpašnieka vai bezmantinieka
mantu, ja tāda īpašuma pārbaudes laikā atklājas;
1.2. rakstveidā brīdināt objektu īpašniekus vai tiesiskos
valdītājus par objektu savešanu kārtībā, individuāli nosakot
izpildes termiņu;
1.3. neizpildes gadījumā ierosināt sodīt pārkāpējus saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un novada pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem.
2. Nekustamā īpašuma nodaļai, attīstības nodaļai un domes
juristei sniegt nepieciešamo informāciju un metodiskus norādījumus minētā lēmuma izpildē.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot domes izpilddirektoram R.Žilvinskim.

Talkosim, sakopsim vidi un
pasauli!
Liktenis mums devis iespēju dzīvot brīnišķīgā vietā uz
Zemes – Bebrenē! Mums ir krāšņa daba, bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, jauki un darboties griboši cilvēki. No mums
visiem kopīgi atkarīgs tas, kādā vidē mēs dzīvojam, ko par
mums domā citi cilvēki.
Pagaidām vēl zemi klāj balta un pūkaina sniega sega – daba
paslēpusi visus cilvēku pāri darījumus! Bet tuvojas pavasaris– sniegs nokusīs, un atklāsies visi nesmukumi…
Paldies visiem tiem bebreniešiem, kuri regulāri uztur kārtībā
savu māju apkārtni, kuri sakārto savus īpašumus un zemi līdz
pat ceļmalai! Paldies uzņēmējiem un iestādēm, kuri domā par
savu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu!
Tuvojoties pavasarim un iepazīstoties ar Ilūkstes novada
sabiedriskās kārtības noteikumiem, vēlētos pievērst bebreniešu
uzmanību dažiem sāpīgiem jautājumiem Bebrenes teritorijā:
• lūgums regulāri uzturēt kārtībā savas mājas, uzņēmuma vai
īpašuma apkārtni;
• zemes īpašniekiem sakopt laukmalas, ceļmalas un grāvmalas;
• daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem lūgums būt saimniekiem arī šo māju pagalmos;
• liela problēma ir daudzdzīvokļu māju kopīgo garāžu, kūtiņu un šķūnīšu apkārtnes sakārtošana un uzturēšana kārtībā;
• vēl aizvien pie daudzām mājām nav mājas nosaukuma vai
norādes iebraucamā ceļa galā;
• dažiem iedzīvotājiem vēlos atgādināt, ka Bebrenes muižas
parka celiņi nav paredzēti braukšanai ar motocikliem, automašīnām un traktoriem;
• vēl aizvien problemātiska mums ir atkritumu nogādāšana
līdz konteineriem, to šķirošana un apziņas rašanās, ka mēs
katrs radām atkritumus.
Mēs katrs esam saimnieks savā mājā, savā īpašumā, savā
ciematā, pagastā, novadā – savā Zemē! Tikai kopīgi strādājot,
izrādot savu iniciatīvu, mēs varam kļūt skaistāki, sakoptāki un
lepnāki par sevi un mūsu Bebreni! Talkosim, sakopsim vidi un
pasauli!
Benita Štrausa,
Bebrenes pagasta labiekārtošanas speciāliste

...un tādu vietu novadā ir daudz

Pilskalnes pagastā, Senlejas ielā.

Ilūkstē, Zemnieku ielā.
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Mūsu novada cilvēks

Ar sportu uz „Tu”

Puidu ģimene. 60. gadi.

Gadi paskrien nemanot. Tā rit mūsu dzīve.
Laiks ir nepielūdzams,
taču paliekošas pēdas
ceļā vien atstāj tie, kuri
strādā ar pilnu atdevi.
Spēj sasniegt savus
mērķus un nodod savas spējas un zināšanas citiem. Pie šādiem
cilvēkiem pieder arī
sporta veterāne, bijusī
fizkultūras skolotāja
Valērija Puida un
viņas ģimene.
Valērijas Puidas
dzimtā vieta ir Daugavpils rajona Bebrene. Dzimusi un augusi
kara laikā daudzbērnu

ģimenē, sākusi strādāt jau 16 gadu
vecumā. Taču, būdama optimiste,
azartiska, enerģiska un ar gaišu
skatījumu uz dzīvi, viņa nerunā
par dzīves grūtībām, negaužas un
nežēlojas. Vaicāta, kā sākusi nodarboties ar sportu, vien ar smaidu
sejā stāsta par to, kā bērnībā
brālis, gatavojot slēpes sev, kļūdas
pēc sataisa mazas slēpītes, kuras,
protams, atdeva jaunākajai māsai
Valērijai. Tā sākās nākamās sportistes aizraušanās ar slēpošanu.
Tālāk sekoja skološanās,
ģimnāzijas gadi un aizrautīga
nodarbošanās ar sportu. Sevi Valērijas kundze vispirms 1946. gadā
Valdis Puida.
pierādīja kā vieglatlēti, skrējēju,
taču 1948. gadā notika Latvijas pirmā spartakiāde, kurā piedalījās arī viņa. Sacensībās nevarēja piedalīties Valērijas kundzes
komandas biedrene, tāpēc jaunā sportiste draudzeni aizvietoja. Par pārsteigumu sev un citiem, viņa šķēršļu joslā izcīnīja
godalgoto pirmo vietu. Tā aizsākās jaunās censones uzvaras
gājiens sacensībās. 1947. gadā Valērijas kundze sāk piedalīties
slēpošanas sacensībās, bet jau 1948. gadā enerģisko sportisti
pamanīja arī republikā. Būdama talantīga slēpotāja, no 1950.
līdz 1960. gadam ir dalībniece republikas slēpošanas izlasē.
Valērijas kundze piedalījusies visos sporta veidos, gūstot
tajos uzvaras un panākumus, taču visspilgtāk sevi pierādījusi
tieši slēpošanā, kas arī ir viņas mīļākais sporta veids.
Piedaloties neskaitāmajās sacensībās, Valērija iepazinās ar
Valdi. Abus vienoja kopīgas intereses un dzīvesveids, proti
– sports. Vēlāk
abi jaunie
sportisti nodibināja ģimeni.
V.Puidas
kundzes vīrs
sāk strādāt
Bebrenes
tehnikumā par
fizkultūras
skolotāju.
Kopā ar sievu
Andis Puida.

šeit nostrādāja 11 darba gadus. Valērijas kundze vēlāk
strādāja Bebrenes vidusskolā, protams, par fizkultūras
skolotāju no 1968. gada
līdz pensijai – 1986. gadam.
Abi kā pedagogi darba
vietās pavadījuši katrs pa
40 gadiem – mācot, esot
kā paraugi, nododot savas
prasmes citiem.
V.Puidas kundzes skolā
pavadītais laiks ir bijis
ražens un skaists. Kopā ar
bērniem pavadītas stundas,
ekskursijas un, protams,
sporta sacensības. Skolotāja
ar saviem audzēkņiem spor- Valērija Puida. 50. gadi.
ta sacensībās bijusi ne vienā
vien pilsētā ārpus valsts robežām.
Sevi kā skolotāju Valērija Puida raksturo kā stingru, bet
izpalīdzīgu. Skolēni bijās un tiešām cienīja savu skolotāju.
Viņi bija kā viena komanda. Tāpat skolotāja rīkoja dažādus
sporta pasākumus, kā, piemēram, Bebrenes ielu skrējienu, kas
diemžēl tagad vairs nenotiek. Tāpat V.Puidas kundze atzīst, ka
ir ļoti skumji, ka arī Bebrenes stadions vairs nav tādā stāvoklī
kā agrāk, kur tik bieži risinājās dažādi sporta pasākumi un
sacensības.
Arī tagad, pensijas gados, viņa nav zaudējusi savu sportisko
garu, enerģiju un vēlmi darboties, piedalīties, sportot.
Šobrīd viņa jau 3 gadus ir labākā sporta veterāne (šķēpa
mešana, lodes grūšana u.c.), kas liecina par sportiskās degsmes nezušanu.
Tāpat ir izauguši Valērijas un Valda abi dēli – Valdis un
Andis, kuri, no bērnu dienām vadāti uz dažādām sacensībām
un pasākumiem, ir auguši sportiskā garā. Tāpat Puidu ģimene,
kas nu jau aizvadītā decembra sākumā atzīmēja pusgadsimtu,
kopš ģimene ir kopā, piedalās un organizē sporta pasākumus,
nesaudzējot nedz savu enerģiju, nedz dažkārt arī savus personīgos līdzekļus. Ģimeni vieno kopības sajūta un, protams,
sports.
Nu jau Valērijas kundzei un dzīvesbiedram ir 4 mazbērni un
1 mazmazmeitiņa, tagad mazbērni turpina vecvecāku un vecāku iemītās sporta takas, jo viņiem ir izcili paraugi un skolotāji.
Vēlam labākajai pagājušā gada rajona sporta veterānei
Valērijai Puidai arī turpmāk būt tikpat enerģiskai, optimisma,
stingrības un apņēmības pilnai.
Lai ir stipra veselība, savstarpējs atbalsts ģimenē, kas sekmē jaunus panākumus sportā.
Elīna Malāne, Bebrenes v-sk. 12. klases skolniece

Sporta sacensības Bebrenes stadionā. 80. gadi.
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Dvēseles lappusīte
Lieldienu dievkalpojumi
Ilūkstes novadā

Lieldienu brīnums
Teju, teju klāt būs Lieldienas, taču
laikā, kad top un arī iznāk šis avīzes numurs, tām vēl tikai gatavojamies – ar gavēni un cita veida atturību, ar padziļinātu
sirdsapziņas izmeklēšanu un grēknožēlu,
ar lūgšanām, Svēto Rakstu lasīšanu,
pārdomām par Kristus krusta ceļu, ar
žēlsirdības darbiem... Tā ir garīgā prakse,
kas Baznīcā pazīstama jau kopš 2.gadsimta, un arī mūsdienās katrs, kas vien
to ar ticību un izpratni centies īstenot,
apliecinās, ka ir piedzīvojis svētību gan
savai dvēselei un garam, gan miesai.
Gavēnis ir kā spēcīgs ierocis cīņai pret
ļauno. “Cilvēks nedzīvo no maizes vien,
bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva
mutes.” Gavēņa priekšzīme atklāta paša
Kristus četrdesmit dienu atturībā tuksnesī. Un līdzīgi kā Jēzum nācās stāties
pretī sātana kārdinājumiem, arī mums šis
laiks var nebūt viegls, varam sastapties
ar dažādiem negaidītiem šķēršļiem, kuru
mērķis ir viens – aizbaidīt mūs no tā, kas
tuvina Dievam. Ja tomēr nepadodamies
un izdzīvojam šo laiku līdz galam, tad
Lieldienās piedzīvojam patiesas gaviles
un pārpasaulīgu prieku.
Ziemassvētkos svinējām Kristus piedzimšanu. Likās – kur nu vēl lielāks brīnums par to, ka Dievs nonāk uz zemes
kā Bērns. Taču Lieldienās notiek vēl

kas brīnumaināks – Kristus, kas nomira
Bebrenes luterāņu draudzē
pienaglots pie krusta, izpērkot pasauOtrajās Lieldienās, 9. aprīlī, plkst. 10.00.
les grēkus ar savām asinīm, un tika
apglabāts kapā, augšāmceļas! Tie, kas
Bebrenes katoļu draudzē
vēlējušies šos vārdus piedzīvot, – tie
Pūpolsvētdienā, 1. aprīlī, plkst. 10.30.
ar augšāmcelto Jēzu jau savās dzīvēs
Zaļajā ceturtdienā, Lielajā piektdienā
sastapušies un liecina – Viņš ir dzīvāks
un Klusajā sestdienā plkst. 10.00.
par dzīvu, Viņš ir reāls un pārdabiskā
Lieldienās, 8. aprīlī, plkst. 7.30.
veidā klātesošs. Kristus augšāmcelšanās ir viena no kristietības pamatpaGrendzes katoļu draudzē
tiesībām, taču arī viena no tām, kurai
Pūpolsvētdienā, 1. aprīlī, plkst. 15.00.
visos laikos cilvēkiem ir bijis visgrūtāk
Lielajā piektdienā, 6. aprīlī, plkst. 15.00.
noticēt. Dievs ir uzvarējis sātanu, grēku
Lieldienās, 8. aprīlī, plkst. 15.00.
un nāvi. Jēzus nav palicis autiņos,
silītē, bet ir izaudzis un piepildījis savu
Ilūkstes vecticībnieku draudzē
uzdevumu pasaulē. Daudz vieglāk ir
Klusajā sestdienā, 7. aprīlī, plkst. 20.00.
pieņemt mazo Jēzu nekā Viņa mācību,
darbību un ciešanas. Taču, ja ticam, ka
Ilūkstes luterāņu draudzē
tā ir nevis sena, skaista Ziemassvētku
Pūpolsvētdienā, 1. aprīlī, plkst. 14.00.
Līdzjūtības
leģenda, bet gan patiesība, kas pārveido
Zaļajā ceturtdienā, 5. aprīlī, plkst. 18.00.
arī mūsu dzīves, ja ticam, ka tas, kas tur
Lielajā piektdienā, 6. aprīlī, plkst. 16.00.
piedzima, patiesi bija iemiesojies Dievs,
Lieldienās, 8. aprīlī, plkst. 10.00.
pasaules un katra mūsu Pestītājs, tad
nav grūti noticēt arī Lieldienu brīnuIlūkstes katoļu draudzē
mam. “Un ja Kristus nav augšāmcēlies,
Pūpolsvētdienā, 1. aprīlī, plkst. 8.45
tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī
un plkst. 10.30.
veltīga jūsu ticība,” teikts Bībelē. Lai
Zaļajā ceturtdienā, 5. aprīlī, plkst. 19.00.
mūsu ticība un šīs zemes dzīve nav
Lielajā piektdienā, 6. aprīlī, plkst. 15.00
veltīga, bet lai tā palīdz sagatavoties
(Krusta ceļš baznīcā) un plkst. 16.00.
Mūžībai! Lai mūsu sirdis gavilē pretim
Klusajā sestdienā, 7. aprīlī, plkst. 18.00.
dzīvajam Dievam un ikviens piedzīvoLieldienās, 8. aprīlī, plkst. 8.00.
jam īstu Lielo Dienu!
Otrajās Lieldienās, 9. aprīlī, plkst.
8.45 un plkst. 10.30.

Lūgšana no 4. gs. Lieldienu liturģijas
Mēs pielūdzam Tevi, Visaugstākais!
Tu sevi pazemināji, lai mūs celtu.
Tu ļāvi sevi nicināt, lai mēs tiktu pagodināti,
Tu tiki piesiets pie kauna staba
Un tā sarāvi mūsu važas.
Tu tiki krustā sists un caur to mūs atpestīji.
Tu izbaudīji etiķa garšu,
Lai mēs sajustu Tavu maigumu.
Tu tiki ērkšķiem kronēts
Un tas mūs darīja par ķēniņiem.
Tu nomiri, lai mēs būtu dzīvi.
Tu tiki guldīts kapā
Un tā mūs uzmodināji.
Tu augšāmcēlies godībā un dāvāji mums prieku.
Tu uzkāpi debesīs un ņēmi mūs sev līdzi.
Tu sūtīji Svēto Garu un svētdarīji mūs.
Esi slavēts, Kungs, kas Tu nāc savā labestībā.

Ilūkstes pareizticīgo draudzē
Zaļajā ceturtdienā, 5. aprīlī, plkst. 17.00.
Lielajā piektdienā, 6. aprīlī, plkst. 9.00
un plkst. 18.00.
Klusajā sestdienā, 7. aprīlī, plkst. 9.00
un plkst. 23.30.
Lieldienās, 8. aprīlī, plkst. 17.00.

Lielajā piektdienā, 6. aprīlī,
plkst. 17.00
Ekumeniskais
KRUSTA CEļŠ
pa Ilūkstes pilsētu
(pulcēšanās Ilūkstes luterāņu
baznīcā, noslēgums Ilūkstes
katoļu baznīcā)

Dvēseles lappusīti sagatavoja Antra Martinsone
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Izglītība un kultūra

Ko skolēni dara skolā projektu nedēļā?
Kopš 1997. gada Latvijas skolās tiek
organizētas projektu nedēļas. Projektu darbs skolā ir viens no mācīšanās
veidiem, kas realizējams, lai rosinātu
pedagogus apgūt un ieviest netradicionālas mācību metodes, lai, veicot projektu
darbu, veidotu tādas pedagoga un skolēna attiecības, kuru pamatā ir sadarbība.
Projektu metode kā viena no interaktīvajām mācību metodēm ļauj maksimāli
palielināt skolēnu aktivitāti mācību
vielas apguvē. Skolotājam ir iniciatora
un konsultanta loma. Projektu metodi
skolā raksturo atklāsmes prieks, grupu
darbs, kustīga vide, motīvu un prasmju
vienotība, skolotāja gatavība atbalstīt
iniciatīvu un aktīvu mācīšanos.
Ilūkstes 1. vidusskolā projektu dienas
parasti notiek februārī, lai skolēniem
starp ziemas un pavasara brīvdienām
būtu kāds atslodzes mirklis. Šajā mācību
gadā projektu dienas notika 21., 22., 23.
februārī. Projektu tēma: gatavošanās
Ilūkstes 1. vidusskolas ēkas 80 gadu
jubilejai. Katra klase kopā ar audzinātāju
strādāja pie dažādām apakštēmām, kuras
saistītas ar skolu. Projekta dienās skolēni
vāca informāciju par ievērojamākajiem
skolas absolventiem. Piemēram, skolotāja Sandra Macijevska ar 8.a klases
skolēniem pētīja ievērojamākos absolventus – angļu valodas filologus. 10.a un
11.c klašu vidusskolēni iejutās žurnālistu lomās un plānoja skolas jubilejai

veltītu avīzes specizlaidumu. 5.b klase
ar audzinātāju Loniju Pupiņu noformēja
materiālus skolas vēstures ekspozīcijai.
Pašdarbnieku kolektīvi mācījās dejas
un dziesmas, kuras tiks rādītas jubilejas
koncertā 14.jūlijā. Projekta dienās daudzi
skolēni strādāja individuāli. Viņi pētīja
savu vecāku vai radinieku – Ilūkstes 1.vidusskolas absolventu – gaitas. Intervēja
vecākus par laiku, kad viņi mācījās skolā.
Projektu nedēļā izveidotais materiāls būs
skatāms skolas ēkas jubilejas pasākumā
vasarā.
A.Pabērza,direktora vietniece
izglītības jomā
Arī Ilūkstes 2. vidusskolā katru gadu
tiek izstrādāti projekti. Tas tiek darīts
mācību gada laikā. Šogad mūsu skolas
1.–4. klašu skolēni un skolotāji strādā
projektus „Es skolā”, „Mājas”, „Mājdzīvnieku pasaulē”, 5.–9. klašu grupa
– „Ilūkstes pilsētas vēsture”, „Karjeras
izglītība”, 10.–12. klašu skolēni – „Mana
dzimta – mans lepnums un gods”, „Gadalaiku tēma latviešu dzejnieku darbos”,
„Dzimtenes tēma latviešu dzejnieku un
rakstnieku darbos”, „Ilūkstes izcilākie
cilvēki”, „Skolotājas Annas Kuļikovskas
mūža fenomens”, „Latviešu tautas ornamenti tamborēšanā”, „Krievu valodas
ortogrāfija”. Maija beigās notiks projektu
izstāde un prezentācija, kuras laikā skolēni prezentēs savu veikumu. Cerēsim, ka
iecerētais darbs izdosies!
I.Malāne,
direktora vietniece izglītības jomā

Projektu nedēļa Bebrenes vidusskolā
šogad tiks organizēta nevis februārī, kā
ierasts, bet mācību gada noslēgumāmaijā. Projektu nedēļas tēma „Mana
klase”. Katras klases skolēnu uzdevums
būs izveidot nozīmīgāko notikumu
apkopojumu mācību gada laikā. Izmantojot informācijas tehnoloģijas,
mākslinieciskos talantus un prasmes
(dziedāt, dejot, zīmēt, līmēt, krāsot,
tēlot), skolēniem vajadzēs izveidot
projektu prezentāciju. Mēs ceram, ka
skolēni iemācīsies izvērtēt savu paveikto, novērtēt citu veikumu un izpratīs, ka
katrs darbs, kas ir paveikts mācību gada
laikā, ir nozīmīgs.
Projektu nedēļas noslēgumā būs arī
mācību gada darba novērtējums. Šī būs
pateicības diena skolēniem un skolotājiem par veikto darbu mācību gada laikā. Tiks apbalvoti skolotāji un skolēni
par sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un skatēs.
Domājam, ka laikā, kad dabā ir pavasaris un skolēniem prāts nenesas uz
mācībām, šī nedēļa būs izmantota lietderīgāk, veicot darbu, kas ir neierasts,
radošāks un interesantāks nekā ikdienā
veicamais darbs.
S.Vaitkeviča, Bebrenes vidusskolas
skolotāja

Ilūkstes novada Bērnu žūrijas lasīšanas svētki
16. februārī Ilūkstes pilsētas bērnu
bibliotēka sadarbībā ar Šēderes un Bebrenes pagastu bibliotēkām pirmo reizi
rīkoja Ilūkstes novada Bērnu žūrijas
lasīšanas svētkus Ilūkstes KC. Jau piecus gadus Latvijas Nacionālā bibliotēka
visā valstī īsteno Valsts Kultūrkapitāla
fonda finansēto lasīšanas veicināšanas
programmu „ Bērnu žūrija ”. Viens
no galvenajiem programmas mērķiemveicināt grāmatu lasīšanu, rosināt
jaunu lasītāju iesaistīšanu. Iesaistoties
Bērnu žūrijā, bibliotēka saņem grāmatu
kolekciju, kas paliek bibliotēkas krājumā
,un dažādu informāciju, kas saistīta ar
šo programmu. Vērtēšana notiek četrās
vecumgrupās no 1. līdz 9. kl. Arī mūsu
novada bibliotēkas jau piecus gadus aktīvi iesaistās šajā programmā. Pateicoties
Bērnu žūrijai, pieauga lasītāju skaits, tā
veicināja lasītkāri, veidoja saiti, kas satuvināja lasītāju domas, vēlmes, sajūsmu
ar rakstnieku, tulkotāju, ilustratoru un
izdevēju labajiem nodomiem.
Tikties ar novada mazajiem un
lielajiem lasītājiem bija ieradusies

Pepija Garzeķe. Pepija kopā ar bērniem
uzzināja visaugstāk vērtētās „ Bērnu
žūrijas – 2006" grāmatas Ilūkstes novada
bibliotēkās.
Paldies visiem čaklajiem lasītājiem,
skolotājiem un vecākiem, kas ieinteresēja
un pamudināja bērnus iepazīt lasīšanas

prieku! Paldies Ilūkstes novada domei,
Ilūkstes 1. vidusskolai, Ilūkstes pilsētas
bibliotēkai, Ilūkstes KC, Bebrenes un
Šederes pagasta bibliotēkām par sadarbību svētku organizēšanā!
Uz tikšanos „ Bērnu žūrijā– 2007 ”!
Regīna Šīmane,
Ilūkstes bērnu bibliotēkas vadītāja
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2007. gada pasākumi novada kultūras namos
Nr. p.k.

Pasākums

Norises laiks

Norises vieta, tālr.

1.
2.
3.
4.

25. marts
30. marts
1. aprīlis
8. aprīlis

Ilūkstes KC, 5462135
Bebrenes KN, 5464223
Ilūkstes KC, 5462135
Bebrenes KN, 5464223

5.
6.

Komunistiskā terora upuru piemiņas diena
Bebrenes KN vīru vokālā ansambļa koncerts
Sporta deju festivāls “ Deju ritmi”
Lieldienu pasākums,Bebrenes amatierteātra pirmizrāde
"Visi radi kopā"
Lieldienu pasākums
Lielā diena

8. aprīlis
9. aprīlis

Pilskalnē
Šēderes KN

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

VI vokālo ansambļu saiets “Aprīļa pilieni”
Balle senioriem
Mātes diena
Mātes diena
Mātes diena
Melnā kalna svētki
Bebrenes pagasta pašdarbnieku koncerts
Vasarsvētku pirmizrāde
“Sargā mani” – pasākums bērniem
Ielīgošana kopā ar novada pūtēju orķestri
Līgo vakara pasākums
Līgo vakara pasākums
Līgo svētki
Novada jauniešu diena
Bērnības svētki Ilūkstes un Pilskalnes bērniem
Bērnības svētki
Ziedu svētki

14. aprīlis
21. aprīlis
12. maijs
13. maijs
13. maijs
19. maijs
25. maijs
27. maijs
1. jūnijs
16. jūnijs
23. jūnijs
23. jūnijs
23. jūnijs
jūlijs
4. un 11. augusts
11. augusts
11. augusts

Bebrenes KN, 5464223
Šēderes KN
Ilūkstes KC, 5462135
Bebrenes KN, 5464223
Šēderes KN 5468278
“ Pilskalnes Siguldiņa” 5440826,
Bebrenes KN,
Ilūkstes KC, 5462135
Šēderes KN 5468278
Pilskalne
Bebrene
Ilūkste
Šēdere
Bebrenes KN, 5464223
Ilūkstes KC
Šēderes KN 5468278
Bebrenes KN, 5464223

24.

Upes svētki un pirmsskolas gadatirgus

25.augusts

Šēderes KN, 5468278

25.
26.

Zinību diena
Dzejas diena ( tiekas novada dzejnieki)

3. septembris
8.septembris

Ilūkstes KC, 5462135
Bebrenes KN, 5464223

27.

Veco ļaužu dienai veltīts koncerts

1.oktobris

Ilūkstes KC, 5462135

28.

Rudentiņš bagāts vīrs

oktobris

Šēderes KN, 5468278

29.
30.
31.

Pensionāru atpūtas pēcpusdiena Ilūkstes pensionāriem
Pensionāru atpūtas pēcpusdiena Pilskalnes pensionāriem
“Mārtiņam gaili kāva” – pasākums bērniem

oktobris
oktobris
10.novembrī

Ilūkstes KC, 5462135
Ilūkstes KC, 5462135
Šēderes KN, 5468278

32.

Novada zemnieku svētki

10.novembris

Ilūkstes KC, 5462135

33.

Lāčplēša diena

11.novembris

Bebrenes KN, 5464223

34.

Latvijas Republikas proklamēšanas 89.gadadienas svinības

16.novembris

Šēderes KN, 5468278

35.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts

17.novembris

Bebrenes KN, 5464223

36.
37.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinības
“Katrīna – saimnieču diena”

18.novembris
25.novembris

Ilūkstes KC, 5462135
Šēderes KN, 5468278

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ziemassvētku egles iedegšana Pilskalnē
Ziemassvētku gaidīšanas koncerts, egles iedegšana pie K C
Ziemassvētki bērniem
Ziemassvētku balle
Ziemassvētku koncerts
Eglītes svētki Ilūkstes, Pilskalnes bērniem
Adventes, Ziemassvētku un Jaungada pasākumi

decembrī
16.decembrī
20.decembris
25.decembris
25.decembris
28.decembris
1.–31.decembris

Pilskalne, 5462135
Ilūkstes KC,
Bebrenes KN, 5464223
Ilūkstes KC
Bebrenes KN
Ilūkstes KC, 5462135
Šēderes KN, 5468278

45.

Jaungada karnevāls

31.decembris

Bebrenes KN, 5464223
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Sports
“Sports māca godīgi uzvarēt,
Sports māca ar cieņu zaudēt
Un tādējādi – māca dzīvot.”
(E.Hemingvejs)
Šī gada 17. februārī Sventes vidusskolā notika Daugavpils rajona skolotāju 1. sporta un atpūtas svētki. Šim
jaukajam un sportiskajam pasākumam jau laicīgi sāka
gatavoties arī Ilūkstes 1.vidusskolas skolotāji. Vairākas
nedēļas skolotāji pulcējās kopā, lai uzlabotu savu fizisko
sagatavotību, tas ir, lēca ar lecamauklu, meta bumbu
grozā, kā arī konstruēja „lidmašīnas”. Liels bija pedagogu
prieks par to, ka pēc intensīvajiem treniņiem rezultāti neizpalika. Kopvērtējumā Ilūkstes 1. vidusskolas skolotāju
komanda ieguva 2. vietu. Skolas godu aizstāvēja skolotāji
V.Mackevičs, E.Rutkupa, S.Dilāne, N.Grīnfelde, A.Šaršūne, I.Megne, A.Pabērza, V.Anspoka un L.Pupiņa.
Paldies skolas administrācijai par finansiālu atbalstu!
E.Rutkupa, Ilūkstes 1. vidusskolas sporta skolotāja

1. rindā no kreisās: I.Megne, N.Grīnfelde, A.Šaršūne.
2. rindā no kreisās: A.Pabērza, sacensību tiesnesis E.Lihoveckis,
E.Rutkupa, V.Mackevičs, S.Dilāne.

VĒSTULES NO...

Īrija... Šķiet, ka nav cilvēka mūsu zemē, kas nebūtu dzirdējis
šo vārdu. Ja kāds vēl tikai pirms gadiem 20 būtu teicis, ka jau
pavisam drīz tūkstošiem un tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju
dosies peļņā uz rietumiem, tas liktos pilnīgi neiespējami un neticami. Taču nu tā ir realitāte, un neiespējami liekas šo procesu
apstādināt. Īrija, Anglija, Vācija, Spānija, ASV, Zviedrija,
Norvēģija... Un kāpēc viņi ir tur, šķiet, ka nevienam vairs nav
īpaši jāskaidro...
Pēc oficiālām ziņām Īrijā šobrīd uzturas 27 tūkstoši latviešu
(pēc neoficiālām – vairāk nekā 50 tūkst.), ir nodibināta
Latvijas vēstniecība, Latviešu biedrība Īrijā (LBI), Latviešu
apvienība latviešiem Īrijā (LALI), galvaspilsētā Dublinā darbojas latviešu skoliņa bērniem, ir latviešu koris, deju kolektīvs,
iznāk avīze “Sveiks!”, notiek dievkalpojumi latviešu valodā...
Arī daudzi mūsu novadnieki par savu dzīves un darba vietu
vismaz uz laiku ir izvēlējušies citu valsti. Kā viņiem tur iet?
Kā viņi tur jūtas, ko domā? Katram šis redzējums ir citāds, un
katra pieredze ir atšķirīga. Tāda ir arī palicējiem, kas šķirti no
saviem mīļajiem. Pastāstiet, dalieties piedzīvotajā arī jūs! Uzrunājiet, aiciniet atrakstīt savus aizbraukušos tuviniekus, radus,
draugus, kaimiņus! Viņi ir mūsējie un ir svarīgi nepazaudēt šo
saikni.
Šoreiz – vēstule no VALENTĪNAS (vārds mainīts pēc pašas
vēlēšanās – A.M.)
Antra Martinsone

Sveiciens no Īrijas!

Ir pagājis jau pusgads, kopš mana dzīves un darba vieta ir
Īrija. Tik daudz par to pēdējā laikā runāts, dzirdēts, spriests, bet
tagad tiek skatīts ar paša acīm un izbaudīts uz paša ādas. Kādi
iespaidi? Tie ir daudz un dažādi. Esmu nokļuvusi “nelielā” pilsētā, kur dzīvo aptuveni 30 tūkstoši cilvēku. Šoreiz nestāstīšu
par ģeogrāfisko pusi, bet vairāk tieši par vietējiem iedzīvotājiem. Pārsteidz viņu miers, drošības sajūta, draudzīgums. Ja pie
mums cilvēki uz ielas ir tādi steidzīgi, nervozi, ar diezgan lielu
agresivitātes pieskaņu, tad šeit to nejūt. Lielveikalos pie kasēm
ir rindas (iepirkšanās notiek Ilūkstei nepieredzētos apmēros!),
taču nevienam neienāk prātā kādam uzkliegt, ielīst bez rindas
vai kā citādi aizskart otru. Un kasierim, kases aparātam šeit
var uzticēties pilnīgi – nezinu nevienu gadījumu, kad būtu
notikusi kāda kļūda, saņemot vai izdodot naudu par preci. Uz

ielas– gājēji pārejās iet ļoti mierīgi, taču autobraucēji ir tik piesardzīgi un uzmanīgi, ka pat nedisciplinētos pieklājīgi palaiž
pāri arī tam neparedzētās vietās. Kad apkārtējiem latviešiem
vaicāju par šo īpašo mierīguma sajūtu, man paskaidroja, ka to
lielā mērā veicina sociālās garantijas. Darba algu šeit izmaksā
katru nedēļu, un pat, ja kāds saņem minimālo algu, ar to pilnīgi
pietiek īres maksas segšanai, pārtikas un apģērba iegādei (nav
jādomā – nu, šodien nopirkšu maizi, putraimus, sāli, bet eļļa
lai pagaida līdz nākamajai algas vai pensijas izmaksas dienai
u.tml.). Un, protams, pabalsti – gan bezdarba gadījumā, gan
bērnu audzināšanai u.c. Īriem raksturīgas lielas ģimenes. Četri,
pieci bērni – tā šeit ir normāla ģimene.
Pārsteigums bija iespaidīgās izpārdošanas jeb nocenošanas,
īpaši Ziemassvētku laikā. Daudzas preces tad var iegādāties
pat par 40–70% lētāk, un cilvēki to izmanto.
Taču ir arī ne tik patīkami vērojumi. Īru sievietes ļoti daudz
smēķē – gan jaunākas, gan vidējos gados. Iet māmiņa ar
bērniņu ratos, arī nākamais jau sevi pieteicis, bet mutē viņai
kūp cigarete. Žēl skatīties! Īrija ir vēju zeme, un laiks bieži ir
nemīlīgs, taču mazuļi ratos sēž bez kurpītēm, reizēm pat zeķīte
pazudusi, mati plīvo vējā. Varbūt tā ir rūdīšanās, taču pie ārsta
mazie bieži tiek vesti ar klepu, ar bronhītu... Sākumā biju pārsteigta arī par to, ka ielas salīdzinājumā ar Latviju ir tik netīras.
Taču, kad ilgāk pavēroju, tad daļēji sapratu – vainīgs tas pats
vējš: apgāž konteineru, papīrus dzenā visas ielas garumā, tāpat
koku lapas.
Tagad spēju saprast cilvēkus, kas atbraukuši uz šejieni. Tā
ir stabilitātes un drošības sajūta. Vai var viņus par šādu izvēli nosodīt? Laikam gan jāatzīst, ka mūsu, Latvijas, valdība
nevēlas redzēt to, kā viņu tauta dzīvo mazpilsētās un laukos,
īpaši Latgales pusē. Valoda gan jāzina. Bez valodas zināšanām
darba meklējumi var beigties bēdīgi.
Sāpīgs jautājums Latvijā ir arī maksa par apkuri, kas nemitīgi aug – pat šajā ziemā, kas ilgu laiku lutināja ar siltu laiku.
Šeit katrs īrnieks pats par to ir noteicējs – dzīvoklī ir radiatori,
kas tiek apsildīti ar elektrību un ir regulējami. Istaba būs tik
silta, cik vēlies, un tik arī maksāsi. Pie tam, no plkst. 23.00
līdz plkst. 6.00 rītā tarifs ir zemāks. Un radiatori ir tādi, ka tos
pieslēdz naktī, bet siltumu tie atdod dienā. Laikam jau kāds ir
padomājis par īrnieku labklājību...
Ar sveicienu – Valentīna
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Nododiet šo ziņu saviem tuviniekiem,
draugiem un paziņām, kas šobrīd dzīvo
un strādā Īrijā!
Luterāņu dievkalpojumi latviešu valodā notiek katra mēneša 1. svētdienā plkst. 14.00 vācu luterāņu baznīcā Dublinā
(24 Adelaide Roud). 15. aprīlī dievkalpojumu vadīs arhibīskaps J.Vanags, notiks arī kristības un iesvētības.
Katoļu dievkalpojumi latviešu valodā
25. martā Limerikā, Sv.Alfonsa baznīcā (St.Alphonsus
church) plkst. 16.00.
30. martā Droghedā, Sv.Marijas bazn. (St.Mary’s ch., Dublin
Road) plkst. 19.30.
31. martā Dublinā, Sv.Pāvila bazn. (St.Paul’s ch., Arran
Quay, Dublin 7) plkst. 18.00.
1. aprīlī Rušā, Sv.Maurīcija bazn. (St.Maur’s ch.) plkst.
16.00. Dievkalpojumu vadīs priesteris Aleksandrs Stepanovs.

Jūs aizbraucat, bērns paliek
Vecāku aizbraukšana peļņā uz gadu vai ilgāk atņem
bērnam vissvarīgāko – tuva cilvēka mīlestību un rūpes, ko
var sniegt tikai līdzās esoši vecāki.
Neesiet vienaldzīgi pret savu bērnu!
Pirms aizbraucat, padomājat – kas notiks ar bērnu? Vai viņam būs viss nepieciešamais? Kas šajā laikā par bērnu rūpēsies
un viņu pārstāvēs?
Vai esat aizdomājušies, ko bērns jūt un kas ar viņu notiek,
kad ar viņu neesat kopā?
• Bērniem var rasties mācīšanās, uzvedības un veselības
problēmas, kā arī psiholoģiska un sociāla rakstura grūtības.
• Bērni jūtas vainīgi, pamesti un nemīlēti.
• Bērns mīl savus vecākus, bet šajā pašā laikā jūtas dusmīgs, ka vecāki viņu pametuši. Šīs dusmas bērns ne vienmēr
izrāda ārēji, tāpēc jābūt vērīgiem.
• Bērni var izjust trauksmi un bailes, vai vecāki viņus vēl
mīl, ja nebrauc tik ilgi atpakaļ, vai nepametīs pavisam? Trauksmes un baiļu pretējā puse ir agresija ar visām tām sekām.

2007. gada marts

JA TOMĒR ESAT NOLĒMUŠI AIZBRAUKT:
Atcerieties, ka līdz pilngadībai bērns ir vecāku aizgādībā!
Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par
bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un
mantiskajās attiecībās.
Jūsu prombūtnes laikā var rasties situācijas, kad bērnam nepieciešama pārstāvība, piemēram, ir laiks saņemt
pasi, jāizmanto ārstniecības iestādes pakalpojumi, jāšķērso
robeža u.c.
KO DARĪT?
• pastāstiet bērnam saprotamā valodā, kādēļ uz laiku
dodaties prom no ģimenes, uzsveriet, ka joprojām viņu ļoti
mīlat;
• informējiet skolu, kurā bērns mācās, par savu ilgstošu
prombūtni;
• nokārtojiet bāriņtiesā vai pie zvērināta notāra apliecinātu
ģenerālpilnvaru personai, kuras aprūpē bērns tiks atstāts (tajā
precīzi jāparedz, kādiem gadījumiem tā būs nepieciešama, kā
arī jānorāda derīguma termiņš vai jāparedz nosacījumi, kad
pilnvara izbeidzas);
• tāpat nokārtojiet notariāli apliecinātu piekrišanu valsts robežas šķērsošanai bērnam, jo bērnam robežas šķērsošanas vietā
ir jāuzrāda vismaz viena vecāka notariāli apliecināta piekrišana
bērna izceļošanai no valsts;
• atcerieties, ka persona, kuras aprūpē bērns atradīsies jūsu
prombūtnes laikā, nav tiesīga dot piekrišanu bērnam šķērsot
valsts robežu.
KAS NOTIEK, JA VECĀKI AIZMIRST PAR SAVIEM
PIENĀKUMIEM?
Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas
bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības) vai citas darbības,
kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām. (Bērnu
tiesību aizsardzības likums).
Bērnu tiesību neievērošana var būt par pamatu bāriņtiesai
pieņemt lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai
lietas par aizgādības tiesību atņemšanu ierosināšanu tiesā.

Sabiedriskā kampaņa
"Iekšlietu ministrijas lepnums un gods”
2007. gadā Iekšlietu ministrija uzsākusi jaunu sabiedrisko kampaņu «Iekšlietu ministrijas lepnums un gods”.
Jaunajā kampaņā, kas aizstās līdzšinējo tradicionālo
akciju "Policists, kuram es uzticos”, IeM lūgs sabiedrības
viedokli un vērtējumu ne tikai par policistiem, bet arī par
pārējo Iekšlietu ministrijas dienestu - Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes un Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes - darbiniekiem, kas ar savu
darbu vai rīcību izpelnījušies sabiedrības cieņu un atbalstu.
Lai piedalītos kampaņā, IeM aicina Latvijas iedzīvotājus no
2007.gada 2.janvāra līdz 1.maijam sūtīt Iekšlietu ministrijai (Raiņa bulvāris 6, Rīga, LV 1050 ar norādi "Iekšlietu
ministrijas lepnums un gods”) vēstules, kurās aprakstīti
konkrēti gadījumi, kad ugunsdzēsējs, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes darbinieks, policists vai robežsargs izglābis
dzīvību, novērsis noziegumu, palīdzējis atrisināt sarežģītu
situāciju vai ieguvis apkārtējo cieņu ar rūpību, godprātību un
atdevi savā ikdienas darbā.
Vēstulēs IeM lūdz aprakstīt konkrētu situāciju, kurā cilvēkiem palīdzējis IeM dienesta darbinieks vai maiņa/brigāde;
minēt izvirzītā kandidāta vārdu, uzvārdu, darba vietu, kā arī

norādīt savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un kontaktus. Anonīmas vēstules kampaņā netiks vērtētas.
,,Kampaņā meklēsim ikdienas varoņus Iekšlietu ministrijas
dienestos, tos mūsu cilvēkus, kuri ar savu rūpīgo un pašaizliedzīgo darbu ir izpelnījušies apkārtējo cieņu un kuriem kāds
Latvijā vēlas vienkārši pateikt ,,Paldies!”.
Iesūtītās vēstules vērtēs komisija, kuru vadīs iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un kurā strādās IeM dienestu amatpersonas, eksperti, policistu arodbiedrību un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Šī komisija arī noteiks kampaņas uzvarētājus – pa
vienam darbiniekam vai maiņai/brigādei katrā rajonā.
Interesantāko vēstuļu autorus iecerēts apbalvot ar piemiņas
balvām, kā arī viņi tiks aicināti svinīgā gaisotnē kopā sumināt
goda nosaukuma ,,Iekšlietu ministrijas lepnums un gods” ieguvējus. Savukārt goda nosaukumu ieguvušie IeM darbinieki
kā apbalvojumu saņems ārvalstu ceļojumu un citas balvas.
Ilūkstes novada dome lūdz iedzīvotājus piedalīties
jaunajā kampaņā. Vēstules nosūtīšanai var iesniegt novada
domē, pagastu pārvaldēs un novada bibliotēkās. Tās tiks
nosūtītas uz Rīgu.
Sīkāka informācija domē pa tālr. 5447863.
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No vadītāja un darba kolēģa atvadoties
2007. gada 1. martā mūžībā aizgājis
veterinārārsts, ilggadējs Bebrenes
sovhoztehnikuma direktors
JĀNIS KOZLOVSKIS

Dzimis 1937. gada 3. maijā Bebrenē, mācījies Bebrenes pamatskolā, Bebrenes veterinārajā tehnikumā,
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Veterinārajā
fakultātē.
No 1965. gada kā galvenais vetārsts strādājis Krāslavas un Daugavpils rajona saimniecībās. No 1973.
līdz 1992. gadam vadījis Bebrenes sovhoztehnikumu.
Darbības laikā izvērsa plašu ražošanas objektu, dzīvojamo māju celtniecību, paplašināja tehnikuma materiāli tehnisko bāzi. Šai laikā sagatavots ievērojams
skaits speciālistu veterinārfeldšeru. Tehnikuma vēsturē
šis periods tiek atzīmēts kā attīstības un uzplaukuma laiks. Darba kolēģi Jāni atceras kā ārēji šķietami
vienkāršu, iekšēji dziļi godīgu, atsaucīgu, ar augstu
pienākuma apziņu apveltītu darba vadītāju. Izveidoja
priekšzīmīgu, saticīgu ģimeni, izaudzināja divas meitas, priecājās par pieciem mazbērniem.
Mūža pēdējos gadus slimības dēļ nespēja pilnībā
izbaudīt pelnītos atpūtas gadus.
Tu arvien būsi šai pusē,
Tai gaismā, ko atstāji mums,
Kaut arī sirds Tava klusē,
Mums paliek šis mantojums.
Darba biedri, absolventi, skolotāji, pagasta iedzīvotāji vienmēr saglabās gaišas atmiņas par kopā
pavadītiem dzīves un darba gadiem.

Aiz katra paliek dzīve un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas sirds ilgi saglabās...
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti aizsaulē aizgājušie:
• ilūkstieši:
Jānis SINKEVIČS 12.02.1925. – 11.02.2007.
Tatjana VOLŽANKINA 13.04.1959. – 16.02.2007.
Zigmunds ARCIMOVIČS 01.05.1928. – 19.02.2007.
Domnina ŽUKOVSKA 17.12.1928. – 24.02.2007.
Veronika KAMPĀNE 31.01.1917. – 01.03.2007.
Veronika MOLOŽAVAJA 04.02.1930. – 07.03.2007.
• bebrenieši:
Leons GARNELIS 08.03.1923. – 02.02.2007.
Anele KURIAKINA 15.06.1920. – 10.02.2007.
Andrejs SAUSKĀJS 30.11.1930. – 19.02.2007.
Juris DRIKSNIS 10.04.1944. – 13.02.2007.

• pilskalnieši:
Anele MIKULE 24.09.1927. – 10.02.2007.
Viktors ČERPAKOVSKIS 20.01.1952. – 19.02.2007.
Janīna KŪLIŅA 20.01.1919. – 25.02.2007.
• šēderieši:
Vladislavs ŠARAŅINS 13.09.1962. – 11.02.2007.
Marija KOSTIGOVA 01.07.1926. – 20.02.2007.
Jāzeps UPENIEKS 20.11.1913. – 25.02.2007.
Anna VASIĻEVSKA 22.07.1926. – 10.03.2007.
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Ilūkstes
novada dome
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Apsveikumi
Lai Tev sārti vaigu gali
Kā sarkanas jāņodziņas,
Daudzi labi tikumiņi
Kā odziņu ķekariņš.
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti
jaundzimušie:
o ilūkstieši: NIKS CELPANOVS,
KSENIJA ĻEŠĶEVIČA
o bebrenieši: KEITA ŽAGATA,
o pilskalnieši: LAURA LINARDE,
o šēderieši: AGATE SAUKA.
Jaundzimušos un viņu vecākus sveic Ilūkstes
novada dome
Ilūkstes luterāņu baznīcā
Pūpolsvētdienā, 1. aprīlī, plkst. 15.15
muzikāla meditācija
“Cilvēks ir mājās Dieva valstībā”
(dziesmas, lasījumi, pārdomas un lūgšanas)
Piedalās Daugavpils M.Lutera draudzes koris

Neteic man, ka skaisti vārdi lieki,
Nāc, lai visās kraujās vieglāk kāpt,
Iesim tā, lai dalīti ir prieki,
Un lai sāpes abiem vienlīdz sāp.
17. februārī Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā
laulību noslēdza:
KRISTĪNE PUČKA
un
ALEKSANDRS
KURMEĻOVS

ILONA
KURJAKINA
un
ANDRIS UŽULIS
Ilūkstes novada dome sveic jaunlaulātos

Ieeja brīva. Visi laipni aicināti!

Ilūkstes novada dome sveic MARTĀ UN APRĪLĪ
dzimušos jubilārus
50 dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: VIKTORU JASIŅAVIČU, ALBERTU
KALVIŅU, ĒRIKU LAZDIŅU, IVANU SEMJONOVU,
JĀZEPU ŠARŠŪNU, IRĒNU TARVĪDI, SILVIJU
TIMOFEJEVU
– pilskalniešus: VIKTORU LAPEŠKO, MARUTU
JURĶĒNU
– šēderiešus: JĀNI JANOVSKI, PĒTERI MAKAVECKI,
SVETLANU MIKULI

60 dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: REGĪNU BRAKOVSKU, NIKOLAJU
ČUIKINU, JEĻENU DANČENOKU, MAURITU
KRAPĀNU, JANĪNU MUKĀNI, JĀNI PURIŅU
– bebreniešus: MARIJU ALEKSEJEVU, VALIJU
BRUŅENIECI, LEONORU TAMANI
– pilskalnieti: AGNESI KREŅEVSKU
– šēderieti: GEORGIJU TUZENKO

70 dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: AINU BUKU, BROŅISLAVU
MEŽARAUPU, LUDVIGU PABĒRZU, JANĪNU ŠTĀLI,
ALEKSANDRU UDOVU, BERTU ZVIRBULI
– bebreniešus: STAŅISLAVU DILĀNU, JĀNI PLINTI,
MARIJU RAUKINU
– pilskalniešus: ANANIJU BOGDANOVU, IRMU
IVANOVU, LILIJU ŠARŠUNI
– šēderiešus: VLADIMIRU ALEKSEEVU, EDVARDU
GERMANOVIČU, VLADISLAVU LEIZANU, JĀNI NITIŠU,
ELEONORU PETROVSKU, ĀDAMU VIŅAŠU

80 dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: LŪCIJU BEBRIŠU, GENOVEFU
MILEVSKU, LĪNU ŠAUDIŅU, JĀNI ŠAUDIŅU, IRĒNU
VELIKU
– bebreniešus: INU KEIVOMEGI, LUDVIGU LINĶELI
– šēderiešus: LEONĪDU KAĻINU, TEKLU KIVLENIECI,
PĒTERI KRAUKLI

95 dzīves jubilejā
– bebrenieti: HELĒNU KIOPU
Ilūkstes novada informatīvais izdevums. Redkolēģijas locekļi: IRĒNA BOGDANOVA, EMMA MALAHOVSKA,
SKAIDRĪTE AZARSTARPE, INESE VUŠKĀNE UN ANTRA MARTINSONE.
Redkolēģijas adrese: Ilūkste, Brīvības iela 13, tālrunis 5462604 vai 5462371, e-pasts:dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild raksta autori.
Maketēšana un iespiešana SIA “Madonas poligrāfists”
Tirāža – 450 eks.

