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Iz Ilūkstes apriņķa vēstures

Ilūkstes apriņķis izveidots 1816.gadā pamatā no Sēlpils virspilskunga tiesas Aizlaices un Daugavpils draudzes tiesām (Daugavpils nosaukums bija draudzei Daugavas kreisajā krastā). Apriņķa teritorija ietilpst senajā
sēļu novadā un iepriekšējos gadsimtos bija Kurzemes
hercogistes sastāvdaļa. Apriņķis bija mazākais Zemgalē pēc platības, bet otrs lielākais (aiz Jelgavas apriņķa)
pēc iedzīvotāju skaita. Cariskās Krievijas laikā novadu
centās pārkrievot, bija ieteikumi to pievienot Vitebskas
guberņai. Tādējādi apriņķī bija raibs nacionālais un konfesionālais sastāvs, bet vāji attīstīta saimniecība. Pirmā
pasaules kara laikā apriņķa administratīvais centrs Ilūkste tika stipri nopostīts, tādēļ līdz 1938. gadam apriņķa
pārvaldes iestādes atradās Grīvā. Visā pastāvēšanas
laikā līdz 1949. gadam apriņķa robežas ir bijušas gandrīz nemainīgas, vienīgi, nosakot Latvijas–Lietuvas robežu, tika pievienots Aknīstes pagasts un 1947. gadā,
izveidojot Krāslavas apriņķi, tam tika pievienots līdz
tam Ilūkstes apriņķī ietilpstošais Kaplavas pagasts.
XIX gadsimtā (1890. gadā) apriņķī bija 75 pagasti, bet
1904. gadā – vairs tika 17. Latvijas Republikas gados
izveidoja 19 pagastus un to skaits nemainījās līdz 1947.
gadam. Likvidējot apriņķi, 1950. gadā tā teritorijā izveidoja 53 ciemu padomes, kas tika sadalītas četros jau-

nizveidotajos rajonos: Aknīstes (14 pagasti), Grīvas (20
pagasti), Ilūkstes (16 pagasti) un Krāslavas (3 pagasti).
Jau 1953. gadā Grīvas pilsētu pievienoja Daugavpilij, bet 1956. gadā likvidēja Grīvas un Aknīstes rajonu,
pirmo pievienojot Daugavpils rajonam, bet otro – Ilūkstes rajonam (izņemot Zasa ciemu). Tādējādi uz laiku
pie Ilūkstes nonāca Elkšņu un Slates ciems – bijušie
Jēkabpils apriņķa pagasti. 1963. gadā likvidēja arī Ilūkstes rajonu un visu tā teritoriju (izņemot Elkšņu ciemu)
pievienoja Daugavpils rajonam. 1967. gadā, izveidojot
Stučkas rajonu, Aknīstes pilsētciematu ar lauku teritoriju un Asares, Dunavas, Gārsenes un Rubenes ciemu
no Daugavpils rajona pievienoja Jēkabpils rajonam.
Visu laiku samazinājās ciema padomju skaits apriņķa
teritorijā. Jau 1954. gadā tas no 53 bija samazinājies uz
29. 1964. un 1967. gadā – 25, 1972. gada – 24, bet kopš
1984. gada – 22. Pašlaik bijušā Ilūkstes apriņķa teritorija atrodas 3 rajonos – Jēkabpils (Aknīstes pilsēta ar lauku teritoriju 4 pagasti: Asares, Dunavas, Gārsenes un
Rubenes), Daugavpils(Subate ar lauku teritoriju, Ilūkste
un 15 pagasti: Bebrenes, Demenes, Dvietes, Eglaines,
Kalkūnes, Sederes, Laucesas, Līdumnieku, Medumu,
Pilskalnes, Salienas, Skrudalienas, Svetes, Tabores un
Vetsalienas), Krāslavas (1 pagasts – Kaplavas).

Par Ilūkstes novadu šodien

4.septembrī valdība apstiprināja kārtējo 95 novadu
administratīvi teritoriālā iedalījuma projektu. Šinī Projektā paredzēts Ilūkstes novadam pievienot Subates pilsētu ar lauku teritoriju,Dvietes un Eglaines pagastu. Šis
projekts pēc būtības apmierina Ilūkstes novada pašvaldību, kaut gan sākotnējais 102 novadu modelis,kas
paredzēja apvienot vienā novadā – Ilūkstes un Subates
pilsētu, Bebrenes Eglaines,Dvietes,Pilskalnes,Šēderes
un Sventes pagastu, bija visatbilstošāks un visvairāk
pietuvināts šo teritoriju vēsturiskajai un šodien esošajai
situācijai.
No izseniem laikiem te ir valdījusi šo teritoriju un iedzīvotāju kultūrvēsturiskā vienotība un piekritība Sēlijas
novadam.Te vēsturiski ir bijis Ilūkstes apriņķis ar centru
Ilūkstē.
Arī šodien šīs teritorijas ir ekonomiski un funkcionāli
vienotas ar ļoti izdevīgu ģeogrāfisko stāvokli, labu ceļu
tīklu un izteiktu attīstības centru. Te ir plašs infrastuktūras objektu klāsts,kas saista pilsētu un lauku teritorijas,
kā arī spēj nodrošināt visas iedzīvotājiem nepieciešamās pašvaldības funkcijas un pakalpojumus.
Pamatojoties uz šo 102 novadu modeli, tika veidots

Ilūkstes novads. Novada veidošanas procesā vēsturiski ātrāk – 2003.gadā – apvienoties vienā novadā nolēma Bebrenes, Pilskalnes, Šēderes un Ilūkstes pašvaldība. Tā izveidojās Ilūkstes novads ar centru Ilūkstē.
Kaimiņu pašvaldības, neskatoties un piedāvājumu apvienoties vienā novadā saskaņā ar 102 novadu mode
li, atturējās no galīgā lēmuma pieņemšanas.
2007.gada 29.martā Ilūkstes novada domes sēdē
tika izskatīta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) vēstule par novadu paplašināšanu. Deputāti vienbalsīgi nolēma atbalstīt ministrijas
priekšlikumu paplašināt Ilūkstes novadu, ietverot tajā
Subates pilsētu ar lauku teritoriju, Eglaines, Dvietes un
Sventes pagastu.
Esam gandarīti, ka pēdējā 95 novadu modelī tika
ņemti vērā mūsu ierosinājumi, un Ilūktes novada teritorija ir paplašināta ar Subates pilsētas, Dvietes un
Eglaines pagasta teritoriju. Arī šīs pašvaldības konceptuāli ir devušas piekrišanu Ilūkstes novada pašvaldībai pievienoties Ilūkstes novadam. Apbēdina, ka
vēlēšanos pievienoties Ilūkstes novadam nav izteikusi
Sventes pagasta pašvaldība.

Ilûkstes Novada Vçstis

2

2007. gada septembris

Novada domē

Kadru maiņa Ilūkstes novada domē

Roberts Žilvinskis – Darba aizsardzības speciālists.

Ko nolēma deputāti kārtējās domes sēdē

• Pēc paša lūguma no domes izpilddirektora pienākumu pildīšanas atbrīvoja Robertu Žilvinski. Par domes izpilddirektori
ievēlēja Līgu Dudari.
• Izdarīja nepieciešamos grozījumus domes budžetā.
• Apstiprināja Ilūkstes novada teritorijas plānojumu 2007.2019. gadam .Šajā sakarā izdeva saistošos noteikumus par novada teritorijas plānojuma graﬁsko daļu, novada teritorijas izmantošanu un apbūvi. Ar minētajiem materiāliem var iepazīties
novada domes attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs un novada
mājas lapā www.ilukste.lv . Detalizētāka informācija par šiem
jautājumiem tiks publicēta “INV” oktobra un novembra numuros.
• Piešķīra papildu ﬁnansējumu Ls 6400 apmērā labiekārtošanas darbiem Ilūkstes pilsētā, kā arī telpu remontam Bērnu un
jauniešu centram – Ls 800 ,Ilūkstes kultūras namam – Ls 1190
un Bebrenes bibliotēkai – Ls 300.
• Ar 2007.gada 1.septembri noteica Bebrenes kultūras nama
maksas pakalpojumus:
1.kultūras nama telpu izmantošana diennaktī Ls 20 (t.sk.
PVN)
2.kultūras nama izbraukuma koncerti :
2.1.vīru vokālā ansambļa koncerts Ls 50 (t.sk. PVN);
2.2.senioru vokālā ansambļa koncerts Ls 30 (t.sk. PVN);
2.3.amatierteātra izrāde Ls 40 (t.sk. PVN).
• Ar 2007.gada 1.septembri noteica Pilskalnes pagasta
pārvaldes maksas pakalpojumus par mācību takas “Pilskalnes Siguldiņa” izmantošanu vienai personai:
1.1. “Sprīdīša” taka:
1.1.1. bērniem un pensionāriem Ls 0,21+PVN 18% Ls 0,04;
1.1.2. pieaugušajiem Ls 0,42+PVN 18% Ls 0,08;
1.2. Dendroloģiskā taka:
1.2.1. bērniem un pensionāriem Ls 0,34+PVN 18% Ls 0,06;
1.2.2. pieaugušajiem Ls 0,68+PVN 18% Ls 0,12;
1.3. Augšzemes (garā) taka:
1.3.1. bērniem un pensionāriem Ls 0,34+PVN 18% Ls 0,06;
1.3.2. pieaugušajiem Ls 0,68+PVN 18% Ls 0,12;
1.4. “Sprīdīša” taka un dzērveņu purva tilta apskate:
1.4.1. bērniem un pensionāriem Ls 0,34+PVN 18% Ls 0,06;
1.4.2. pieaugušajiem Ls 0,68+PVN 18% Ls 0,12.
2. Ekskursijas vadītāja pakalpojumi grupai:
2.1. mācību takās Ls 0,85+PVN 18% Ls 0,15;
2.2. Augšzemes takai līdz lauku mājām „Driģenes”
Ls 1,70+PVN 18% Ls 0,30;
2.3. ārpus pagasta robežām Ls 4,24+PVN 18% Ls 0,76.

Līga Dudare – Ilūkstes novada domes izpilddirektore.
3. Lielā ugunskura sagatavošana takas maršrutā Ls
4,24+PVN 18% Ls 0,76 un mazā ugunskura – Ls 1,70+PVN
18% Ls 0,30.
4. Telts vieta takas maršrutā:
4. 1. četrvietīgajai Ls 0,42+PVN 18% Ls 0,08;
4.2. lielākām teltīm Ls 0,85+PVN 18% Ls 0,15.
5. Apmeklētāja abonementa maksa Ls 0,85+PVN 18%
Ls 0,15 (uz sezonu).
6. Autostāvvieta Ls 0,42+PVN 18% Ls 0,08.
7. Noteica mācību takas “Pilskalnes Siguldiņa” bezmaksas
apmeklēšanas tiesības šādām iedzīvotāju kategorijām:
7.1. bāreņiem, invalīdiem, pansionātu iemītniekiem;
7.2. Ilūkstes 1. un 2. vidusskolas audzēkņiem (piedaloties
talkās uzkopšanas darbos);
7.3. bērniem līdz skolas vecumam.
8. Noteica šādu samaksu par atpūtas bāzes “Dubezers” telpu
izmantošanu:
8.1. ar saunu līdz 6 stundām:
8.1.1. cilvēku grupai Ls 33,90+PVN 18% Ls 6,10 (līdz
30 personām);
8.1.2. cilvēku grupai Ls 38,98+PVN 18% Ls 7,02 (vairāk
par 30 personām);
8.2. bez saunas līdz 6 stundām:
8.2.1. cilvēku grupai Ls 29,66+PVN 18% Ls 5,34 (līdz
30 personām);
8.2.2. cilvēku grupai Ls 33,90+PVN 18% Ls 6,10 (vairāk
par 30 personām);
8.3. vairāk par 6 stundām – papildus par katru stundu Ls
2,54+PVN 18% Ls 0,46;
8.4. gultas vietas izmantošana:
8.4.1. ar gultas veļu Ls 2,86+PVN 5% Ls 0,14;
8.4.2.ar savu gultas veļu Ls 1,43+PVN 5% Ls 0,07;
8.4.3. ar savu matraci un gultas veļu Ls 0,48+PVN 5%
Ls 0,02;
8.5. ekskursantiem telpu izmantošana Ls 2,54+PVN 18%
Ls 0,46 stundā;
8.6. saunas izmantošana Ls 8,47+PVN 18% Ls 1,53;
8.7. grupām vairāk par 100 personām par telpu un apkārtnes teritorijas izmantošanu:
8.7.1. ar saunu Ls 84,75+PVN 18% Ls 15,25;
8.7.2. bez saunas Ls 67,80+PVN 18% Ls 12,20;
8.8. kāzu svinībām – Ls 84,75+PVN 18% Ls 15,25.
9. Lauku mājas “Driģenes” izmantošana:
9.1. telpu īre uz 6 stundām Ls 0,42+PVN 18% Ls 0,08
(1 personai);
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6a tiks izveidots datorapmācības un informācijas centrs, aktivitāšu telpa un dušas telpa.
• Atļāva Ilūkstes vecticībnieku draudzei rekonstruēt dievkalpojumu nama jumtu Ilūkstē, Strēlnieku ielā 47 a, Annai Smagarei būvēt jaunlopu novietni Pilskalnes pagasta “Svidrišķos”,
bet Vitālijam Brukovskim un Eduardam Serkovam rekonstruēt
dzīvojamo māju Ilūkstē, Dīķu ielā 10 un Pilskalnes ielā 54. Atļāva uzsākt būvniecību Česlavam Gabrānam Šēderes pagasta
“Krastiņos” un Valfrīdam Pašķevičam Pilskalnes pagasta “Lauciņos 2”
• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
Ilūkstes pilsētā Sporta ielā 5 ,Zemgales ielā 25 un Kastaņu ielā
16, no Pilskalnes pagasta Ģeķeļi’un “Nadeždas”, Šēderes pagasta Albanijas”.
• Izskatīja vairākus desmitus ﬁzisku personu iesniegumu jautājumā par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un
zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu ,kā arī jautājumus par
zemes gabalu atdalīšanu, lietošanas mērķa un adreses noteikšanu u.c.
• Piešķīra sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Ilūkstē, Brīvības
ielā 17-1 un Ozolu ielā 21-2. Noņēma sociālā dzīvokļa statusu
dzīvoklim Šēderes pagastā ,Pašulienes ciemā 5-32.
• Nolēma piedalīties Pilsētu savienības rīkotajā konkursā
“Sakārtotākā Latvijas pilsēta”.
Mazpilsētu grupā konkursam tiks pieteikta Ilūkstes pilsēta.
Vērtēšana notiks visu septembri. Komisija pēc sākotnēja novērtējuma izvēlēsies ne mazāk kā 5 pilsētas mazpilsētu grupā
– kuru galīgais vērtējums tiks veikts pēc pilsētu apmeklējuma.
Pacentīsimies visi ,lai Ilūkstes novada centra pilsēta tiktu
pirmajā pieciniekā!
• Ievēlēja administratīvo komisiju jaunā sastāvā. Komisijas
priekšsēdētāja ir Kristīne Šede, sekretāre Kristīne Elksnīte, komisijas locekļi: Āris Ruža ,Valdis Jaunpaulis, Romāns Gribuls,
Velga Glovecka un Romualda Kartašova.
• Izskatīja vairākus zemes jautājumus – precizēja zemes platības, izbeidza zemes pastāvīgās lietošanas tiesības, nodibināja
ceļa servitūtu, piešķīra zemes apsaimniekošanas tiesības, precizēja adreses.
I.Bogdanova, Domes lietu pārvaldes vadītāja

9.2. gultas vieta ar veļu Ls 1,90+PVN 5% Ls 0,10;
9.3. gultas vieta bez veļas Ls 0,95+PVN 5% Ls 0,05;
9.4. pirts izmantošana Ls 4,24+PVN 18% Ls 0,76
(līdz 10 personām);
9.5. pirts izmantošana Ls 6,78+PVN 18% Ls 1,22 (vairāk par 10 personām);
9.6. telts vieta:
9.6.1. līdz četrvietīgajai Ls 0,42+PVN 18% Ls 0,08;
9.6.2. lielākām teltīm Ls 0,85+PVN 18% Ls 0,15;
9.7. apkārtnes teritorijas, pagalma, ugunskura vietas izmantošana līdz 6 stundām:
9.7.1. bērniem Ls 0,21+PVN 18% Ls 0,04
9.7.2. pieaugušajiem Ls 0,42+PVN 18% Ls 0,08.
10. Noteica šādu maksu Pilskalnes pagasta pārvaldes
sniegtajiem pakalpojumiem:
10.1. kopijas izgatavošana uz A3 formāta:
10.1.1. uz pagasta pārvaldes papīra Ls 0,08+PVN 18%
Ls 0,02;
10.1.2. uz pasūtītāja papīra Ls 0,04+PVN 18% Ls 0,01.
10.2. kopijas izgatavošana uz A4 formāta:
10.2.1. uz pagasta pārvaldes papīra Ls 0,04+PVN 18%
Ls 0,01;
10.2.2. uz pasūtītāja papīra Ls 0,02+PVN 18% Ls 0,00;
10.2.3. uz krāsainā papīra Ls 0,08+PVN 18% Ls 0,02.
11. Par telpu izmantošanu ēkā Pilskalnes pagasta Doļnajas
ciema Centrālā ielā 11 – Ls 4,24+PVN 18% Ls 0,76 (līdz 6
stundām).
Iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti Ilūkstes novada domes bankas
kontā un izmantoti Pilskalnes pagasta tūrisma vajadzībām.
• Atļāva Pilskalnes pagasta SIA ”IREN-DANSI” tirdzniecību
ar lietotiem apģērbiem, apaviem un galantērijas precēm Ilūkstē,
Pilskalnes ielā 4-2 un Bebrenes pagastā Kristīnai Placinai atļāva
nodarboties ar individuālo darbu – friziera pakalpojumiem.
• Nolēma piedalīties projektā “Izglītības, informācijas pieejamības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, kura mērķis ir
veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.
Projekta ietvaros invalīdu biedrības ēkā Ilūkstē, Zemgales ielā

Skola šodien

Kas jauns novada izglītības iestādēs?
„Bērni ir kā puķes, kas mūs priecē un par kurām mums ir jārūpējas ik dienu. Vecāki un
skolotāji ir kā dārznieki, kuri kopj, rūpējas un priecājas par puķēm. Tikai tajā dārzā, kurā ir
zinošs un vieds dārznieks, kurš mīl savas puķes, tās zied viskrāšņāk...”
Audzēkņu skaits 2007./2008.mācību gadā
Ilūkstes
1.vidusskola

Ilūkstes
2. vidusskola

Bebrenes
vidusskola

Ilūkstes novada neklātienes
vidusskola

Ilūkstes
b/d „Zvaniņš”

Bebrenes b/d
„Mazputniņš”

Raudas
speciālā
internātskola

511

165

177

172

145

34

80

Pedagogu skaits 2007./2008.mācību gadā
Ilūkstes
1.vidusskola

Ilūkstes
2. vidusskola

Bebrenes
vidusskola

Ilūkstes novada neklātienes
vidusskola

Ilūkstes
b/d „Zvaniņš”

Bebrenes b/d
„Mazputniņš”

Raudas
speciālā
internātskola

43

23

25

17

15

3

41
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Projekti un prioritātes 2007./2008.mācību gadā
2007./2008.māc.g.

Projekti

Prioritātes

Ilūkstes 1.vidusskola

1. "Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība
dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos"
2. "e-klase"
3. ES stuktūrfondu LEADER atbalstītais projekts "Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!"
4. "Bērniem draudzīga skola"

Ilūkstes 2.vidusskola

1. "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas mate- * Izglītojošajai darbībai sniegtā atbalsta
riālās bāzes pilnveidošana"
uzlabošana.
2. "Starptautiskā jauniešu apmaiņa"
* Atbalsts skolēniem karjeras izvēlē.
3. "Bērniem draudzīga skola"
4. "Interaktīvās tehnoloģijas'

Bebrenes vidusskola

1. SIA "Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmijas projekts "Komerczīnības vidusskolēniem
– "Esi līderis"
2. Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekts "Bērniem draudzīga skola"
3. Mācību priekšmeta "Latvijas vēsture" standarta
projekta aprobācija
4. PVO Eiropas Veselību veicinošo skolu projekts
5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda / Kohēzijas
fonda projekts "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai" 2. kārta
6. LR Vides ministrijas Vides civilā fonda projekts
"Vides un civilās aizsardzības informatīvā materiāla
sagatavošana un izdošana"
7. VKKF mērķprogramma lasīšanas veicināšanai un
bibliotēku pakalpojumu attīstīšana "Bērnu žūrija"

Ilūkstes novada neklātienes vidusskola
Ilūkstes b/d
"Zvaniņš"

* Skolas un ģimenes atbalsts skolēniem
karjeras izvēlē.
* Pozitīvas attieksmes veidošana skolēnos
pret skolu, dzimto vietu un valsti.

Bebrenes vidusskolas prioritātes virzītas
uz konkurētspējīga skolēna sagatavošanu
tālākizglītībai un darba tirgum

* Audzēkņu un pedagogu darbības aktivizēšana.
Valsts programma "Čigāni (romi) Latvijā".

* Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu adaptācijas perioda grūtību apzināšana.
* Iestādes laukumu labiekārtošana, ēkas
jumta remonts un logu nomaiņa.
* Audzēkņu un iestādē strādājošo labsajūtas
un iestādes vides uzlabošana.

Bebrenes b/d
"Mazputniņš"

* Sports. Sporta laukuma ierīkošana sadarbībā ar audzēkņu vecākiem.

Raudas speciālā
internātskola

* Mācību satura praktiska ievirze.
* Skolēnu mācību sasniegumu dinamikas
izpēte.
* Atbalsts skolēniem karjeras izvēlē.
* Skolēnu radošo spēju attīstība un atbalstīšana.
* Latviešu tautas tradīciju izkopšana.

Projekts "Zudusī Latvija"

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sākusi projektu „Zudusī
Latvija”, kurā iesaistītas grāmatu krātuves un muzeji.
Ilūkstes pilsētas bibliotēka arī iesaistās pilotprojektā „Zudusī
Latvija”, un, lai sekmīgi varētu šo projektu īstenot, mēs uzaicinām sadarboties ar mums tos pilsētas iedzīvotājus, kuriem ir
pieejami seni fotoattēli, dokumenti par Ilūksti un pilsētas ievērojamām vietām un dabas objektiem.
Projekta mērķis ir apzināt, digitalizēt un publicēt internetā
kultūrvēsturiski nozīmīgus materiālus, kas saistīti ar dažādām
Latvijas vietām un objektiem, kas reiz eksistējuši , bet mūsdienās neatgriezeniski gājuši bojā vai zuduši: muižām, pilīm, citām

ēkām, baznīcām, ciemiem, pieminekļiem, tirgus laukumiem, tiltiem, ostām, dižkokiem, parkiem, alejām.
Īstenojot pilotprojektu „Zudusī Latvija”, dokumenti tiks digitalizēti un saglabāti nākamajām paaudzēm. Tādēļ aicinām būt
savas pilsētas un novada patriotiem un palīdzēt saglabāt nākotnei sen pagājušo laiku liecības. Noderēs fotogrāﬁjas gan par
Ilūksti ,gan Ilūkstes apkārtni, novadu.
Fotogrāﬁjas pēc ieskanēšanas mēs atdosim īpašniekiem. Fotogrāﬁjas un dokumentus nesiet uz Ilūkstes pilsētas bibliotēku,
Ilūkste, Brīvības iela -12, Ilūkstes KC 3.stāvs, tālr. 5462435.
Ceru uz ilūkstiešu un novada iedzīvotāju atsaucību.
I.Valpētere, Ilūkstes pilsētas bibliotēkas vadītāja

Ilûkstes Novada Vçstis

2007. gada septembris

5

Mācību gada maratons sācies!
Šogad Bebrenes profesionālajā vidusskolā mācību gada
iesākums bija mazliet agrāks un neparastāks nekā citkārt.
Kad atmiņu kamolu tinam,
Tad visi mēs skaidri zinām,
Ka Bebrenes vecajās takās
Pa reizei atgriezties nākas.
R. Kļaviņa
Ar šīm mūsu skolas bijušās absolventes un ilggadējas pasniedzējas Ritas Kļaviņas rakstītajām rindām pirmo reizi tika
pulcināti kopā tuvāki un tālāki ļaudis, kas ir strādājuši vai arī vēl
tagad strādā Bebrenes profesionālajā vidusskolā.
25. augustā skolas vēsturē tika ierakstīta jauna lappuse –
1.skolotāju un darbinieku salidojums, kas bija veltīts profesionālās izglītības 80 gadiem Bebrenē. Tas bija jauks mirklis, pozitīvu
emociju un nostaļģisku atmiņu piesātināts tikšanās vakars, kad
ciemiņi atkal varēja apskatīt gan gleznaino Bebrenes apkārtni,
pavērot izmaiņas gan vidē, gan cilvēkos, pakavēties pie skolas
vēstures stendiem, paklausīties Bebrenes vīru vokālā ansambļa
un sieviešu ansambļa “Sarma” priekšnesumus, kopīgi padziedāt, padejot vai vienkārši sirsnīgi parunāties ar sen neredzētiem
draugiem un kolēģiem. Ļoti gribas cerēt, ka šis interesantais pasākums kļūs par vēl vienu skaistu tradīciju skolas dzīvē, kas deva
un dos pozitīvu impulsu jaunam darba cēlienam. Tāpēc lielu paldies sakām par ﬁnansiālo atbalstu Bebrenes Izglītības biedrībai,
Ilūkstes novada domei, k/s "Akmenāji", SIA Bebra Serviss.
Un var droši apgalvot, ka Bebrenes profesionālā vidussko-

la jauno – 2007./2008. – mācību gadu sāk patiešām labā noskaņojumā – audzēkņu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo mācību
gadu, ir audzis. Lai arī pēc 9. klases beigšanas laukos palikt
un profesionālajās vidusskolās mācītiesgribošu jauniešu kļūst
arvien mazāk, un arī demogrāﬁskā situācija pašreizējam laika
periodam nav labvēlīga, tomēr mūs priecē ne tikai veiksmīga
1. kursu komplektācija, bet arī fakts, ka BPV par savu mācību
iestādi izvēlas ne tikai 9. klašu absolventi no tuvākajiem rajoniem, bet arī no Talsu, Ogres, Madonas, Rīgas u. c. rajoniem.
No tuvākajiem kaimiņiem jāuzteic Subates pamatskola, jo 5 šīs
skolas bijušie skolēni ir kļuvuši par mūsu audzēkņiem.
Kā pozitīvs piemērs ir jāmin arī tie cilvēki, kas sapratuši, ka
mūsdienās ar pamatizglītību vai vienu apgūto profesiju ir par
maz, un pie mums tagad turpina savu tālākizglītību gan zemnieku saimniecību īpašnieki, gan kinologi.
Mācību procesā un jo īpaši profesionālajā izglītībā ir svarīga
laba materiāli tehniskā bāze. Šajā mācību gadā mūsu audzēkņi
un skolotāji varēs izmantot modernu multifunkcionālo auditoriju, kas tika izveidota ESF projekta ietvaros. Izmantojot interaktīvo tāfeli un multimediju aparatūru, interesantāk būs gan vadīt
nodarbības, gan arī apgūt jaunas zināšanas.
Tā mēs esam sākuši jauno darba cēlienu – ar jaunām idejām,
jaunu apņemšanos, jaunām cerībām. Vēlam arī pārējām novada
mācību iestādēm un to darbiniekiem veiksmīgu jauno mācību
gadu, savstarpēju sapratni un visiem kopā – labu sadarbību.
Silvija Ozoliņa, Bebrenes profesionālās
vidusskolas direktores vietniece

Atskatoties uz vasaru

TIKŠANĀS ILŪKSTES MUZEJĀ
Ilūkstes novadpētniecības muzejs atrodas Ilūkstē, Bērnu un
jauniešu centrā, Raiņa ielā 33 a, otrajā stāvā. Ir liels prieks ienākt
šajā namā, kuru vada direktore Vanda Rimša. No ārpuses šķiet
parasta ēka, bet iekšpusē... Kādi brīnišķīgi bērnu un jauniešu darbi rotā gan kāpņu telpu, gan kabinetus un zāli! To visu paveic ﬂoristikas un zīmēšanas pulciņa dalībnieki. No visvienkāršākajiem
materiāliem izveidotas ﬁgūras, sienas dekori, glezniņas, krūmi,
puķes, dzīvnieki – visu nemaz nevar uzskaitīt! Šīs skaistās telpas
ir arī iespējams īrēt Ilūkstes novada iedzīvotājiem un viesiem dažādiem pasākumiem un svinībām.
Centrā mājvietu raduši arī jauniešu vokalais ansamblis, pirmsskolēnu deju kolektīvs, bērnu teātris, kokgriezēju pulciņš, sūšanas pulciņš u.c. Taču mums liekas, ka šī nama “nagla” ir Novadpētniecības muzejs, kura darbiniece ir Valija Pētersone.
Lai iepazītos ar visiem muzeja eksponātiem, te jāpavada pat
vairākas stundas. Tie, kuri interesējas par Latvijas, tai skaitā,
Ilūkstes vēsturi, muzejā var smelties daudz interesantu faktu. Te
ir sēļu istaba ar senajiem laikiem raksturīgajām mēbelēm, traukiem un citiem sadzīves priekšmetiem – dažādiem darbarīkiem;
te ir stelles, vērpjamie ratiņi (ar kuriem var darboties arī šodien).
Muzejā var apskatīt monētu kolekcijas, grāmatas, rokdarbus,
seno apsveikuma kartīšu kolekcijas u.c. Katrs apmeklētājs te var
atrast sev interesējošas lietas.
Ilūkstes 1.vidusskolas 80.gadadienas svētkos Ilūkstes novadpētniecības muzeja telpas bija atvērtas visu nakti. Bija organizēta
ekspozīcija “Ilūkstes 1.vidusskolai 80 gadi”. Un tas bija stāsts ne
tikai par skolas vēsturi... Šeit varēja “satikties ar savu jaunību”
fotokartītēs, atpazīt sevi bērnībā skolotājām Taigai Kažokai, Marijai Slavinskai davinātos albumos, skolotāja Heinriha Slavinska un
pašu absolventu veidotajos albumos, ieskatīties pensionētās skolotājas Annas Kuļikovskas neparastajās raženā mūža lappusēs.

Daudzi bijušie Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni (absolventi) 2007.
gada 14.jūlijā muzejā iegriezās vairākkārt, lai nofotografētos 50.
gadu skolas solā, paklausītos senās mūsu jaunības gadu dziesmas
patafona skaņās, uzzinātu vairāk par savu jaunības pilsētu Ilūksti,
Ilūkstes novada dzīvi, apskatīt bijušo skolotāju Annas Kuļikovskas rokdarbus, Annas Liepas gleznas; pasēdētu “mūsu vecāku”
koka gultā, pie “saimes galda”, ieaustu savu zīmi lupatu celiņā...
Ikviens šeit tika mīļi sagaidīts un uzņemts – pat ar zāļu tēju, mājas
sieru, maizi un medu. Ne tikai mums – 1954. un 1956.gada Ilūkstes 1.vidusskolas absolventiem, bet arī pārējiem tika piedāvātas
sapostas kabinetu telpas, kur varējām saklāt savus tējas un kaﬁjas
galdus. (1954.gada absolventi šo viesmīlīgo namu izmantoja jau
trešo reizi, organizējot savus salidojumus.)
Laiks ir nežēlīgs, izmaina mūs katru, ar gadiem – pat līdz nepazīšanai, taču katru klasi vienoja īpašas, neredzamas dārgās jaunības atmiņu stīgas. Skaisti šādi tikšanās brīži, jo svarīgi dzīves
steigā nepazaudēt citam citu, neieslīgt ikdienas pelēcībā. Bieži
vien mēs pat neapzināmies, cik stiprām saitēm esam saistīti cits
ar citu. Visiem jaunāko gadu absolventiem no sirds iesakām atcerēties savu pilsētu, skolu un tikties biežāk.
Ļoti pateicamies Ilūkstes bērnu un jauniešu centra direktorei Vandai Rimšai un Novadpētniecības muzeja darbiniecei Valijai Pētersonei par sirsnību, labvēlību, par telpām, kuras tika piedāvātas katrai
no mūsu klasēm; par iespēju netraucēti ritināt savus atmiņu kamolus, atceroties skolas gadus, darbus un nedarbus, mīļos skolotājus...
Arī tos skolotājus un klases biedrus, kas ir jau mūžībā... Paldies par
iespēju būt kopā, runāt, arī dziedāt – līdz pat rīta gaismiņai.
Lai jums, mīļie, veicas!
Lai izdodas viss iecerētais!
Paldies!
Ilūkstes 1.vsk. 1954.un 1956.gada izlaidumu absolventi

Ilûkstes Novada Vçstis

6

2007. gada septembris

Labdarības akcija - “Tevi gaida skola”
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils rajona komitejā
jau par tradīciju kļuvusi labdarības akcija “Tevi gaida
skola”, kura tiek organizēta, mācību gadu uzsākot, tas ir,
jūlijā un augustā. Šādu akciju mēs rīkojam, lai palīdzētu
maznodrošinātām ģimenēm sagatavot bērnu skolai.
Iedzīvotāji varēja iegādāties lietotas drēbes, apavus,
skolēnu somas, gultas veļu. Lai bērns būtu silti saģērbts,
sākoties lietainam un vēsam rudens laikam. Šāda veida
akcija ir ļoti būtiska, jo ģimene var ietaupīt naudu, nopirkt bērniem burtnīcas, klades, zīmuļus un citas nepieHumāno palīdzību saņem
ciešamās lietas. Ilūkstes novadā akcija bija organizēta
Raudas skola.
26. un 27. jūlijā. Akcijas laikā atbalstu saņēma 76 ģimeUzsākot jauno mācību gadu,
nes, tas ir, 326 cilvēki.
visiem skolotājiem novēlu daudz
Arī skolas cītīgi gatavojās jaunajam mācību gadam.
radošu ideju, zinātkārus skolēnus,
Centāmies iespēju robežās atbalstīt . Mācību grāmatas,
dzīvesprieku un nepagurt skolas
gultas veļu, sporta tērpus saņēma Ilūkstes 2. vidusskola.
Apģērbta un apauta būs arī
straujajā ritmā! Skolēniem noSporta tērpus saņēma arī Ilūkstes 1. un Bebrenes vidusValentīnas Stepānes ģimene.
vēlu, lai gribasspēka būtu vairāk
skolas. Raudas speciālās skolas skolēni bija iepriecināti
nekā slinkuma un zinātkāres būtu vairāk nekā vienaldzības!
par soliem, krēsliem, gultas veļu, apģērbu.
Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kas atbalstīja rajona ko- Veiksmi un daudz interesantu piedzīvojumu!
LSK Daugavpils raj. kom. izpilddirektore Skaidrīte Davne
miteju, samaksājot ikgadējo SK biedra naudu!

Bibliotēkā

Aptaujas rezultāti par Ilūkstes pilsētas bibliotēkas darba laiku

„Optimālākais bibliotēkas darba laiks”

Laika posmā no 7.marta līdz 10.aprīlim Ilūkstes pilsētas bibliotēkā bibliotēkas lietotāji varēja piedalīties aptaujā „Optimālākais bibliotēkas darba laiks”. Lietotāji tika lūgti aizpildīt
anketu par Ilūkstes pilsētas bibliotēkas darba laiku, lai uzzinātu,
vai viņus apmierina bibliotēkas darba graﬁks vai arī tajā nepieciešamas izmaiņas.
Aptaujā piedalījās 39 respondenti, kuri atbildēja uz trim jautājumiem par darba laiku. Aptaujā piedalījās 12 vīrieši un 27
sievietes, no tiem 10 ar pamatizglītību, 14 ar vidējo izglītību, 7
ar vidējo speciālo izglītību un 8 ar augstāko izglītību.
Vecuma grupās respondenti sadalījās šādi:
16-18 gadi - 10
19-25 gadi - 7
26-50 gadi - 9
51 un vairāk -13
Aptaujas respondenti atbildēja uz 3 jautājamiem.
1.jautājums
Vai Jūs apmierina pašreizējais bibliotēkas darba laiks (darbdienās no 11.00 līdz 18.00, sestdienās no 10.0 līdz 17.00, brīvdienas – svētdienas, pirmdienas)?
Jā -37 anketas (95%)
Nē - 2 anketas (5%)
2.jautājums
Vai Jūs apmierina, ka mēneša pēdējā piektdiena bibliotēkā ir
Spodrības diena?
Jā - 38 anketas (97%)
Nē -1 anketa ( 3%)
3.jautājums
Jūsu priekšlikumi par darba laiku?
23 (59%) anketās nebija nekādu priekšlikumu vai ierosinājumu par darba laiku. 16 (41%) anketās bija ierosinājumi par darba
laiku, par grāmatu fondu, par bibliotēkas vizuālo tēlu, par datoriem. No šīm 16 anketām 7 anketās lietotājus apmierina pašreizējais darba laiks. Populārākie ieraksti: Mani pilnībā apmierina
bibliotēkas darba laiks. Domāju, ka ir labi tā, kā ir. Galvenais,
ka sestdienās strādā. 3 anketās aptaujātie grib bibliotēkā jaunus
datorus, kas ātri strādātu un nevajadzētu ilgi gaidīt – 10.min., ka-

mēr "ielādās". 1 aptaujātais ieteic bibliotēkai strādāt darbdienās
no plkst. 10.00, vēl viens aptaujātais, ka bibliotēkai vasarā darba
laiks varētu būt īsāks. 1 respondents ieteica strādāt arī pirmdienās, kaut īsāku darbdienu, darbdienās līdz 17.00, sestdienās līdz
16.00, lai ieekonomētu stundas pirmdienai.1 aptaujātais ieteica
pilnībā atjaunot tehnisko literatūru latviešu valodā.
Vēl viens aptaujas dalībnieks ieteica novada domei veikt
bibliotēkā kosmētisko remontu, jo griesti, sienas pelēkas, birst
krāsa, krīt apmetums. Ceru, ka, izlasot šos ieteikumus, novada dome ņems vērā lietotāju ierosinājumus un bibliotēkā tiks
veikts kosmētiskais remonts.
Aptaujā lietotājiem vajadzēja atbildēt arī uz papildjautājumiem: Cik bieži viņi apmeklē bibliotēku?
1x nedēļā
15 lietotāji
1x2 nedēļās 15 lietotāji
1x mēnesī
7 lietotāji
ļoti reti
2 lietotāji
Mēs arī vēlējāmies uzzināt, kādi bibliotēkas lietotāji izmanto bibliotēkas pakalpojumus pēc profesijām. Tika izdalītas šādas grupas:
skolēni
11 lietotāji
studenti
5 lietotāji
strādājošie
14 lietotāji
pensionāri
4 lietotāji
mājsaimnieces 3 lietotāji
Izskatot un izanalizējot visas saņemtās anketas, mēs nonācām
pie secinājuma, ka lielākā aptaujāto daļa ir apmierināta ar bibliotēkas darba laiku, un izmaiņas nav nepieciešamas.
Bibliotēka aicina ikvienu, kam nepieciešams atrast jebkādu
informāciju vai izmantot datorus ar interneta pieslēgumu (šis
pakalpojums ir bezmaksas), griezties pie mums. Nāciet uz Ilūkstes pilsētas bibliotēku! Mēs atrodamies Kultūras centra 3.stāvā, Brīvības ielā -12. Darba laiks paliek nemainīgs. Darbdienās
lietotājus apkalpojam no plkst. 11.00 līdz 18.00, sestdienās no
10.00 līdz 17.00, brīvdienas – svētdiena, pirmdiena. Mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lietotājus neapkalpojam).
Aptaujas anketas apkopoja
Ilūkstes pilsētas bibliotēkas vadītāja Ināra Valpētere
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Raibā vasara Ilūkstes bērnu un jauniešu centrā
Nu jau vairākus gadus pēc kārtas bērnu un jauniešu centrs
piedāvā bērniem apmeklēt interešu pulciņus vasarā dienas nometnē ”Ziņkārīgā vārna” . Tā ir īpaša programma bērniem vasarā, kur varēja apmeklēt pulciņus, atpūsties , sauļoties, spēlēties un kopā braukt ekskursijā. Šovasar mēs braucām uz Līvānu
novadu. Apmeklējām Līvānu stikla rūpnīcu un amatniecības
centru.
Par atbalstu šai programmai gribam teikt paldies Ilūkstes sociālās palīdzības dienestam.Ar viņu atbalstu daudzi bērni varēja
ēst bezmaksas pusdienas nometnes laikā. Vēlreiz gribam teikt
paldies arī Ilūkstes ēdnīcas darbiniekiem par garšīgajām pusdienām.

1.jūnijā piedalījāmies Sarkanā Krusta organizētajās pirmās
palīdzības sniegšanas sacensībās, kur mūsu skolotāji vadīja radošās darbnīcas.

Skolotāja Svetlana Trušele vada radošo
darbnīcu „Zīmējums uz asfalta” 01.06.07.
Nometnes "Ziņkārīgā vārna" dalībnieki un skolotāji pie
Līvānu amatniecības centra. 12.06.07

Radošo darbnīcu dalībnieki stadionā. 01.06.07

Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs aicina
2007./2008. mācību gadā pieteikties pulciņos:
Mēs amatniecības centrā uzzinājām, kā agrāk mala miltus.
12.06.07.

1.Mīkstā rotaļlieta
2.Floristika
3.Vizuālā māksla
4.Mazpulks
5.Šūšana un modelēšana
6.Netradicionālie rokdarbi
7.Jauniešu vokālais ansamblis
8.Bērnu teātris
9.Novadpētnieku – gidu
10.Pirmsskolas tautas deju kolektīvs
11.Kokapstrādes
12.Instrumentālais ansamblis

Maksas pulciņi

1.Hip – hop dejas jauniešiem
2.Angļu valoda
3.Aerobika pieaugušajiem
Vasaras nometnes dalībnieki. 8.06.07.

Pieteikties var katru dienu Ilūkstes BJC – Raiņa ielā 33,
t.5462580.
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Septembris – Dzejas dienu mēnesis

AR BALTU SPALVU ROKĀ
ju tam sacerēju,
bet nu jau vairs
neatceros. Taču
sākums visam
bija šāds. Man
bija draudzene
Skolā un darbā
Piedzimu Rīgā 2.pasaules kara laikā. Biju pavisam maza, kad katoliete. Pati
vecāki gāja bojā. Nonācu bērnu namā un no tā 5 gadu vecumā biju kristīta lupie audžuvecākiem Asarē. Skolā gāju Aknīstē. Kad mācījos jau terāņu baznīcā.
8.klasē, bija kāds interesants gadījums: uzdeva rakstīt sacerēju- Dievam ticēju,
mu par Garlību Merķeli, un, kad skolotāja izlasīja manējo, tad bet uz baznīcu
teica, ka tā raksta 11., ne 8.klases skolēns. Dabūju vieninieku! negāju. Un kādu
Mājā skandāls. Izjutu to kā lielu netaisnību un aizgāju no sko- dienu draudzelas. Devos uz Rīgu. Sāku strādāt un iestājos vakarskolā. Un at- ne Rīgā aicikal – kad eksāmenā nodevu savu sacerējumu par brīvo tematu, nāja aiziet uz
saņēmu “novērtējumu”: “Tā raksta nevis 11.klases skolēns, bet dievkalpojumu
katoļu baznīcā.
gan rakstnieks!”
Strādāju Izglītības ministrijā par kurjeri, par mašīnrakstītāju, Piekritu. Klausekretāri. Tad tipogrāﬁjā par korektori. Tas bija darbs kopā ar sījos sprediķi un
neredzīgajiem. Šie cilveki ir iekšēji tik bagāti! Diktēju no paras- domāju – tas taču viss ir tieši par mani, manu dzīvi! Misi vadīja
priesteris Jānis Cakuls. No baznīcas izgāju slapja noraudājusies
tajām grāmatām, un viņi pārveidoja Braila rakstā.
Tad saslima audžumāte, un, lai par viņu parūpētos, nācās un šķīstīta. Tai naktī redzēju sapni: bezgalskaista sieviete pilnā
Rīgu pamest. Tā nonācu Ilūkstē. Kamēr cita darba nebija, kādu augumā, sarkanā apmetnī, ar baltu zoss spalvu rokā klusējot
laiku strādāju par sētnieci. Tad kļuvu par korespondenti Dau- skatās uz mani. Izstāstīju sapni draudzenei, un viņa nešauboties
gavpilī avīzē “Avangards”. Pelnīju maizi ar rakstāmmašīnu. Uz pateica, ka tā bijusi Dievmāte un ka man būšot jāraksta. Un tad
tās vēlāk slepeni pārrakstīju arī garīga satura grāmatas, kas tajos sāka nākt dzejoļi – aumaļām, spēju tik pierakstīt!
Drīz pēc tam – 1982. gadā – Ilūkstē pārgāju katoļu baznīcā.
laikos bija aizliegtas, un lūgšanas.
Draudzene kļuva par manu garīgo krustmāti. Saņēmu arī otru
Pirmais dzejolis un vārdu – Margrieta par godu sv.Margaritai, kas pielūgusi Jēzus
sirdi. Tolaik te kalpoja priesteris Jānis Silevičs. Parādīju savus
Mirdza Ķempe
Dzejot sāku jau Rīgā dzejoļus viņam. Priesteris teica: “Jā, to nu nevar izdomāt, tas
25 gadu vecumā. Biju nāk no augšienes.” Arī viņš bija dzejas mīļotājs. Tad atkal resmagi saslimusi, pamo- dzēju interesantu sapni: liela zvaigsne un apkārt tai daudzas mados, un radās pirmais zas, no tām izveidojas krusts, uz kura parādās Dievmātes seja.
Tad no šīm zvaigznēm izveidojas kā krelles un parādās Jēzus
dzejolis:
seja kā sudrabota gaisma. Kad tā pazuda, palika tikai krusts un
Tu vari piedot,
krelles. Vēlāk draudzene paskaidroja, ka tas bijis rožukronis,
Vari nepiedot:
Es šodien nomiru tev kurā apvienojas Jēzus un Dievmātes dzīve. Tajā laikā es vēl to
nepazinu.
Un pasaulei.
Biju tik laimīga! Kad reiz sapnī atkal redzēju Jēzu, prasīju,
Sākumā tā bija tikai
laicīga dzeja. Tā man kur atrodas mani vecāki, bet Viņš man atbildēja: “Nedomā par
pat nav saglabājusies. to, tu labāk gandarī par saviem jaunības grēkiem.” Prasīju saPaziņa ierosināja aiz- vai draudzenei, ko tas nozīmē. Atbildes meklēju un atradu arī
nest dzejoļus parādīt grāmatās.
Sapnī esmu redzējusi arī pāvestu Jāni Pāvilu II. Ienāca smaiMirdzai Ķempei. Sēžu
Rakstnieku savienības dīgs mūsu – Ilūkstes – katoļu baznīcā, piegāja klusējot pie Dievkoridorā, dzejniece vai- mātes altāra. Nosapņoju to dažas dienas pirms viņa nāves. Reiz
sapnī dzirdēju Raiņa
rākas reizes
balsi, kā viņš lasa
noiet garām un jautā, vai neesmu atnākusi pie viņas,
savu dzeju. Tas bija
bet es nevaru sadūšoties atzīties. Kamēr beidzot to1995.gadā. Prasu:
mēr ieaicinaja pie sevis, izlasīja, ko biju atnesusi, un
“Ko tev vajag?” Un
iedrošināja rakstīt sakot, ka talanta dzirkstele man
viņš man atbild: “3
esot. Vairs pie viņas negāju, kaut tiku aicināta – biju
mises.” Rainis bija
ļoti kautrīga. Šur tur dzejoļus publicēja – žurnālā
neticīgs.
Aizgāju
“Liesma” un Braila rakstā izdotajā žurnālā “Rospēc tam uz baznīcu
me”, citus uzdāvināju, ja kāds lūdza.
un par viņu tika noSapņi un dzeja
turētas 3 mises.
42 gadu vecumā sāku rakstīt garīgo dzeju, kaut tai
Esmu redzējusi
laikā vēl tikpat kā neko nesapratu no garīgām liepravietiskus sapņus
tām. Pirmais dzejolis bija veltīts Jēzum, pat melodiDarbs tipogrāﬁjā kopā ar neredzīgajiem.
Dzejnieks. Vai tā ir profesija? Aicinājums? Misija? Bet varbūt brīnums? Iepazīsimies – ilūkstiete DZINTRA KRIEVĀNE,
kuras dzīvē brīnumu tiešām nav trūcis, un arī viņas dzeja nākusi
kā pārsteigums no Debesīm.
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par Latviju. Man sāp mūsu valsts un tautas liktenis. Par to runā
dzejolis “Kurp mēs ejam?!...”
Pēdējā laikā maz rakstu, bet cilvēki nāk un prasa apsveikuma
dzejoļus un zīmējumus. Zīmēšana man jau skolā labi gāja, bet
apsveikumus sāku taisīt tikai, Ilūkstē dzīvojot. Tādus jau saņēmuši daudzi draudzes locekļi, priesteri, bīskapi. Vienmēr pirms
tam lūdzu Dievmātes svētību un tad uzrakstu – citreiz 5, citreiz
15 minūtēs. Šos dzejoļus atdodu, tie man nav saglabāti.
Daudz esmu rakstījusi par dabu. Reiz kādā radio pārraidē
dzirdēju: “Daba ir vislielākā un skaistākā katedrāle, ko radījis
pats Dievs. Un tajā Dievu pielūdz visa radība.” Vienmēr, kad
eju uz dārzu, atceros šos vārdus. Un tā radās dzejolis “Klusā
paradīze”.
Agrāk un tagad
No dzejniekiem man īpaši tuvas ir Marta Bārbale, Broņislava Martuževa. Savā laikā patika Ārija Elksne, Olga Lisovska,
Arvīds Skalbe, Alfrēds Krūklis. Ļoti labi raksta arī Kornēlija
Apškrūma. Dzejas grāmatu man plauktos vairāk nekā citu. Kad
dzīvoju Rīgā, gāju uz tikšanās reizēm ar Imantu Ziedoni, Hariju
Heisleru, Ojāru Vācieti, Liju Brīdaku, Skaidrīti Kaldupi, Vitautu Ļūdēnu. Cik klausītāji zālē bija vienoti! Tie bija 60. gadi. No
jaunajiem, kas tagad raksta, gan neko nesaprotu. B.Martuževa
saka tā: “Mani viņi sakaitina, sadusmo. Es, veca sieva būdama,
sarkstu un bālēju – kā kaut ko tādu var rakstīt.” Es viņai pilnīgi
piekrītu. Citreiz tajos dzejoļos nav pat domas. Sēžu un lobu kā
tādu sīpolu domājot, ko viņš, nabags, gribējis pateikt, un tik un
tā nespēju saprast. Tāda “dzeja” nevis paceļ, bet posta dvēseli.
Un tādu izdod. Dzejolim ir jāuzrunā, jāpieskaras dvēselei. Tas
nāk no augšas. Visu var iemācīties, bet rakstīt dzeju, gleznot
– tam tomēr vajadzīgas īpašas spējas. Bet izlūgt to var. Piemēram Mazā Terēzīte izlūdzās Dievam, lai varētu skaisti zīmēt un
rakstīt dzeju.
Tas ir labi, ka skolā jālasa arī dzeja. Jo tas ļoti attīsta valodu
un bagātina iekšējo pasauli. Dzejai piemīt ļoti spēcīga emocionālā valoda. Neviens romāns vai stāsts nevar atklāt to, ko dzejnieks pasaka dažās rindiņās. Es domāju, ka nav tāda cilvēka,
kam kāds dzejolis tomēr nepatiktu. Bet no galvas gan nebūtu
jākaļ, tad tā ir kā nasta. Dzejolis jāuztver ar sirdi. Un, ja vairākas
reizes lasa to, kas patīk, tad dzejolis pats “ieiet” galvā. Atceros,
ar kādām mocībām skolā kalu Raiņa dzejoļus par strādnieku
šķiru... Bet kādas grāmatas bērni tagad lasa! Un caur tām taču
viņi gribot negribot nokļūst okultisma pasaulē, degradē savu
iekšējo pasauli!

Bildīte, kas iedvesmoja sacerēt dzejoli “Divas rokas”.
Katram savs talants
Pēdējais dzejolis man tapa 25.augustā, kad uz Ilūksti bija
atbraucis jaunais priesteris Lauris Malnačs un, dodot svētību,
iedeva arī mazu bildīti. Tajā attēlotas divas rokas – Jēzus un
grēcinieka. Šis attēls mani tik dziļi aizskāra, ka atnācu mājās un
radās dzejolis “Divas rokas”.
Ja arī kaut ko uzrakstu, nav jau kam lasīt. Tā man tie dzejoļi
stāv atviltnē. Cilvēki varbūt domā: dzejnieks – nu tas tāds pa-
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sists uz augšu. Bet ko
es varu darīt? Kādu
Dievs mani radījis,
tāda esmu. Dievs katram ir devis savu talantu: vienam taisīt ēst,
otram šūt, citam zemi
art. Cilvēks varbūt pat
neapzinās, ka tā ir Dieva dāvana. Dzejnieku
pilnībā var saprast tikai
dzejnieks. Un tie, kam
ir dzejnieka dvēsele,
pat ja viņš pats neraksta. Bet, ja interesē
tikai manta un nauda,
tad tādu cilvēku dzeja
var vienīgi sakaitināt.
Taču ir arī kristīgi cilvēki, kuri pasaka: “Ar
Pirms 5 gadiem pie savas
dzejolīti vien debesīs
rakstāmmašīnas.
netiksi.” Bet es citādi
nevaru un nerakstu jau, lai tiktu debesīs. Rakstu, lai atbrīvotos
un atjaunotos, lai piepildītu pati sevi ar garīgo un caur to arī citus. Tā, manuprāt, ir katra dzejnieka misija – lai šī Dieva dāvana
tiek visiem. Ir viena pensionēta skolotāja – Anna Kuļikovska,
tāda pati vientuļa kā es. Kādreiz aizeju pie viņas, palasu savus
dzejoļus, parunājamies, kopā gan pasmejamies, gan paraudam.
Visu, ko rakstu, pirms tam sevī pārdzīvoju, izsāpu. Bet citreiz
ir tā, ka piesēžos pie rakstāmmašīnas un nezinu, kas būs. Uzrakstu pirmo rindiņu. Un tad uzreiz rodas nākamā. Rakstu arī
tēlojumus, lūgšanas. Publikācijas bijušas “Katoļu kalendārā”,
izdevumos “Katoļu Dzīve”, “Solis”, arī “Latgales Laikā”, pavisam ap 80. Bet dzejoļu ir ap 200. Saku Dievmātei: “Būtu jau
labi, ja man iznāktu grāmata, bet man tādu iespēju nav. Ja Tu
vēlies, lai tā notiek!”
Kas paceļ dvēseli virs zemes
Man patīk arī laba mūzika. Reizēm klausos Radio 2 vai “Klasika”. Ļoti tuvs man ir P.Čaikovskis, D.Šostakovičs, E.Dārziņš.
Mūzika dziedina dvēseli. Kā Jēzus teicis vienai svētajai: “Mūzika ir spārni, kas paceļ dvēseli virs zemes.” Bieži klausos arī
Kristīgo radio, skatos kristīgos TV raidījumus “Garīgā dimensija”, “Vertikāle”. Laicīgās avīzes mani neinteresē. Ja gribu, paklausos ziņas. Kad kādreiz dodu kādam garīgu
grāmatu, lai palasa, tad
skan atbilde, ka neesot
jau laika lasīt. Citam
miegs nāk, citam darbi.
Bet avīzēm laika vienmēr pietiek... Tad gan
sirds nosāp.
“Novada Vēstu” lasītajiem man gribas novēlēt to pašu, ko nesen
Dievmāte teica Medžugorjē: “Mana lielākā
vēlēšanās – sakārtojiet
savu sirdsapziņu!”
Ar Dzintru Krievāni
satikās
Antra Martinsone
5 gadu vecumā ar audžuvecākiem.
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Divas rokas

Klusā paradīze
Cik dārzā ir labi.
Tur miers un skaistums
Kopā saderas abi.

Divas rokas
Viena otrai pretī sniedzas:
Viena – Gaismas caurstrāvota,
Otra – tumsā ieskauta.
Viena – Mīlestības ievainota,
Otra – maldu tīklā tīta.

Tur klusumā aug koki,
Tur rītos un vakaros
Klusi rotājas saule.
Tur rudzpuķes sadodas rokās,
Šūpojas gaismai uz plaukstas.
Tur bērzs, pacēlies pirkstgalos,
Putnu kori no sirds diriģē.
Kā bērns pārnāku mājās –
Ar mieru un skaistumu pielijis.
Mans dārzs – paradīze klusa;
Tur satieku Radītāju,
Tur laimīga esmu.

Divas rokas
Viena otrai pretī tiecas
Visa mūža garumā.
Dievišķīgais pieskāriens
Kad otra plaukstu Savā tver,
Kāds neredzams pavediens
Sirdī durvis vaļā ver,
Grēku ceļus – nomazgā.
Divas rokas
Viena otrai pretī sniedzas:
Caur dārgām Jēzus Asins
lāsēm
Tiek klusi savienotas
Un it nekas tās nespēj šķirt.

ТОСКА
Печалюсь я. Душа болит и плачет,
И осень песни грустные поет,
Как – будто знает, что нельзя иначе,
Как – будто шанс последний мне дает.
Зашторив солнце, вековые тучи,
Свинцом холодным виснут надо мной,
И свет звезды, что вспыхнула над кручей,
Уже не манит больше за собой.
И плеск волны, встревожив глупых чаек,
Уж не ласкает стылые следы,
И жизни миг волнующе нечаян...
И снова ожидание беды.
Полощет ветер сосны, заплетая
Вершины их в причудливый клубок.
И я опять бреду, куда – не знаю,
Ищу тепла спасительный глоток.
Отстукал дятел мне морзянкой песню,
Смахнула белка хвостиком слезу,
Природа отслужила свою мессу,
Свою же тайну я сама несу.
Ах, как бы мне хотелось вместе с ветром
Смеяться, радоваться, хулиганить, петь
Отмерить недомеренные метры,
Чтоб искрой вспыхнуть и до тла сгореть.
Тамара Л.
2000. Илуксте

Kurp mēs ejam?!...
Pilsētās svešās
Latvja gudrība plaukst.
Dzintara krastā –
Gudrība riet...
Par miljoniem latu
Manu tautu
Un zemi pārdod,
Godu iztirgo.
Jūdass tik smejas,
Ka pakalnos, lejās
Bērzi un ezeri raud,
Ka tukšas ir sētas,
Ka dienišķo maizi
Tūkstošiem dēli un meitas
Pelna zemēs svešās,
Pašu mājās darbam vērtības nav.
Brīvību, ko dāvāja Dievs,
Pārdod spēļu un prieka namos;
Jūdass ar velnu
Šodien ir rados.
Dievs, kurp mēs ejam?!...
Ak, glāb, glāb mūs no posta, glāb no
sātana sprosta!
Tu redzi, kā morāles pamati brūk...
“Dievs, Tava gudrība ir spožāka
Par sauli un zvaigžņu pulkiem”,
Lūdzu Tevi, no svešiem krastiem
Pārved Tu tautu mājās,
Lai vienoti garā mēs esam,
Tavu godu un slavu –
Visās ģimenēs nesam.

2007.
2007.gada
gadaseptembris
maijs
Dievmātes rokas
Ar Mātes smaidu
Dievišķā sejā
Tu izstiep rokas
Mīlestībā savā
Un klusiņām teic,
Pie Tevis kas nāk:
Bērns, ja tu zinātu,
Kā tevi Es mīlu,
No laimes tu raudātu.
Savās rokās Es turu –
Vislielāko Dārgumu,
Ko pasaule nespēj
Ne nopirkt, ne pārdot,
To Es – dāvinu tiem,
Pie Manis kas nāk,
Mieru un svētību lūdzot.
Savās rokās Es turu –
Vislielāko Dārgumu,
Savu mīļoto Dēlu.
Ja pasaule redzēt
To gribētu,
Pazīt un mīlēt
To spētu,
VIŅŠ zemes vaigu
Tad pārmainītu,
Visu no jauna radītu,
Lai Mani bērni
Laimīgi būtu.
Ak, pasaule,
Kā bērns pie Manis
Ja nāktu tu...
Dzintra Krievāne
Ilūkste
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Dvēseles lappuse

ŠĪS VASARAS GARĪGĀS TAKAS

Šī vasara bija bagāta ar Dieva žēlastībām. Vajadzēja tikai pazemībā atvērt
sirdi. Pirmo reizi Baznīcas vēsturē Dievs
aplaimoja Latviju, atsūtīdams pie mums
Savu mīlestības apustuli – Mazo Terēzīti
no Lizjē, lai neticīgajos iesētu atgriešanās
sēklu, nogurušajos iedvestu spēku un paļāvību, lai dziedinātu dvēseles. Terēzīte
iegriezās daudzās Latvijas draudzēs un
patiesi darīja brīnumus, kā bija solījusi, vēl esot uz šīs zemes. Tāds bija arī
16.jūlijs Aglonā. Baznīcā ļaudis plūda kā
strauts no malu malām, telpā smaržoja
rozes. Visi centās pieskarties šķirstam,
kurā atradās Svētās relikvijas, lika klāt
svētbildītes, lai saņemtu svētību un pārvestu to mājās arī citiem. Dievs Savā darbā izmanto visus instrumentus un dara
visu, lai Latvijā patiesi atdzimtu garīgā
dzīve: skolās, ģimenēs, masu medijos.
Lai Viņam mūžīga slava un gods! Pateicība Jēzum par Mazo Terēzīti! Ticēsim,
ka viņa vēl daudz izdarīs Dieva godam
un dvēseļu pestīšanai!
15.augusts. Aglonā atkal svētki. Kā
parasti – šajā dienā tiek svinēti Jaunavas
Marijas Debesīs uzņemšans svētki. Kā
parasti – cilvēku jūra. Un atkal pateicība

un lūgšanas: par dvēseles un miesas veselību, par atgriešanos utt. Bet Krustaceļš,
ko vadīja kardināls Jānis Pujats, šoreiz
bija jo īpašs. Tas lika katram ieskatīties
sevī: kas es esmu, kāpēc dzīvoju, vai laicīgā bagātība spēs darīt mani laimīgu.
Mana iekšējā pasaule – kāda tā ir? Vai
tur ir vieta Dievam? Un kas spēj darīt
laimīgu bērnu – Harijs Poters vai Jēzus?
J.Pujata vadītie Krustaceļi vienmēr ir ļoti
emocionāli, pārdomu pilni un tie uzrunā
tautas sirdsapziņu – tieši, atklāti, nebaidoties no laicīgo kungu kritikas un nosodījuma.
26.augusts. Ilūkstes katoļu draudzē bīskapa A.Justa vizitācija. Baznīca ir pilna
ar bērniem, jauniešiem, ar veciem un jauniem, ar skolēniem, studentiem, skolotājiem. Bērni saņem iestiprināšanas sakramentu un novēlējumu caur Svēto Garu
iegūt dzīvei nepieciešamo gudrību, arī
labas sekmes skolā. Īpašu svētību saņem
skolotāji, pasniedzēji, lai godam spētu
veikt atbildīgo un smago darbu bērnu un
jauniešu audzināšanā un izglītošanā. Bīskaps aicina skolās ieviest ticības mācību:
“Ētika bez 10 baušļiem ir plika kā cilvēks
bez apģērba. Lai Latvija plauktu un tauta
tajā labi dzīvotu, bērni ir jāaudzina Dieva

likumos, nevis visatļautībā.”
26.augusta vakars. Radio raidījumā
“Lai nāk Tava Valstība” viesojas tāls
ciemiņš no Kanādas – Leandrs Lašanss,
grāmatas “Manu izredzēto laimei. Jēzus”
autors. Viņš ir 5 bērnu tēvs, biznesmenis,
lūgšanu cilvēks. Šajā grāmatā viņš pierakstījis savas sarunas ar Jēzu, kuras ir
neparastas, pat ticīgam cilvēkam pārsteidzošas, bet mīlestības pārpilnas. Leandrs
atklāj, ka tad, kad viņš lūdzies par saviem
bērniem pusaudžiem, ilgi nekas nav mainījies viņu garīgajā dzīvē, bet reiz kopā ar
sievu lūgšanā teicis: “Dievs, vispirms tie
ir Tavi bērni un tikai pēc tam mūsu. Lūdzam Tevi, rūpējies par viņiem, lai viņi
nepazustu ļaunajā pasaulē. Mēs atdodam
viņus Tev.” Tajā brīdī abiem licies, ka
ir zaudējuši bērnus, bet rezultātā šobrīd
visi ir laulājušies baznīcā, visi mazbērni ir kristīti un dzīvo Dieva bērnu dzīvi
pēc Radītāja likumiem. “Katru rītu lūdzu
Jēzu, lai Viņš man dod svētību, paļāvību
un uzticību. Tās ir 3 lietas, lai spētu izpildīt visu, ko Dievs no manis prasa.” Kaut
ikviens izlasītu šo brīnišķīgo grāmatu,
caur kuru plūst apbrīnojams prieks un
miers! To spēj dot vienīgi Dievs!
Dzintra Krievāne

SVĒTCEĻOJUMS UZ AGLONU
Svētceļojumam Eglaine – Medumi
– Aglona gatavojāmies jau laikus. 6.augusta rītā savu pirmo svētceļojumu uzsāka piecpadsmit Raudas internātskolas
audzēkņi. No Raudas skolas to tālāk turpināja četri tās audzēkņi, pilni apņēmības
un Dieva mīlestības stiprināti.
Svētceļojums nebija viegls, tās bija 10
dienas, kuru laikā mēs nogājām 140 km.
Vairāk baidījos par sevi, nevis par bērniem. Es viņus novēlēju Jaunavai Marijai
un Jēzus gādībai.
Mūs pavadīja saule, kas citu dienu tik
neganti cepināja, atveldzēja lietus un
vējš. Bija rīti, kad lietus, pakšķēdams tieši uz deguna, modināja mūs augšā.
Es lepojos ar saviem puišiem – neviens
no viņiem nečīkstēja, ka jāguļ zem klajas
debess. Tie nebija tādi puiši, kādi viņi ir
skolā, nenopietni, draiskulīgi, citu brīdi pat nevaldāmi. Te vajadzēja iejusties
šajā lielajā kolektīvā. Savas vajadzības
saskaņot ar citu cilvēku vajadzībām, dalīties savā starpā un palīdzēt viens otram.
Vajadzēja jums viņus redzēt Krusta pagodināšanas Baznīcā! Nevienu nevajadzēja
pamudināt lūgties. Vēls vakars, Baznīca,
sveču gaisma un krusts, katrs no viņiem

gribēja tam pieskarties un palikt klusuIlūkstes luterāņu draudzes
mā.
svētdienas skola
Mēs vienmēr centāmies iet pirmie,
2007./2008.mācību
gadā uzņem
katrs no mums gribēja nest krustu un
jaunus
audzēkņus
(no
7 gadu
Dievmāmiņas gleznu. Es sajutu krusta
vecuma,
bet
izņēmuma
gadījumā
var
smagumu un to, ka tas raud. Šīs lāses tebūt arī jaunāki).
cēja gar manu elkoni, un šīs asaras krita
manās kurpēs. Visapkārt karsēja saule,
bet tas raudāja. Neticēdama tam, kas noPiedāvājam:
tiek, es tvēru to atkal un atkal nest, bet nodarbināt jūsu bērnu, kamēr jūs
krusts raudāja. Nonākot pie Aglonas, tas, pats/-i vēlaties būt dievkalpojumā;
daudzu roku skarts, smaržoja pēc apses
interesantas nodarbības, kurās
koka.
stāstīsim, veidosim, rādīsim
Un nobeigumā es pateicos visiem laun
dažādos citos veidos kopā
bas gribas cilvēkiem, kas atbalstīja un
mācīsimies,
kas ir Dievs, Jēzus,
palīdzēja noorganizēt šo svētceļojumu
Bībele u.c. ar kristietību saistītas
uz Aglonu. Pateicos tiem cilvēkiem, kas
mūs ēdināja, laipni uzņēma, deva naktslietas;
mājas un mīļi pavadīja.
kopīgi pasākumi, pārgājieni,
Vēl vienam cilvēkam es saku paldies
ludziņas u.tml.
savu visu vārdā – priesterim Arnim Maziļevskim. Es apbrīnoju šo gaišo, labestīgo,
Pirmā tikšanās Ilūkstes
reizē stingro un prasīgo priesteri, kas ar
luterāņu baznīcā
neizsīkstošu enerģiju rūpējās par mums
visiem.
7.oktobrī plkst.14.00
Tikai ar Jēzu – ar Viņu, Viņā un caur
Pļaujas svētkos.
Viņu viss ir iespējams.
Sīkāka informācija pa tālr. 28365024
I.Stabulniece, skolotāja
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Atskatoties uz vasaru

VASARA KĀ VARAVĪKSNE
Vasara ir laiks, kad mēs cenšamies dot iespēju pašdarbības kolektīviem
atpūsties pēc saspringtā darba cēliena, taču ne vienmēr tas izdodas. Arī šī
vasara bija pasākumiem bagāta un krāsaina kā varavīksne. Pašdarbības
kolektīvi visu gadu krietni strādāja un vasarā tika aicināti savu māku un
varēšanu parādīt ne tikai pilsētas un novada iedzīvotājiem, bet arī tālāko
novadu ļaudīm.
Visaktīvāk koncertēja Ilūkstes KC jauniešu deju kolektīvs. Tas piedalījās 1. Latvijas skolu jaukto koru festivālā ,,Ar straumēm uz jūru” Daugavpilī, starptautiskajā Tautas mākslas festivālā ,,Augšdaugava- 2007”
Naujenē, Dziesmu svētku lieluzveduma modelēšanas koncertā Tukumā,
Daugavpils rajona Lauku Kultūras svētkos ,,Pašā siena laikā” Višķos un
devās arī tālākā koncertceļojumā uz Ungāriju.
Aktīvi koncertēja arī senioru vokālais ansamblis. Šī vasara kolektīvam
iezīmējās ar piedalīšanos Daugavpils rajona Lauku Kultūras svētkos, kā
arī ar VI Latgales novada senioru festivālu ,,Latgale – zilo ezeru zeme”
Krāslavā un Senioru radošo dienu Jūrmalā.
Ar skaistu koncertu 10.jūnijā savu darba sezonu noslēdza sporta deju
kluba ,,Vivat” dejotāji. Tas ir kolektīvs, kas visaktīvāk piedalās dažāda
mēroga sacensībās un gūst atzīstamus rezultātus.
Arī citi kultūras centra dziedošie un dejojošie kolektīvi piedalījās Lauku Kultūras svētkos Višķos un, protams, visos kultūras centra rīkotajos
pasākumos.
Par labu tradīciju sāk veidoties ielīgošanas pasākums pie kultūras centra un Pilskalnē pie a/b ,,Dubezers”. Šajā vakarā skatītājus priecēja pūtēju orķestris ,,Sēlija”, Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs un KC
jauniešu deju kolektīvs „Ance’’.
4.augustā kultūras centrā tika pulcināti pilsētas piecgadīgie bērni kopā
ar vecākiem un kūmām uz Bērnības svētkiem.
Pirmajā skolas dienā, 3.septembrī, rīkojām svētkus sākumskolas skolēniem. Ciemos tika aicināti TV ,,Čučumuižas’’ rūķi ar koncertu, rādītas
multﬁlmas un bija iespēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās.
Paldies visiem, kas šovasar bija kopā ar mums!
Uz tikšanos nākošajā darba sezonā!
Regīna Razminoviča

“ANCES” CEĻOJUMS

Daudziem cilvēkiem ir kāds vaļasprieks, bet deju kolektīva
“Ance” dalībniekus vieno dejotprieks. Ir brīži, kad negribas apmeklēt mēģinājumus, grūtības sagādā jaunu dejas soļu apguve, bet gandarījumu sagādā uzstāšanās koncertos un panākumi.
Taču šogad mums patiesi bija liels prieks par iespēju piedalīties
starptautiskajā deju festivālā Ungārijas pilsētā Egerā un sniegt
koncertu “Bardejoske Kupele” kūrortā Slovākijā.
Vienu jauku augusta nedēļu mēs pavadījām Lietuvā, Polijā,
Slovākijā un Ungārijā. Mums bija iespēja baudīt Slovākijas
kalnaino ainavu, skaistākās un interesantākās alas, elpu aizraujošus kanjonus. Apmeklējām Budapeštu un tās Parlamentu. Tā
ir viena no skaistakajām Parlamenta ēkām Eiropā, nacionālais

simbols. Iepazināmies ar vienu no visidilliskākajām Ungārijas
pilsētām – Egeru. Tās iespaidīgie cietokšņi, minareti, mečetas
atgādina par vairākkārtējiem turku mēģinājumiem ieņemt šo
pilsētu. Visa brauciena laikā varējām baudīt dažādus vasaras
priekus. Mūsu ieguvums ir ne tikai zināšanas par apmeklēto
valstu vēsturi, kultūru un ievērojamākām vietām, bet arī jauni
draugi.
Tautas deju kolektīva “Ance” dejotāji pateicas saviem vecākiem, skolotājām A.Meikšānei un D.Jurjevskai, bet īpašu paldies izsaka Ilūkstes novada domei, tās priekšsēdētājam S.Rāznam un Ilūkstes KC par materiālo atbalstu!
“Ance”

2007. gada septembris

Ilûkstes Novada Vçstis

Svētki Bebrenes muižas parkā
Septembrī nu jau trīspadsmito reizi notika Eiropas Kultūras mantojuma
dienas Latvijā. Eiropas Kultūras mantojuma dienu tradīcija aizsākās 1984.
gadā Francijā, kur notika pirmās vēstures pieminekļu atvērto durvju dienas.
Pēc tam šādu ieceri īstenoja arī citur. Šogad Kultūras mantojuma dienu tēma
bija Vēsturiskie dārzi un parki, kas ir nozīmīga Latvijas Kultūras mantojuma
sastāvdaļa. Daugavpils rajonu Eiropas Kultūras mantojuma dienās šogad pārstāvēja Bebrenes muižas parks, Juzefovas muižas apbūve un Dubrovina dārzs
Daugavpilī.
Bebrenes parka platība 7,9 ha, pašreizējā parka aizsardzības zona aptver
tikai nelielu daļu no sākotnējās parka teritorijas. Kopš 1957. gada parks ir atzīts
par Valsts nozīmes kultūras pieminekli.
Parka centrālajā daļā atrodas grāfu Plāteru – Zībergu pils. Pils projekta autors bija itāļu izcelsmes poļu arhitekts Leonardo Jāns Ludvigs Markoni (1834 1919). Šajā laikā ierīkots arī ainavu parks, lai gan tajā ir saglabājušies atsevišķi
vismaz 200 gadus veci ozoli.
Pasākuma programmas norise:
* Svinīga pasākuma atklāšana
Uz atklāšanu ieradās Bebrenes muižas grāfs, grāﬁene un bērni. (Bebrenes
vidusskolas skolotāji un 9.klases skolnieces). Grāfu ģimene bija pārsteigta par
saglabāto muižu un sakopto parku.
* Bērnu zīmējumu konkursa "Uzzīmē vēsturisko dārzu vai parku" prezentācija
Konkursā piedalījās 42 bērni no Bebrenes vidusskolas. Visi dalībnieki saņēma goda rakstus un balvas pēc nopelniem.
* Fotoizstādes "Bebrenes muižas parks vakar, šodien, rīt" prezentācija
Fotoizstādē bija redzamas senas fotogrāﬁjas no Bebrenes pagasta bibliotēkas fonda, Viktora Malaševska fotogrāﬁjas no personiskā arhīvā un Bebrenes
vidusskolas fotoizstāde „Skats no putnu lidojuma.
* Bebrenes muižas parka apskate dendrologa Andreja Svilāna vadībā
Dendrologs Andrejs Svilāns no Salaspils botāniskā dārza interesanti un aizraujoši stāstīja par kokiem un krūmiem, kas aug un auga Bebrenes parkā.
* Koku stādīšana parkā
Lai atjaunotu Bebrenes
muižas parku, katru gadu
stāda jaunus kokus un krūmus. Arī šoreiz bija iestādīti 11 jaunie kociņi. Pirmo
mazo, skaisto eglīti iestādīja
grāfu ģimene un zem koka
ieraka vēstījumu. Pārējos
kociņus stādīja katra Bebrenes vidusskolas klase un
par pēdējo kociņu solījās
rūpēties pagasta aktīvākie
pensionāri.
* Vizināšanās ar karieti un izjādes ar zirgiem
Visiem bērniem bija liels prieks jāt pa parku ar zirgiem. Kučieris J. Bogdanovs ar visu nopietnību pildīja grāfa kučiera pienākumus, un apkārt parkam pa
celiņu karietē brauca bērni un pieaugušie.
* "Muižas virtuve"
Pasākums noslēdzies parka saliņā, kur visi dalībnieki varēja nogaršot ēdienus no "muižas virtuves", ko garšīgi un prasmīgi sagatavoja Bebrenes vidusskolas ēdnīcas kolektīvs.
Paldies Daugavpils rajona padomes kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas vadītājai Vandai Baulinai par svētku organizēšanu, Daugavpils rajona padomei
par piešķirtiem līdzekļiem pasākumam 730 latu apmērā! Liels paldies par
līdzdalību pasākuma norisē Bebrenes vidusskolas kolektīvam un īpaši skolotājai Aijai Valpēterai, skolotājam Maiguram Pudānam, Kristai Valpēterai, Līvai
Svarānei un Santai Krivānei par Plāteru-Zībergu ģimenes lomu attēlošanu
pasākuma gaitā!
E. Malahovska,
Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītāja
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Apsveikumi, līdzjūtības, paziņojumi
Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi,
Augšup tiekties, patiesīgam būt.
Lai it viss, ko citiem projām devāt,
Būtu tas, ko vēlaties sev gūt !

ILŪKSTES NOVADA DOME SVEIC
AUGUSTA UN SEPTEMBRA MĒNESĪ
DZIMUŠOS JUBILĀRUS

 50 dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: VITĀLIJU BAMBĀNU,
LUDMILU JEFIMOVU, VJAČESLAVU
KOTOVU, SVETLANU LUČINU,
NATĀLIJU PILACI, ANITU
PURVINSKU, VJAČESLAVU
RAZVADOVSKI, GANI ROŠĀNI,
LŪCIJU SKRIDLU, MARIJU SKRIMBLI,
OLGU UPENIECI, VALDI VANAGEĻI,
– pilskalnieti: GUNU LINARDI,
– bebrenieti: ARVĪDU PEPERNIEKU,
– šēderieti: DZINTRU OZOLU.

 60 dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: VELTU BĒRZIŅU, JĀNI
DZENI, ERNESTU GAĻINOVSKI,
JĀZEPU KRAPĀNU, JEVĢENIJU
KUĻIKOVSKI, TIMOFEJU
MASKAĻOVU, STAŅISLAVU
RAZMINOVIČU, ANTOŅINU
ŽILVINSKU,
– pilskalniešus: JĀNI JERMOLOVIČU,
ŅINU TOLSTOVU,
– šēderiešus: ANDREJU GOLUBOVU,
PĒTERI RIBICKI.

Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara,
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt !
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā
ir reģistrēti bērniņi:

 70 dzīves jubilejā
– ilūkstiešus: ČESLAVU JELINSKI,
ZELMU KURKLI, MARIJU KVIĻŪNI,
IRĒNU PROKOPOVU, JĀNI ZVIRBULI,
– pilskalniešus: ANNU AUZEVIČU,
JĀZEPU GOLMEISTERU, HENRIKU
SVIRKOVIČU, TERESU VOITKEVIČU,
– bebrenieti: VLADISLAVU DŪNU,
– šēderiešus: VALENTĪNU GUTAROVIČU,
GENOVAITI KRAUKLI, JANĪNU PELCI.



80 dzīves jubilejā

– ilūkstiešus: LUDVIGU VANAĢELI,
HELĒNU VUŠKĀNI,
– pilskalniešus: VIKTORIJU ČEPENU,
MARIJU DZERKALI, ANASTASIJU
POLI,
– bebrenieti: MARIJU VITKOVSKU.

90 dzīves jubilejā



– šēderieti: MONIKU KURCIŠU.

– ilūkstieši:
JANA MIHAILOVSKA 16.06.,
AIGARS JEMEĻJANOVS 06.07.,
VIVIĀNA POTJOMKINA 27.07.,
ADRIĀNS BOROVSKIS 20.08.,
– bebrenieši:
AIVA UŽULE 06.07.,
– pilskalnieši:
ANDREJS RIBAKOVS 26.07.,
LĀSMA ŠŅORE 0-5.08.,
– šēderieši:
ALANS ŠLIHTA 08.07.

Ilūkstes novada dome sveic jaundzimušo bērniņu vecākus un vecvecākus.

2007. gada septembris
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Tagad jums jādala smiekli un asaras,
Saule, mēness, ziemas un vasaras,
Septiņas dienas, rīti un vakari...
Jādala viss, ko var dalīt un dot.

Sveicam sakarā ar
stāšanos laulībā:
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Revēku Sokolovu un
Vjačeslavu Razvadovski,
laulība noslēgta 6.augustā,
Solvitu Klešniku un
Dzintaru Dombrovski,
laulība noslēgta 8.augustā,
Violetu Kuņeju un
Nikolaju Vorslovānu,
laulība noslēgta 4.augustā,
Olgu Maksimovu un
Anatoliju Markelovu,
laulība noslēgta 10.augustā,
Ingu Zaharāni un
Aldoni Utinānu,
laulība noslēgta 8.septembrī.

Diānu Dombrovsku un
Kasparu Bruņenieku,
laulība noslēgta 16.jūnijā,
Nataļju Hrapāni un
Arturu Kalinku,
laulība noslēgta 16.jūnijā,
Marinu Zavadsku un
Dmitriju Pivovarjonoku,
laulība noslēgta 7.jūlijā,
Evitu Veliku un
Aleksandra Kvakova un
Aleksandru Lambergu,
Andrejs Merņaks
kāzu dienā - 25.augustā
laulība noslēgta 30.jūnijā,





Cienījamie Ilūkstes pilsētas pensionāri!
Šī gada 11.oktobrī plkst. 14.00

AICINĀM JŪS UZ
RUDENS BALLI




Ilūkstes novada dome

Lašu koris aicina savā pulkā
jaunus dziedātājus.
Mēģinājumi notiek
katru trešdienu plkst. 18.00 Šēderes KN.
Telefoni uzziņām:
5468278, 5468264, 5468268

Ilūkstes kultūras centrā

Pensionārus lūdzam reģistrēties
novada domes sociālā darbinieka
kabinetā darbdienās no plkst.10.00 līdz 13.00
Dalības maksa 1,50 Ls
Reģistrācija līdz 4.oktobrim
Tiks organizēts konkurss
,,RUDENS tērpi, krelles un rotājumi’’
(ziedi, dārzeņi, rudens veltes u.c.)

Vissirsnīgākā pateicība par jauko medicīnas
darbinieku pasākumu Ilūkstes KC visiem tā
organizētājiem!
Lai jums veselība un veiksme darbā!
Ilūkstes novada medicīnas darbinieki

tu izej no rīta uz saulainās ielas
un atveras diena
kā grāmata liela
ir stariņi sīkie
saulītes burti
tu lasi – un gaisma ir pasaules stāsts
(I.Zandere)

Sirsnīgi sveicam visus Ilūkstes novada
skolēnus, jauno mācību gadu sākot, bet
jo īpaši pirmklasniekus!
Lai nepietrūkst prieka, apņēmības un
radošā gara mācoties!
Vissirsnīgākie laba vēlējumi visiem
pedagogiem Skolotāju dienā!
“Ilūkstes Novada Vēstu” redkolēģija
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Informācija par pašvaldības projektiem satiksmes drošības uzlabošanai Ilūkstē
Ilūkstes novada dome informē, ka ir pabeigti projektēšanas
darbi satiksmes drošības uzlabošanai Raiņa ielā Ilūkstē. Projektā paredzēta gājēju celiņa, autobusu pieturas un ielas apgaismojuma rekonstrukcija un ceļa zīmju uzstādīšana Raiņa ielas ceļa
posmā pie Ilūkstes 1.vidusskolas.
Ar ieceres tehnisko projektu var iepazīties Ilūkstes novada
mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā "jaunumi" un Ilūkstes novada
domē Brīvības ielā 7.
Ilūkstes novada dome vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par
satiksmes drošības uzlabošanas projektu Stadiona ielā Ilūkstē.
Dome informē, ka projektā ir paredzēts veikt satiksmes dro-

šības uzlabošanu Stadiona ielā, kas paredzētu 600m gara ielas
posma rekonstrukciju par vienvirziena transporta kustības ielu
(virzienā uz Kastaņu ielu), paredzot drošības standartiem atbilstošu gājēju pāreju, ietvju un apgaismojuma ierīkošanu, nodrošinot papildu stāvvietas autotransporta novietošanai.
Ar ieceres tehniskā projekta 1.redakciju, ko izstrādājuši attiecīgo nozaru eksperti, var iepazīties Ilūkstes novada mājas lapā
www.ilukste.lv un Ilūkstes novada domē Brīvības ielā 7.
Atsauksmes un ierosinājumus var iesniegt Ilūkstes novada
mājas lapā vai atstāt pastkastītē novada domē Brīvības ielā 7
pirmajā stāvā.

LĪDZJŪTĪBA
Ko mīl, tas nevar pazust it nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur
Pat tad, ja tie vairs mūžam nesatiekas...
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti aizsaulē
aizgājušie:
– ilūkstieši:
MARIJA KAŠKEVIČA
19.01.1912. - 16.06.2007.
SERAFIMA ŽGUNA
01.08.1925. - 19.06.2007.
TAMĀRA BORONOVA
28.08.1923. - 29.06.2007.
MONIKA VADZIŠA
18.11.1913. - 13.07.2007.
PRAKOPIJS LOBINS
16.02.1937. - 11.07.2007.
ANNA STRAZDIŅA
01.07.1937. - 25.07.2007.
JADVIGA AMANE
10.10.1915. - 29.07.2007.
NIKOLAJS FEDORENKO
13.07.1949. - 01.08.2007.
JĀNIS RUDEVIČS
18.05.1961. - 08.08.2007.
FRANČISKA JANKOVSKA
05.04.1923. - 10.08.2007.
MARIJA SVIKLE
17.08.1924. - 01.09.2007.
VOLDEMĀRS TARASENOKS
07.01.1945. - 02.09.2007.

– bebrenieši:
JĀNIS STRODS
28.10.1934. - 18.06.2007.
VITĀLIJS RĀZNA
19.11.1976. - 30.06.2007.
HELĒNA SKRIMBLE
22.10.1925. - 17.07.2007.
JĀNIS KRĪVĀNS
12.06.1970. - 25.07.2007.
ADELE BREIKŠA
01.10.1926. - 09.08.2007.
– šēderieši:
– pilskalnieši:
ALFONS ŠLIHTA
ANTONS SKRIDLA
17.05.1935. - 24.07.2007.
10.07.1911. - 06.06.2007.
JĀNIS DOGŽENTS
MEČISLAVS MIČUNS
18.04.1946. - 03.08.2007.
14.11.1934. - 13.06.2007.
MONIKA JANPAULE
KAZIMIRS AUZEVIČS
04.05.1943. - 17.08.2007.
30.01.1935. - 20.08.2007.
ATIS LĀCIS
07.03.1966. - 19.06.2007.
SLAVIKS ALEKSEJEVS
27.06.1958. - 05.09.2007.
ALEKSANDRA MARČEVSKA
10.11.1946. - 09.09.2007.
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