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Ilūkstes,	Subates,	Dvietes	un	Eglaines	pašvaldības	ir	pie-
ņēmušas	lēmumus	par	apvienošanos	,izveidojot	paplašinātu	
Ilūkstes	 novadu,	 kas	 savu	 	 darbību	 varētu	 uzsākt	 ar	 2009.
gada	1.janvāri.	Vienlaicīgi	pašvaldības	nolēma	sākt	izstrādāt	
apvienošanās	projektu.	Projekta	izstrādi	uzdeva	veikt	Ilūkstes	
novada	domei.
Reģionālās	 attīstības	 	 un	pašvaldību	 lietu	ministrijai	 tika	

nosūtīts	 pašvaldību	 kopīgs	 pieteikums	 par	 	 mērķdotāciju	
4000	latu		apmērā	piešķiršanu	apvienošanās	projekta	izstrā-
dei.	Apvienošanās	projekts	tiks	izstrādāts	6	mēnešu	laikā	no	
mērķdotāciju	saņemšanas	brīža.
Administratīvi	teritoriālās	reformas	likums	paredz,	ka	paš-

Ilūkstes novads paplašināsies
valdībām,	 kuras	 veic	 administratīvi	 teritoriālo	 reformu,	 no	
valsts	budžeta		jāpiešķir	finanšu	līdzekļi	infrastruktūras	attīstī-
bai	200	000	latu	apmērā.
Pamatojoties	 uz	 šo	 likumu,	 Ilūkstes,	 Subates,	 Dvietes	 un	

Eglaines		pašvaldību		vadītāji	kopējā	sapulcē	sagatavoja	pie-
prasījumu	Reģionālās	attīstības	un	pašvaldību	lietu	ministrijai	
par	finansējuma	piešķiršanu		infrastruktūras	objektu	sakārto-
šanai	200	000	latu	apmērā	katrai	pašvaldībai	,	klāt	pievienojot	
katras	pašvaldības	 infrastruktūras	objektu	 sarakstu	prioritārā	
secībā.
“Ilūkstes	Novada	Vēstis”	 	 arī	 turpmāk	 sniegs	 informāciju	

par	apvienošanās	projekta	izstrādes	gaitu.

Šogad		novada	dome		pieteica	Ilūkstes	pilsētu		konkursam		
“Sakārtotākā	Latvijas	pilsēta”,	 ko	katru	gadu	 rīko	 	 pašval-
dību	un	pilsētu	savienības.	Konkursā	bija	pieteiktas	8	lielās	
pilsētas	un	12	mazpilsētas.	
Konkursa	noslēguma	pasākumā,	kas	notika	26.oktobrī	Gul-

benē,	vērtēšanas	komisija	atzīmēja	katru	pilsētu.	Mazo	pilsētu	
grupā	labākā	bija	Auce.		Ilūksti	īpaši		uzteica	par	sakārtotajām	
skolām,	kolorīto	sēļu	muzeju	un	skaistajām	dabas	takām.	
Bez	tam	mūsu	pilsētai	tika	piešķirta	Reģionālās	attīstības	

un	pašvaldību	lietu	ministrijas	speciālbalva	–“Par	ieguldīju-
mu	pilsētas	attīstībā”.

Ilūkstei atzinība konkursā “Sakārtotākā Latvijas 
pilsēta – 2007”un specbalva no ministrijas

Ilūkstes novada dome izsaka  lielu paldies 
visiem novada iedzīvotājiem,  kas veicinājuši   
mūsu mazās  un mīļās pilsētas sakārtošanu 

un attīstību.
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Domes informācija

Novada domes attīstības un plānošanas nodaļas lappuse

•	 Izdarīja	 nepieciešamos	 grozījumus	 domes	 2007.gada	 bu-
džetā.
•	Piešķīra	papildu	finansējumu	Ls	7304	apmērā	novada	izglī-

tības	 iestāžu	pedagogu	darba	samaksai,	 sniedza	finansiālu	pa-
līdzību	novada	reliģiskajām	konfesijām	par	kopējo	summu	Ls	
1477	,	piešķīra		papildu	finansējumu	Ls	2000	apmērā	Šēderes	
pagasta	pārvaldei	naftas	gāzes	kurināmā	iegādei	sakarā	ar	katlu	
mājas	rekonstrukciju	un	Ilūkstes	kultūras	centram	Ls	2436	stu-
dijas	iekārtošanai	pūtēju	orķestra	vajadzībām.
•	 Nolēma	 piedalīties	 šādos	 	 pašvaldību	 investīciju	 projek-

tos		2008.gadā	:	Ilūkstes	novada	ceļu	infrastruktūras	uzbūve”,	
“Ilūkstes	 bērnudārza	 “Zvaniņš”	 rotaļu	 laukuma	 ierīkošana”,	
“Ilūkstes	sporta	un	atpūtas	centra	celtniecība”,	“Ilūkstes	novada	
mūzikas	skolas	renovācija”.	
•	Dome	akceptēja	tehnisko	projektu	satiksmes	drošības	uzla-

bošanai	Ilūkstē,	Stadiona	ielā.
•	Izvērtēja	novadā	noteikto	pašvaldības		dzīvojamo	telpu	īres	

un	 apsaimniekošanas	 maksu.	 Nolēma	 noteikt	 Ilūkstes	 pilsētā	
ar	 2008.gada	 1.janvāri	 pašvaldības	 dzīvojamo	 telpu	 īres	 	 vai	
apsaimniekošanas	maksu	Ls	 0,15	 	 par	 1	m2	 un	 ar	 2009.gada	
1.janvāri	 	–	Ls	0,20	par	1	m2.	Bebrenes	pagastā	ar	2008.gada	
1.janvāri		pašvaldības	dzīvojamo	telpu	īres	maksu		labiekārtotos	
dzīvokļos		Ls	0,10	par	1	m2	un	Ls	0,05	par	1m2	dzīvokļos	bez	
labierīcībām.
•	Nolēma	uzsākt	SIA	”Veselības	centrs	Ilūkste”	reorganizāci-

ju	,pievienojot	Daugavpils	rajona	padomes		SIA	“Veselības	un	
sociālās	aprūpes	centra	“Subate”	Ilūkstes	nodaļu.	Reorganizāci-
jas	beigu	termiņu	noteica	2007.gada	31.decembri.
•	Dome	papildināja	28.06.2007.lēmumu	“Par	Ilūkstes	novada	

paplašināšanu”	un	noteica	,ka	paplašinātā	Ilūkstes	novada	dar-
bība	jāuzsāk	ar	2009.gada	1.janvāri,	kā	arī		uzņēmās	apvienoša-

nas	projekta		izstrādi.	Ņemot	vērā		projektā	iesaistīto	pašvaldību	
priekšlikumus,	domē	izveidota	projekta		izstrādes	darba	grupa		
šādā	sastāvā	:	projekta	vadītājs	–novada	domes	priekšsēdētājs	
Stefans	Rāzna,	darba	grupas	locekļi	:	Subates	pilsētas	ar	lauku	
teritoriju	pašvaldības	vadītāja	Sofija	Glūmāne	,Dvietes	pagasta	
pašvaldības	vadītājs	Ainārs	Astičs,	Eglaines	pagasta	pašvaldī-
bas	vadītājs	Romualds	Fedorovičs,	novada	domes	deputāti	Rita	
Butkeviča	 un	 Jānis	 Anspoks,	 novada	 domes	 izpilddirektore	
Līga	Dudare,	domes	finanšu	nodaļas	vadītāja	Zigfrīda	Plepe	un	
domes	lietu	pārvaldes	vadītāja	Irēna	Bogdanova.
•	Apstiprināja	domes	2007.gada		budžeta	izpildi	9	mēnešos,	

kā	arī	novada	pagastu	autoceļu	un	Ilūkstes	pilsētas	ielu	uzturē-
šanas	klases	2007./2008.	gada	ziemas	periodam.
•	Atļāva	Dianai	Haritonovai	nodarboties		ar	tirdzniecību	Ilūk-

stē	,Jēkabpils	ielā	5,	Ingrīdai	Juhnai	un	Ingūnai	Setkovskai		ar	
vieglo	apģērbu	šūšanu	Ilūkstē,	Raiņa	ielā	2a-dz.1,	Arnitai	Kei-
šai	ar	frizieres	pakalpojumiem		Ilūkstē,	Brīvības	ielā	7	un	Bi-
rutai	Vārslavānei	 ar	 koka	 izstrādājumu	 tirdzniecību	Bebrenes	
pagasta	“Jasmīnos”.
•	 Atteicās	 no	 pirmpirkuma	 tiesībām	 uz	 nekustamo	 īpašu-

mu	 “Celtnieks	 6”	Šēderes	 pagastā,	 ”Delfi”,	 ”Velēnas”	 ,“Ozo-
li”		Pilskalnes	pagastā	,	Pilskalnes	ielā	44		un	Brīvības	ielā	25	
Ilūkstes	pilsētā.
•	Izskatīja	vairākus	desmitus		fizisku	personu	iesniegumu	jau-

tājumā	 par	 zemes	 pastāvīgās	 lietošanas	 tiesību	 izbeigšanu	 un	
zemes	 nomas	 pirmtiesību	 piešķiršanu	 ,kā	 arī	 	 jautājumus	 par	
zemes	gabalu	atdalīšanu,	lietošanas	mērķa	un	adreses		noteik-
šanu	u.c.
Pilnībā	ar	domes	sēdes	protokoliem	un	lēmumiem	var	iepa-

zīties	 novada	 domē,	 visās	 novada	 bibliotekās	 vai	 mājas	 lapā	
www.ilukste.lv.            

 I. Bogdanova,	domes	lietu	pārvaldes	vadītāja							

Ko nolēma deputāti kārtējās domes sēdēs

	 	 	 	Uzsākot	publiskā	dialoga	veicināšanas	projektu	 Ilūkstes	
novadā	 un	 	 sekmējot	 informācijas	 pieejamību,	 attīstības	 plā-
nošanas	 nodaļa	 uzsāk	 publikācijas	 „Novada	 Vēstīs”	 par	 jau-
tājumiem,	kas	skar	lasītāju		vides	kvalitāti	un	novada	attīstību	
kopumā,	sniedz	informāciju	par	aktuāliem	un		svarīgiem	jautā-
jumiem.
Strādājot	 pie	 investīciju	 projektiem	 un	 jaunām	 attīstības	

programmām,	vēlēsimies	uzzināt	 jūsu	–	 lasītāju	un	 iedzīvotā-
ju–	viedokli	un	vērtējumu.	

Informācija par atsevišķiem pašvaldības projektiem
	 	Vēl	šogad	tiks	turpināts	projekts	„Ilūkstes	pirmsskolas	iz-

glītības	iestādes	„Zvaniņš”	ēkas	remonts	un	siltināšana”,	jo	LR	
Ministru	 kabineta	 sēdē	 tika	 apstiprināti	 grozījumi	 2007.gada	
valsts	 budžetā,	 kas	 paredz	 piešķirt	 papildu	 līdzekļus	 budžeta	
programmai,	kurā	iekļauts	arī	Ilūkstes	projekts.	Plānots,	ka	ob-
jekta	siltināšanas	darbi	par	piešķirtajiem	līdzekļiem	tiks	uzsākti	
tuvākajā	laikā.		

Novada attīstības aktualitātes

Projekta darbības laiks:
2007.gada 15.oktobris – 2008.gada 14.aprīlis

Projekta mērķis: 
Nodrošināt	 Ilūkstes	 novada	 un	 apkārtējo	 teritoriju	 iedzīvo-

tājiem	 kvalitatīvas	 ārstēšanas	 un	 slimību	 profilakses	 iespējas,	
uzlabojot	Veselības	centra	„Ilūkste”	tehniskās	un	profesionālās	
spējas	un	attīstot	veselības	pakalpojumu	elektronizāciju.

Ilūkstes novada dome īsteno projektu

 „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko 
un profesionālo spēju uzlabošana 

kvalitatīvas ārstniecības un 
profilakses nodrošināšanai”
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Uzdevumi:
1.	Paplašināt	veselības	centra	„Ilūkste”	sniegto	pakalpojumu	

klāstu	atbilstoši	iedzīvotāju	vajadzībām.
2.	Novērtēt	veselības	centra	„Ilūkste”	ēku	tehniskā	stāvokļa	

atbilstību	funkcijām	un	normatīviem.
3.	 Aprīkot	 veselības	 centru	 ar	 profilakses	 un	 ārstniecības	

funkciju	veikšanai	nepieciešamo	medicīnisko	aprīkojumu.
4.	Paaugstināt	veselības	centra	darbinieku	profesionālās	spē-

jas.
5.	Pārņemt	labāko	Norvēģijas	pieredze	ārstniecības	un	profi-

laktiskā	darba	organizēšanā	lokālajās	medicīnas	iestādēs.
6.	Sagatavot	veselības	centra	tehnoloģijas	un	cilvēkresursus	

e-Veselības	ieviešanai.
7.	Palielināt	Ilūkstes	novada	un	apkārtnes	iedzīvotāju	līdzda-

lību	slimību	profilakses	pasākumos.
8.	Palielināt	veselības	centra	apkalpoto	iedzīvotāju	skaits.
9.	 Palielināt	 veselības	 centra	 apkalpošanas	 zonā	 dzīvojošo	

cilvēku	informētību	par	ārstniecības	un	profilakses	iespējām.
Partneris:  SIA “Veselības centrs „Ilūkste””  
Projektu finansē:
 Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības div-

pusējais instruments, Latvijas valsts – EUR  20 000,00;
 Ilūkstes novada domes līdzfinansējums – EUR 2937,84.
Šī	projekta	ietvaros	novembrī tiek	veikts	pētījums par ve-

selības centra “Ilūkste” apkalpojamās zonas iedzīvotāju 
apmierinātību ar veselības pakalpojumu kvalitāti un vaja-
dzībām. 
Lūdzam	Jūs	sniegt	savu	ieguldījumu	situācijas	izpētē,	lai	mēs	

varētu	plānot	un	īstenot	pasākumus,	kas	paaugstinātu	veselības	
aprūpes	 pakalpojumu	 pieejamību	 un	 atbilstību	Jūsu vajadzī-
bām. 
Pētījuma	 anketas	 var	 saņemt	 veselības	 centrā	 „Ilūkste”,	

Ilūkstes	novada	domē,	sociālajā	dienestā,	Bebrenes,	Pilskalnes,	
Šēderes	pagasta	pārvaldēs,	feldšeru	punktos.	Aptauja ir anonī-
ma un rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Lūdzam,  esiet aktīvi!
Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un ieinteresētību!
Darba	 grupa	 jau	 ir	 uzsākusi	 darbu	 pie	materiālu	 sagatavo-

šanas	projekta	iesniegšanai.	Darba	ietvaros	paredzēts	veikt	arī	
iedzīvotāju	un	medicīnas	darbinieku	anketēšanu	 ,	 lai	apzinātu	
pēc	 iespējas	 plašākas	 iedzīvotāju	 	 daļas	 viedokli	 par	 projektā	
paredzētajām	 aktivitātēm.	 Darba	 grupa	 lūdz	 iedzīvotājus	 būt	
atsaucīgiem	un	izteikt	savu	viedokli,	kas	noteikti	ietekmēs	pro-
jekta	veiksmīgu	startēšanu	konkursā	un	galarezultātā	arī	projek-
ta	veiksmīgu	realizāciju.	No	jūsu	atbalsta		 ir	atkarīgs	projekta	
galarezultāts.

Informācija nevalstiskajām organizācijām 
Sabiedrības	integrācijas	fonds		ir	izsludinājis	projektu	iesnie-

gumu	konkursu	 trijās	Eiropas	Ekonomikas	 zonas	finanšu	 ins-
trumenta	un	Norvēģijas	valdības	divpusējā	finanšu	instrumenta	
grantu	programmās:	
•	NVO	fonda	„NVO	darbības	atbalsta	programma”
•	NVO	fonda	”NVO	kapacitātes	stiprināšanas	programma”
•	NVO	fonda	„NVO	projektu	programma”
	Labprāt	sniegsim	konsultatīvu	palīdzību	novada	nevalstiska-

jām	organizācijām	,	kas	vēlas	startēt	šajās	grantu	programmās.
Projekta darba grupa

Avīzes	 nākamajā	 numurā	 publicēsim	 informāciju	 no	Vides	
aizsardzības	fonda	rīkotā	semināra	„Vides	sanitārija	–	zināmais	
un	nezināmais	par	ekoloģiski,	ekonomiski	un	estētiski	veidotām	
sausajām	tualetēm”.	Seminārs	notika	Ilūkstes	novada	Pilskalnes	
pagastā	31.10.2007.	un	ir	saistošs	gan	uzņēmējiem,	gan	privā-
to	māju	īpašniekiem.	Informācija	pieejama	arī	Ilūkstes	novada	
domē	–	attīstības	plānošanas	nodaļā.	

ILŪKSTES NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMS

Ir	apstiprināts	Ilūkstes	novada	teritorijas	plānojums,	līdz	ar	to		
vēlamies	jūs	iepazīstināt	ar	dažām	Ilūkstes	novada	teritorijas	iz-
mantošanas	un	apbūves	noteikumu	sadaļām,		lai	pievērstu	iedzī-
votāju,	zemes	īpašnieku	un	uzņēmēju	uzmanību	noteikumiem	,	
kas	ierobežo	un	reglamentē	noteiktas	darbības	ar	īpašumiem	un	
objektiem		Ilūkstes	novadā	.	Ilūkstes	novada	teritorijas	plāno-
jums	pilnā	apmērā	,	tai	skaitā	grafiskā	daļa	(	teritoriju	kartes),	ir	
pieejams	Ilūkstes	novada	domes	mājas	lapā	www.ilukste.lv		un	
attīstības	plānošanas	nodaļā	Brīvības	ielā	7,	Ilūkstē.	Ar	šo	avī-
zes	numuru		mēs	uzsākam	rakstu	sēriju	par	teritorijas	plānoju-
mu	un	gaidīsim	jūsu	viedokli	par	īpaši	aktuāliem		jautājumiem,	
par	kuriem	galvenokārt	būtu	nepieciešamas	publikācijas.		

“Ilūkstes novada teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumi”	(turpmāk	tekstā		–	“apbūves	noteikumi”)	attiecas	uz	
visu	novada	teritoriju	un	ir	saistoši	visām	fiziskajām	un	juridis-
kajām	personām	–	zemes	īpašniekiem	un	lietotājiem.	Apbūves	
noteikumi	neatbrīvo	fiziskās	un	 juridiskās	personas	no	nepie-
ciešamības	ievērot	spēkā	esošo	valsts	likumu	un	normatīvo	aktu	
prasības.	Ilūkstes	novada	teritorijā	zemes	drīkst	izmantot	un	ēku	
vai	būvi	drīkst	būvēt,	pārbūvēt,	 ierīkot	vai	 izmantot	atbilstoši	
apbūves	 noteikumiem.	Gadījumi,	 kad	 nepieciešams	 iepazīties	
ar	apbūves	noteikumiem:
1.	 	 Zemes	 īpašnieks	 vai	 valdītājs	 vēlas	 noskaidrot,	 kādiem	

nolūkiem	drīkst	 izmantot	zemi	un	būvēt,	pārbūvēt,	 ierīkot	vai	
izmantot	būves	uz	tās.
2.		Zemes	īpašnieks	vai	lietotājs	vēlas	uzsākt	būvniecības,	re-

konstrukcijas	vai	renovācijas	darbus.
3.	 Potenciālais	 būvētājs	 kādai	 noteiktai	 izmantošanai	 vēlas	

atrast	zemesgabalu.	Attiecībā	uz	atsevišķu	zemes	vienību	notei-
kumi	stājas	spēkā	pie	šādiem	nosacījumiem:
a)	jauna	būvniecība,	rekonstrukcija,	renovācija,	restaurācija;
b)	zemes	transformācijas;
c)	nekustamā	īpašuma	īpašnieku	maiņa;
d)	jauna	saimnieciskā	darbība;
e)	nekustamā	īpašuma	sadalīšana	un	apvienošana.

PRASĪBAS ĀRTELPAS ELEMENTIEM
Balkoni, lodžijas
1.	Nav	atļauta	patvaļīga	lodžiju	un	balkonu	pārbūvēšana,	arī	

aizstiklošana.	
2.	Lodžiju	un	balkonu	pārbūvēšanu,	 aizstiklošanu	un	 jaunu	

ieejas	durvju	izbūvēšanu	jāsaskaņo	ar	Daugavpils	rajona	būv-
valdi.

Apgaismes ķermeņi
1.	Ielu	apgaismošanai	atļauts	izmantot	virs	ielām	iekārtus	vai	

arī	pie	stabiem	piestiprinātus	apgaismes	ķermeņus.	Apgaismes	
ķermeņiem	jābūt	arhitektoniski	saskanīgiem	katra	vizuāli	vien-
laicīgi	uztverama	ielas	posma	vai	kvartāla	garumā,	kā	arī	katra	
laukuma	vai	skvēra	robežās.
2.	 Laukumu	 un	 skvēru	 apgaismošanai	 atļauts	 izmantot	 ap-

gaismes	ķermeņus	uz	stabiem.	Atļauts	dažāds	stabu	augstums	
un	apgaismes	ķermeņu	veids,	bet	 tam	 jābūt	 saskanīgam	katra	
laukuma	vai	skvēra	robežās.
3.	Apgaismes	ķermeņi	jāpieslēdz	pazemes	kabeļiem	vai	kabe-

ļiem	būvju	sienās.	Kabeļi	nedrīkst	būt	redzami	būvju	fasādēs.
4.	Brīdinot	būves	īpašnieku,	atbilstošiem	dienestiem	ir	tiesī-

bas	piestiprināt	pie	būvju	 fasādēm	apgaismes	ķermeņu,	 satik-
smes	regulēšanas	tehnisko	līdzekļu	u.c.	gaisa	vadu	atsaites.
5.	Dzīvojamo	ēku,	sabiedrisko	un	darījumu	iestāžu	ieejas,	kā	

arī	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamo	 ēku	 koplietošanas	 pagalmus	 un	
citas	sabiedriskās	teritorijas	nodrošina	ar	apgaismojumu.
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Stacionārie un sezonas rakstura tirdzniecības punkti
Stacionārus,	arī	sezonas,	tirdzniecības	punktus	(kioskus,	no-

jumes,	stendus,	paviljonus	un	citus)	neatkarīgi	no	to	piederības	
atļauts	būvēt	vai	novietot	gatavus	tikai	ar	rajona	galvenā	arhi-
tekta	akceptu.	Ja	minētie	objekti	robežojas	ar	ielas	sarkano	līni-
ju	vai	atrodas	ielas	sarkanajās	līnijās,	nepieciešams	arī	LR	SM	
Ceļu	satiksmes	drošības	direkcijas	rajona	nodaļas	akcepts.

Māju numura zīmes
1.	Zemesgabala	 īpašniekam	 jānodrošina,	 lai	 pie	 katras	 gal-

venās	būves	galvenās	ieejas	uz	sienas	būtu	piestiprināta	mājas	
numura	zīme.	To	piestiprina	pie	katras	mājas	fasādes	2,5-3,0	m	
augstumā.	Ja	tā	nav	skaidri	saskatāma	no	ietves,	numura	zīmei	
jābūt	 arī	pie	 žoga	pie	 ieejas	vārtiņiem	zemesgabalā.	Zīmei	 ar	
mājas	numuru	jābūt	arī	pie	citām	ieejām	ielas	pusē.
2.	Stūra	zemesgabala	īpašniekam	jānodrošina,	lai	uz	žoga	vai	

būves	stūra	būtu	piestiprināta	plāksnīte	ar	ielas	(laukuma)	no-
saukumu	valsts	valodā.	Plāksnītes	attālumam	no	žoga	vai	būves	
stūra	 jābūt	 0,1-1,0	m.	 Pie	 būves	 fasādes	 plāksnīti	 piestiprina	
2,5-3,0	m	augstumā	no	zemes	līmeņa.

Karoga masti
Pie	katras	zemes	vienības	galvenās	ēkas	ielas	puses	fasādes	

jāatrodas	piestiprinātam	karoga	turētājam.
Žogi
	Žogs	ir	uzskatāms	par	būvi,	tā	projekts	ir	jāsaskaņo	Būvvaldē	

un	jāsaņem	Būvatļauja.	
•	Žogiem	un	vārtiem	gar	ielām	un	laukumiem	jābūt	saskanī-

giem	ar	būvju	un	kaimiņu	zemesgabalu	žogu	arhitektūru.
•	Žogus	drīkst	veidot	pa	zemes	gabalu	robežām,	pa	ielu	sarka-

najām	līnijām	vai	pa	noteiktajām	būvlaidēm,	ievērojot	apbūves	
noteikumos	noteiktās	prasības	 redzamības	 trijstūru	nodrošinā-
šanai.
•	Žogam	gar	visu	robežu	jābūt	pēc	iespējas	vienādam.	
•	Starp	zemesgabaliem	žogus	būvē,	 īpašniekiem	savstarpēji	

vienojoties	 rakstiski	 uz	 ģenerālplāna.	 Zemesgabala	 īpašnieks	
ceļ	un	uztur	žogu	gar	ielas	malu	un	tā	žoga		pusi,	kas,	skatoties		
no	pagalma	uz	kaimiņu	pusi,	atrodas		labajā	pusē,	turklāt	žogam	
gar	visu	robežu	jābūt	pēc	iespējas	vienādam.	Gadījumos,	ja	uz	
robežas	ir	būves,	kaimiņiem	uz	pusēm	jāizbūvē	un	jāuztur	atli-
kušās	robežžoga	daļas.
•	Priekšpagalmu	un	ārējo	sānpagalmu	žogiem	gar	 ielām	un	

laukumiem,	kā	arī	robežžogiem	starp	ēku	un	sarkano	līniju	jā-
būt	 ne	 augstākiem	 par	 1,5	m.	Tiem	 jābūt	 caurredzamiem	 vai	
jāveido	dzīvžogi.	Žogs	jāveido	vienādā	augstumā	visā	tā	garu-
mā.	Ar	 savstarpēju	 zemesgabalu	 īpašnieku	 rakstisko	 vienoša-
nos	robežžoga	gar	iekšējo	sānpagalmu	vai	aizmugures	pagalmu	
augstumu	var	palielināt	līdz	1,8	m.	
•	Nav	atļauta	dzeloņstiepļu	vai	tām	pielīdzinātu	materiālu	iz-

mantošana	žogos.	Nav	atļauts	žogu	stabu	atbalstus	izvietot	ielu	
un	laukumu	teritorijā.
•	Gar	 ielu	drīkst	 izvietot	caurredzamu	žogu	ar	vismaz	30%	

caurredzamību	ne	augstāku	par	1,8	m	(saskaņojot	ar	Daugavpils	
rajona	būvvaldi).
•	 	Reklāmu	un	sludinājumu	izvietošana	uz	žogiem	nav	pie-

ļaujama.
•	Zemesgabala	īpašnieks	ceļ	un	uztur	žogu	gar	ielas	malu	un	

tā	žoga	pusi,	kas,	skatoties	no	pagalma	uz	kaimiņu	pusi,	atrodas	
labajā	pusē.
•	Upju	un	ezeru	krasta	līnijai	jābūt	brīvi	pieejamai	bez	žogiem	

un	būvēm,	nodrošinot	upju	un	ūdens	tilpņu	brīvu	piekrastes	jos-
lu	10	m	platumā.

Atkritumu tvertnes
•	Atkritumu	 tvertnes	 ir	 jānovieto	 šim	 nolūkam	 speciāli	 ie-

kārtotās	vietās,	 jāuztur	kārtībā	piebraucamie	ceļi	uz	atkritumu	
tvertnēm	un	jānodrošina	piekļūšana	to	apkalpošanai.
•	 	 Tiem	 zemesgabalu	 vai	 ēku	 īpašniekiem	 vai	 valdītājiem,	

kuriem	uz	zemesgabala	ir	izvietots	mazumtirdzniecības	un	pa-
kalpojumu	 objekts,	 sabiedriska	 iestāde,	 darījumu	 iestāde	 vai	
daudzdzīvokļu	nams,	jānodrošina,	lai	pie	katras	ieejas	šādā	ēkā	
būtu	 uzstādīta	 ar	 ēkas	 fasādi	 saskanīgā	 formā	 veidota	metāla	
atkritumu	urna	un	tā	būtu	uzturēta	ekspluatācijas	kārtībā.
•	Tiem	zemesgabalu	īpašniekiem,	kuriem	uz	zemesgabala	ir	

izvietots	mazumtirdzniecības	un	pakalpojumu	objekts,	sabied-
riska	 iestāde,	 darījumu	 iestāde	 vai	 daudzstāvu	 daudzdzīvokļu	
nams,	 jānodrošina,	 lai	pie	katras	ieejas	šādā	ēkā	būtu	uzstādī-
ta	atkritumu	urna,	kā	arī	 jānodrošina,	 lai	 tā	vienmēr	būtu	tīra,	
laikus	nokrāsota	un	salabota.	Atbilstoši	noteikumiem	sadzīves	
atkritumi	regulāri	jāizved.
•	Labiekārtojuma	elementu	izvietošanai	novada	teritorijā	(iz-

ņemot	 	 iežogotas	 privātas	 teritorijas)	 ir	 nepieciešams	 Ilūkstes	
novada	domes	attīstības	komitejas	un	Būvvaldes	saskaņojums.

ATBILDES UZ IEDZĪVOTĀJU 
JAUTĀJUMIEM

Ar	novembra	avīzes	numuru	mūsu	nodaļa	uzsāk	dialogu	ar	
jums	 –	 cienījamie	 Ilūkstes	 novada	 iedzīvotāji	 –	 lai	 veicinātu	
pašvaldības	un	iedzīvotāju	sadarbību	novadam	aktuālu	jautāju-
mu	risināšanā,	lai	noskaidrotu	jūsu	viedokli,		veicinātu	sabied-
rības	 aktīvu	 iesaistīšanos	 novada	 attīstībā	 un	 apzinātu	 šobrīd	
aktuālās	problēmas	un	jautājumus.	
Lai	spertu	pirmo	soli	informācijas	apmaiņas	veicināšanā	starp	

pašvaldību	un	 iedzīvotājiem	–	piedāvājam	jums	 iespēju	uzdot	
novada	attīstības	plānošanas	nodaļas	speciālistiem		jautājumus	
par	šādām	tēmām:	Ilūkstes novada attīstības plānošana, teri-
torijas plānojums, būvniecība, rekonstrukcija, informācija 
par valsts un ES fondu līdzekļu pieejamību un izsludināta-
jiem projektiem,  par uzņēmējdarbības iespējām novadā un 
vides jautājumiem.
Atbildes	uz	jūsu	iesūtītajiem	jautājumiem	tiks	publicētas	šajā	

rubrikā	un	 Ilūkstes	novada	domes	mājas	 lapā	www.ilukste.lv 
sadaļā	–	attīstības	nodaļa.	Jautājumus	aicinām	iesūtīt	elektronis-
ki	uz	e-pasta	adresi	natalija.formanicka@ilukste.lv	vai
ineta.zibarte@ilukste.lv ,	iesniegt	domes	sekretariātā		vai		no-
gādājot	 pastkastītē	 „Novada	 Vēstīm”	 (ar	 piebildi	 –	 „Novada	
Vēstīm”	 attīstības	 plānošanas	 nodaļai).	 Jūsu	 jautājumus	 lab-
prāt	uzklausīsim	arī	 telefoniski	–	 tālr.	5447860.	Konsultācijas	
iepriekšminētajos	jautājumos	sniedzam	arī	personīgi	–	Ilūkstes	
novada	domes	ēkā	15.kabinetā.	
Attīstības	plānošanas	nodaļa	cer	uz		jūsu		atsaucību	un	sadar-

bību,	zinot,	ka	Ilūkstes	novada	iedzīvotājiem	rūp	novada	attīs-
tība	un	izaugsme.
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18. novembris – valsts svētki

 1. Kā jūs svinat Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienu (18.novembri)?

•	Apmeklēju	koncertu,	kas	veltīts	18.novembra	svētkiem	– 50
•	Piedalos	koncertā	(dejoju,	dziedu	u.c.) – 25
•	Nesvinu	– 37
•	Pie	mājas	piekaru	valsts	karogu	– 7
•	Mājās	ir	svētku	vakariņas	–  3
•	Eju	lāpu	gājienā	– 11
•	Skatos	svētkiem	domātos	pasākumus	un	salūtu	TV	– 8
•	Svinu	ģimenes	lokā	– 9

2. Ar kādu noskaņojumu šos svētkus sagaidāt šogad?

•	Ar	labu	noskaņojumu,	pozitīvu	attieksmi	– 44
•	Ar	nekādu	noskaņojumu,	nekādas	īpašas	noskaņas	nav	– 30 
•	Ar	neitrālu	noskaņojumu – 24
•	Man	vienalga – 7
•	Ar	svētku	sajūtu – 11
•	Ar	lepnumu	– 6
•	Gribu,	lai	būtu	lāpu	gājiens	– 3

Aptauja
18.novembris — Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Aptaujāti 124 cilvēki (vecumā no 16 līdz 46 gadiem)

Aizdegsim sveces,
Ieliksim logā,
Lai debesu lokā
Latvija sildās.

Aizdegsim sveces,
Ieliksim sirdīs,
Ar debesu gaismu
Lai Brīvība pildās.

Aizdegsim sveces
Par dzīviem un mirušiem,
Svecīšu liesmas
Uz augšu lai Mārzemi nes.

Aizdegsim sveces,
Lai vienoti Garā 
Un lūgšanā esam,
Gaismu sevī lai nesam.

Kungs, vienu tik vēlos:
Lai rītos un vakaros
Pār Latviju staro
Tava Gaisma un Miers.

                      Dzintra Krievāne

AIZDEGSIM SVECES

3. Kādi ir jūsu priekšlikumi 18.novembra svinību orga-
nizēšanai Ilūkstes novadā?

•	Koncerts — 40
•	Salūts	– 27
•	Balle	— 36
•	Lāpu	gājiens	— 20
•	Lai	notiek	kā	parasti	(kā	katru	gadu)	– 11
•	Svētku	programma	visas	dienas	garumā	— 8
•	Man	vienalga	— 6
•	Nezinu	— 8
•	Lai	būtu	brīvdiena	— 1
•	Lai	skolā	nebūtu	stundu	— 1
•	Gadatirgus	— 1
•	Popgrupas	koncerts	— 1
•	Būtu	nauda,	varētu	vairāk	- 1

Aptauju	veica:	A.Pabērza, Ilūkstes 1.vsk. skolēnu 
pašpārvaldes pārstāvji



skolotājiem	sagādāja	saldu	pārsteigumu	–	torti.		Novada neklā-
tienes vidusskolas kolektīvs	ir	īpašs	ar	to,	ka	tur	studē	cilvēki,	
kuri	mācības	apvienojuši	ar	darbu.	Līdz	ar	to	viņi	saviem	skolo-
tājiem	bija	sarūpējuši	ne	tikai	ziedus	un	labus	vēlējumus,	bet	arī	
pašu	izceptu	torti.	Pēc	svinīgā	pasākuma	skolotāju	kolektīvs	at-
pūtās	Pilskalnes	pagasta	„Mazajā	Siguldiņā”.	Lustīgai	mūzikai	
skanot,	 tika	kurināts	ugunskurs,	ceptas	desiņas	un	organizētas	
jautras	rotaļas.

Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš”	pedago-
gu	kolektīvs	apmeklēja	Siguldu,	baudīja	skaistās	dabas	ainavas,	
apmeklēja	 jauno	 Serpentīna	 taku	 un	 	 izmantoja	 rodeļu	 trases	
piedāvātās	atrakcijas,	kā	arī	vēroja	pārmaiņas	800	gadu	jubile-
jai	sapostajā	Siguldā.	Skolotāji	apvienoja	atpūtas	pasākumu	ar	
ciemošanos	Siguldas	 pilsētas	 pirmsskolas	 iestādē,	 kurā	 	 guva	
jaunus	iespaidus	un	dalījās	pieredzē	ar	kolēģiem.

Raudas speciālās bērnu bāreņu internātpamatskolas	pe-
dagogu	 kolektīvs	 Skolotāju	 dienas	 svinības	 plāno	 novembrī.	
Skolotāji	svētkus	svinēs	„Krodziņos”.

„Ilūkstes Novada Vēstis” redkolēģija novēl visiem 
novada pedagogiem

radošus  skolēnus, saprotošus vecākus un gandarījuma 
mirkļus ikdienas darbā!

Materiālu	sagatavoja	Andželika Pabērza
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Kultūra un izglītība

Oktobra	pirmajā	svētdienā	tiek	svinēta	Pasaules	
skolotāju	diena.	Kamēr	nav	nolemts,	vai	skolotāju	
dienas	svinības	jāorganizē	visiem	Ilūkstes	novada	
padagogiem	kopā,	jautāju	novada	izglītības	iestā-
žu	pedagogiem,	kā	viņi	svinēja	Skolotāju	dienu.	

Ilūkstes 1.vidusskolā	 12.klašu	 skolēni	 sko-
las	zālē	aicināja	skolotājus	uz	skaistu	un	svinīgu	
svētku	brīdi,	kurā	pasniedza	pedagogiem	fotogrā-
fijas	ar	dažādiem	mirkļiem	no	skolotāju	dzīves	un	
dziedāja	dziesmas.	Īpaši	lielas	skolotāju	emocijas	
izsauca	 12.klases	 „Puišu	 deja”.	 Vēlāk	 12.klašu	
skolēni	saviem	pedagogiem	organizēja	atrakcijas	
pie	pašu	 sarūpētā	kafijas	galda.	Savukārt	vakarā	
pedagogi	atpūtās	viesu	namā	„Dzintari”.	Arī	Beb-
renes vidusskolā	 12.klases	 audzēkņi	 organizēja	
svētkus	 saviem	 skolotājiem.	 Svinīgā	 pasākuma	
ietvaros	notika	šovs	„Dejo	ar	skolotāju!”	Pēc	tam	skolotāji	at-
pūtās	pie	kafijas	tases.	Ilūkstes 2.vidusskolas	skolotāji	baudīja	
kultūras	pasākumu.	Viņi	devās	uz	 izrādi	 „Lelle	 līgavai”	Dau-
gavpils	teātrī.	Arī	viņiem	piektdienas	rīts	sākās	ar	svinīgu	kon-
certu,	kuru	bija	sarūpējuši	12.klases	audzēkņi	un	klases	audzi-
nātāja	Z.Ķedere.	Skolotājiem	uzstājās	skolas	ansamblis,	teātra	
kolektīvs	 un	 citi	 pašdarbnieki.	 Pēc	 koncerta	 12.klašu	 skolēni	

Kā skolotāji svinēja Skolotāju dienu?

Eiropas	valodu	diena	tiek	atzīmēta	26.septembrī	vienlaicīgi	vi-
sās	ES	valstīs,	arī	Latvijā.		Šī	diena	tiek	atzīmēt	kopš	2001.	gada,	
un	to	organizē	Eiropas	Padome.	Šī	ikgadējā	pasākuma	mērķis	ir	
apliecināt	vairāku	valodu	prasmes	nozīmi,	veicināt	valodu	mācī-
šanos	,	informēt	sabiedrību	par	Eiropas	valodām,	parādīt	valodu	
dažādību	un	daudzveidību,	kā	arī	iedrošināt	cilvēkus	mācīties	va-
lodas	visa	mūža	garumā.
Eiropa	ir	bagāta	ar	valodām,	tajā	runā	vairāk		nekā	200	valodās,	

dialektos,	reģionu	un	minoritāšu	valodās.	
Daudzvalodība	ir	bijis	ES	princips	jau	no	tās	pirmajām	pastā-

vēšanas	dienām,	un	ikreiz,	kad	tai	pievienojas	jaunas	valstis,	ofi-
ciālo	valodu	sarakstā	tiek	pievienotas	jauno	dalībvalstu	valodas.	
Pašreiz	ES	ir	27	dalībvalstis	un	23	oficiālās	valodas.	Katra	valsts,	
pievienojoties	ES,	norāda,	kuru	valodu	vai	valodas	tā	vēlas	paslu-
dināt	par	ES	oficiālo	valodu.	Latvijā	tā	ir	latviešu	valoda.
Kopš	1958.gada	oficiāli	ir	noteikts	Eiropas	dalībvalstu	oficiālo	

valodu	vienlīdzības	princips.	Visvairāk	iedzīvotāju	ES	runā	vācu,	
angļu,	franču,	itāļu	un	spāņu	valodā.	

Eiropas valodu diena
Ikviens	pilsonis	ES	var	vērsties	institūcijās	savas	valsts	valodā	

un	saņemt	atbildi.		
Valoda	ir	kultūras	vistiešākā	izpausme:	tā	raksturo	mūs	kā	cil-

vēkus	un	katrā	rada	identitātes	sajūtu.	
Eiropas	 valodu	 dienu	 sakarā	 Ilūkstes	 ESIPs,	 kas	 atrodas	

Ilūkstes	 pilsētas	 bibliotēkā,	 izsludināja	 konkursu.	Ar	 konkursa	
jautājumiem	varēja	iepazīties	Ilūkstes	mājas	lapā		www.ilukste.
lv.	sadaļā		kultūra	novadā,	Ilūkstes	pilsētas	bibliotēkā,	gan		nova-
da	skolās,	gan	novada	bibliotēkās.	Konkurss	ilga	no	17.septem-
bra	līdz	4.	oktobrim.
Atbildes	varēja	iesūtīt	gan	elektroniski,	gan	atnest	uz	bibliotēku.	
Atbildes	 uz	 konkursa	 jautājumiem	 iesniedza	 7	 konkursanti.	

Visaktīvāk	konkursā	piedalījās	Ilūkstes	1.vidusskolas	11.a	klases	
meitenes.	10.oktobrī	notika	uzvarētāju	apbalvošana.	Vispareizāk	
atbildēja	Ieva Briede, Agita Kozlovska un  Madara Krievāne.				
Trīs	pareizo	atbilžu	iesniedzējām	no	Ilūkstes	ESIP	grāmatas	un	

suvenīri,	pārējiem	dalībniekiem	–	veicināšanas	balvas.

Ilūkstes	ESIP	koordinatore	Ināra Valpētere
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“Cienījamie	pensionāri!	Atkal	klāt	 ir	 rudens.	Saule	vairs	ne-
silda	tik	silti,	koku	lapās	ielijis	rudens	zeltainais	lietus.	Dienas	ir	
kļuvušas	īsākas	un	tumšākas.	Tomēr	mēs	neskumstam,	jo	katram	
gadalaikam	savs	skaistums.	Šodien,	tāpat	kā	katru	gadu,	šajā	lai-
kā	mēs	pulcinām	mūsu	pilsētas	pensionārus,	lai	atpūstos,	satiktu	
sen	neredzētus	draugus,	parunātos,”	tā	11.oktobrī		Kultūras	centrā	

sanākušos	uzrunāja	
pensionāru	 atpūtas	
pēcpusdienas	 va-
dītāja	 Regīna	 Raz-
minoviča.	 Bet	 tika	
jau	arī	dejots,	dzie-
dāts,	ēsts	un	darītas	
daudz	 citas	 jaukas	
lietas	–	kā	 jau	kār-
tīgā	ballē	pienākas.	
Tas,	 ka	 tā	 domāta	
tieši	 pensionāriem,	
gan	brīžiem	bija	pat	
grūti	pateikt	–	stāja	
un	 gaita	 daudziem	
tik	jauneklīga,	sejas	
un	valodas	tik	prie-
cīgas!	Vien	tad,	kad	
tika	 sveikti	 jubilāri	
un	nosaukti	konkrēti	
cipari,	kļuva	skaidrs,	

kāda	gadu	nasta	jau	šo	cilvēku	plecos.	Un	tomēr	–	likās,	ka	šajā	
dienā	 tā	viņus	 it	 nemaz	nenospiež.	Par	 to	bija	parūpējušies	 tik	
daudzi!
Patiesu	 aizkustinājumu	 ikvienā	 klātesošajā	 kā	 vienmēr	 iz-

raisīja	 bērnudārza	 “Zvaniņš”	 audzēkņi.	Viņi	 gan	 dziedāja,	 gan	

dancoja,	gan	skaitīja	dzejolīšus	un	tautasdziesmiņas.	Īstu	balles	
noskaņu	radīja	sporta	deju	kluba	“Vivat”	dejotāji,	savukārt	Bērnu	
un	 jauniešu	 centra	 instrumentālais	 ansamblis	 “Fox”	uzstājās	 ar	
vairākiem	skaņdarbiem.	Lielisku	priekšnesumu	sniedza	vokālais	

RUDENS BALLE DZĪVES RUDENĪ
ansamblis	 “Kamene”	 un	 viņu	 vadītāja	 Lilija	Kuciņa.	Dziedāja	
arī	Antra	Martinsone,	bet	ilūkstietis	Artūrs	Lapa	rūpējās	ne	tikai	
par	 skaņu	aparatūru,	bet	 arī	par	 to,	 lai	visi	krietni	 izdejotos	un	

dziedātu	līdzi	viņa	izpildītajām	populārajām	un	tautā	iemīļotajām	
dziesmām.	
Priekšnesumi	mijās	arī	ar	nelielām	runām.	Pirmajam	apsvei-

kuma	 vārds	 tika	 dots	 Ilūkstes	 novada	 domes	 priekšsēdētājam	
Stafanam	 Rāz-
nam.	 Par	 jau-
numiem	 pensi-
ju	 un	 pabalstu	
jomā	 informēja	
Valsts	 sociālās	
apdrošināšanas	
aģentūras	 Dau-
gavpils	nodaļas	
vadītāja	 Dace	
Raciņa.	 Sanā-
kušos	 uzrunā-
ja	 arī	 Ilūkstes	
novada	 sociālā	
dienesta	vadītā-
ja	 Ingūna	 Sva-
rāne	un	Ilūkstes	pensionāru	valdes	priekšsēdētāja	Lidija	Urbāne.	
Pasākuma	gaitā	sumināti	tika	ne	vien	jubilāri,	bet	arī	balles	

saimnieces	un	visi,	kas	piedalījās	konkursā	“Rudens	tērpi,	krel-
les	un	rotājumi”.
Kāpēc	tad	šādi	pasākumi	vajadzīgi	–	jautāju	pašiem	notikuma	

vaininiekiem.	“Lai	satiktos	ar	cilvēkiem,	paskatītos,	kādi	citi	
jaunāki	palikuši,	un	pašam	sevi	parādītu,”	Jāzeps,	kuram	nu	
jau	apritējuši	70	gadi,	atbild	ar	humoru.	Šādas	sanākšanas	patīk	
arī	Felicijai.	Viņa	apmeklē	gan	izrādes,	gan	koncertus	un	citus	
pasākumus,	kas	notiek	Kultūras	centrā.	No	pagājušā	gada	Fe-
licijai	visspilgtāk	atmiņā	palikusi	jautrā	izdejošanās	līdz	pašam	
vakaram.	Naģežda	un	Lidija,	kas	šogad	svin	savu	77.dzimšanas	
dienu,	ir	nešķiramas	draudzenes	jau	kopš	7	gadu	vecuma.	“Mēs	
esam	ļoti	apmierinātas,	te	viss	ir	labi	un	skaisti.”
Vistuvāk	skatuvei	pie	galdiņa	apmetušās	vokālā	ansambļa	“Ka-

mene”	dziedātājas	skaistos	rozā	tērpos.	Arī	viņām	uzdevu	jautā-
jumu:	Kāpēc	tad,	kad	citi	pensijā	aizgājuši,	steidz	izbaudīt	mieru,	
klusumu	un	atpūtu,	viņas	nāk	kopā,	lai	dziedātu	un	braukātu	pa	
koncertiem	un	konkursiem.	“Mēs	nevaram	bez	dziesmas.	Darām	
to	pašas	savam	un	citu	priekam,”	vienkārši	atsaka	Aina.	Eleonora,	
kurai	līdz	pensijā	iešanai	vēl	daži	mēneši,	novēl	nekad	neļauties	
drūmām	domām:	“Nedrīkst	ieslīgt	depresijā,	slēpties	tikai	savās	
četrās	sienās.	Ir	jāiet	sabiedrībā,	cilvēkos.	Priecāsimies	par	labo,	
kas	bijis,	pateiksimies	Dievam	par	katru	dienu,	ko	varam	dzīvot!	
Un	no	rīta	modīsimies	ar	cerību,	ka	būs	labi!”
Kādā	brīvākā	brīdī	parunājos	arī	ar	 jaunās	paaudzes	pārstāv-

jiem	–	meitenēm	no	instrumentālā	ansambļa	“Fox”.	Par	saviem	

Pasākuma aktīvistes: 1.rindā  pa kr.: Helēna Brakovska, 
Juzefa Altāne, Anna Lungeviča,  Valentīna Šablinska, 
Leokādija Žukovska, Lidija Urbāne, Marta Barovska, 

Antoņina  Asarovska, Vija Čamāne, Zinaīda Čulka.

Pasākuma dalībnieki rudens rotā.

Pasākumu atklāj domes priekšsēdētājs 
S.Rāzna un izpilddirektore Līga Dudare.

Vokālais ansamblis   “Atvasara”.

2007.gada jubilāri.Vidū vecākais jubilārs 
Kazimirs Nešpors.
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vecvecākiem	viņas	stāsta	tikai	labu.	Kristīnes	vecmāmiņa	Berta	
ir	viena	no	“Kamenes”	dziedātājām.	Simonai	vectētiņš	iemācī-
jis	slaukt	govi,	bet	Zandas	vecmāmiņa	ir	prasmīga	audēja.	Kad	
jautāju,	kā	viņas	 iedomājas	pašas	sevi	vecumdienās,	Kristīnei	
atbilde	gatava	uzreiz:	“Lielā,	mīkstā	 jakā	sēžu	šūpuļkrēslā	un	
adu.”
Lai	skaists,	krāsains	un	bagāts	mums	visiem	pienāk	dzīves	ru-

dens!
Piedalījās, dziedāja, iemūžināja 

bildēs un burtos – 
Antra Martinsone

  Pasākuma SPONSORI
1. SIA “Ilta-D” – Pjotrs Roņčs
2. SKK –  Skaidrīte Davne
3. SIA “Helps” –  Česlavs Meduņeckis
4. SIA “Justs” – Stanislavs Mežnieks
5. SIA “Zemgales – ltd” Reģīna  Čamāne
6. K/S “Dubezers” – Zoja  Pučka
7. SIA “Bebra serviss” aptieka  –  Andis Puida
8. SIA “Ilūkstes aptieka” – Aleksandrina Surgovte
9. Z/s ”Dzintari” – Silvija Razminoviča

Pateicība sponsoriem

  Ilūkstes novada represēto iedzīvotāju atpūtas pēcpusdiena 
10.novembris pl.14.00	a/b	,,Dubezers”’
Lāčplēša dienas pasākums  
 12.novembrī pl.13.30 	Bebrenes	KN

 Latvijas Republikas proklamēšanas 89.gadadienas svinības  
18.novembrī pl. 18.00 Ilūkstes KC

Valsts svētkiem veltīts koncerts 
18.novembrī  pl.14.00		Šēderes	KN	

 Daugavpils teātra viesizrādes:
 Š.Perro	,,Pelnrušķīte”		21.novembrī pl.10.00	Ilūkstes	KC

 Muzikāla	izrāde	,,Es	visur	aicināts	un	izraidīts”		21.novembrī pl.13.00	Ilūkstes	KC
 S.Belovs	,,	Labdien,	sievasmāte”	21.novembrī pl.18.00	Ilūkstes	KC

Pensionāru pēcpusdiena 
22.novembrī pl. 14.00 Bebrenes	KN

“Katrīnas diena – saimnieču diena” 
25.novembrī  pl.14.00 	Šēderes	KN

  Ziemassvētku pasākumu cikls:
Adventes	vainagu	izstāde 1. –25. decembrim darbdienās	Ilūkstes	bērnu	un	jauniešu	centrā

Adventes	sveču	iedegšana  9.,16. un 23. decembrī		Šēderes	KN
           Egles	iedegšana	Pilskalnes	pagastā 14.decembrī pl.17.30		pie	Pilskalnes	pagasta	pārvaldes

  Egles	iedegšana	Ilūkstes	pilsētā	15.decembrī pl. 17.00	pilsētas	centrā	
Ziemassvētku	balle	23. decembrī pl.16.00		Ilūkstes	KC		

Ziemassvētku	diskoballe 25. decembrī pl.20.00	Ilūkstes	KC		
Ziemassvētku	balle	25.decembrī pl.21.00		Šēderes	KN		
Ziemassvētku	koncerts	25.decembrī		Bebrenes	KN

            Eglītes	svētki	Ilūkstes	pilsētas	bērniem	 27. decembrī pl.14.00	Ilūkstes	KC
 Jaungada	karnevāls		 29.decembrī			Šēderes	KN
 Jaungada	nakts	diskotēka 31.decembrī 		Šēderes	KN
 Jaungada	nakts	balle 1.janvārī 2008.g. plkst. l.00	Bebrenes	KN

Kultūras pasākumi NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ
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Mūsu novada cilvēks

Tomēr	 vislielākā	 uzmanība	 šajā	
dienā	 tiek	veltīta	Kazimiram	Neš-
poram.	Un	kā	nu	ne	–	14.novembrī	
viņam	 aprit	 95	 gadi.	Apsveikuma	
runā	Regīna	Razminoviča	viņu	rak-
sturo	kā	dzīvespriecīgu,	 allaž	dar-
bīgu,	optimisma	pilnu	cilvēku,	kas	
apveltīts	ar	možu	garu:	“Viss,	kas	
notiek	mūsu	valstī	un	novadā,	Ka-
zimiru	 interesē	un	par	visu	viņam	
ir	 savs	 spriedums.”	 Kazimiram	 ir	
daudz	 sveicēju	 un	 arī	 –	 atvadīties	
gribētāju,	 jo	 jau	 pēc	 pāris	 dienām	
viņš	 pārceļas	 uz	 Rīgu	 pie	meitas.	
Jubilāra	krēslā	sēdēdams,	Nešpora	
kungs	kārtējo	reizi	iepriecina	visus,	
spēlējot	savu	mutes	harmoniku	jeb	
–	vienkārši	sakot	–	ermoņikas.	
Tā	 kā	 uz	 pasākumu	 ieradusies	

arī	 Kazimira	 Nešpora	 meita	 Zita	
ar	 vīru	Leonardu,	 izmantoju	 izde-
vību	 un	 lūdzu	 pastāstīt	 par	 savu	
tēti.	 “Ģimenē	 viņi	 bija	 8	 bērni,	
viņš	 –	 vecākais.	Ļoti	 strādīgs,	
visu	 mūžu	 pa	 mežu	 un	 citos	
darbos.	Bet	nu	gan	vedīsim	uz	
Rīgu,	lai	ir	mūsu	pulkā,	“	stāsta	
Zita.	Izrādās,	ka	Kazimirs	ir	ne	
tikai	 tētis	 un	 vectētiņš,	 bet	 arī	
vecvectētiņš	 un	 pat	 vecvec-
vectētiņš!	 Mazmazmazmeitai	
Annai	esot	jau	5	gadi!	Mazbēr-
nu	vidū	ir	gan	sportisti,	gan	ar	
aviāciju	 saistītie.	 Ik	pa	 laikam	
apciemojuši	 vecotēvu	 Ilūkstē,	
meita	 braukusi	 palīgā	 katru	
mēnesi.	Znots	esot	Kazimiram	kā	dēls	un	
viņam	savukārt	Kazimirs	kā	tēvs.	“Mums	
ir	dārzs,	vedīsim	tēti	arī	uz	to,	lai	var	pa-
strādāt,	jo	bez	darba	viņš	nevar	ne	minūti.	
Savā	vecumā	viņš	vēl	arklu	velk	pa	vagu	
un	 saka	mums:	 “Jūs	 neviens	 tā	 nemākat	
kā	es.	Jūs,	vājie,	nogurstat,	es	gan	vēl	ne.”	
Centīsimies	 iekļaut	 viņu	 Virsnieku	 aso-
ciācijas	 veterānu	kolektīvā,	 tā	 ka	 būs	 arī	
sabiedrībā.”	 Jā,	 K.Nešpors	 savulaik	 bijis	
Nacionālās	pretošanās	kustības	dalībnieks	
un	 no	 Aizsardzības	 ministrijas	 saņēmis	
jau	3	Goda	zīmes.	Mežsarga	un	mežabrāļa	
gaitas	Kazimirs	atceras	visos	sīkumos	un	
stāsta	par	piedzīvoto	ar	aizrautību.	Daudz-
kārt	ticis	gan	intervēts,	gan	filmēts	kā	viens	no	šo	vērtīgo	liecību	
glabātājiem.	
Kazimirs	nekad	nav	bijis	vienaldzīgs	malā	sēdētājs,	bet	pie-

dalījies	dažādos	pasākumos.	“Katru	gadu	Ikšķilē	notiek	repre-
sēto	 saiets.	Un	 tētis	 jau	 ir	 tas,	 kas	mūs	mudina	braukt!	Saka:	
“Ja	jūs	mani	nevedat,	braukšu	pats.”	Šovasar	aizvedām	arī	uz	
Pilskalnes	“Mazo	Siguldiņu”,	 jo	nekad	nebija	sanācis	 tur	būt.	
Izvēlējāmies	īsāko	taku,	domājām,	ka	neizturēs.	Bet	izturēja,	vi-
sas	trepes	izkāpelēja	un	pat	bez	spieķa!	Mēs	paspējām	piekust,	
bet	viņš	vēl	ne.”	Nešpora	kungam	esot	apbrīnojama	veselība,	

visu	mūžu	nav	ne	smēķējis,	ne	dzēris.	Tic	Die-
vam,	gājis	katoļu	baznīcā	–	ne	 tikai	 svētkos,	
bet	 arī	 ikdienā.	 Reizēm	 pasūkstās,	 ka	 kājas	
tagad	 vairs	 tik	 labi	 neklausot,	 bet	 citādi	 viss	
esot	labi.
Mūziku	 Kazimirs	 apguvis	 pašmācības	

ceļā.	“Viņš	 jau	spēlē	arī	bajānu,	mandolīnu,”	
stāsta	 meita.	 Kad	 beidzot	 tieku	 parunāties	
arī	 ar	 pašu	 jubilāru,	 lai	 lūgtu	 kādu	 novēlēju-
mu	ilūkstiešiem,	viņš	atkal	no	kabatas	 izvelk	
savu	divpusējo	vācu	mutes	harmoniku	un,	par	
spīti	skaļajai	deju	mūzikai	zālē,	man	pie	auss	
uzspēlē	vēl	dažus	jautrus	gabalus.	“4.augustā	
biju	Ikšķilē	un	tur	arī	ar	šito	uzstājos.	Gribēja	
jau	vēl	viens	spēlēt,	bet,	kad	dzirdēja	mani,	no-
kautrējās	un	aizgāja.	Tagad	zinu,	ka	par	mani	
neviena	labāka	nav.	Naujenē	par	spēlēšanu	da-
būju	goda	rakstu.	Ilūkstē	esmu	nodzīvojis	52	
gadus.	Daudz	kas	ir	mainījies	pa	šiem	gadiem.	
Gibētos,	lai	būtu	mazāk	pīpmaņu	un	pļēguru.	
Redzu,	 ka	 jaunatne	 ļoti	 pagrimusi.	No	 savas	
mājas	skatos,		kā	pie	veikala	izsmēķē	cigareti	
un	 tad	 tikai	 turpina	 ceļu	 uz	 skolu.	Un	 ne	 ti-

kai	puikas,	bet	arī	meitenes!	Ir	jau	
žēl	šķirties	no	Ilūkstes,	bet	man	ir	
ļoti	 laba	meita	 un	 znots,	 zinu,	 ka	
būšu	 labi	apgādāts	un	dzīvošu	kā	
komunismā,”	 joko	Kazimirs	Neš-
pors.	“Šodien	pat	mazbērni	zvana	
un	 saka:	 “Gaidīsim	 tevi	 drīzumā	
ciemos	un	pavisam.”	Atbraukt	jau	
es	atbraukšu,	bet	vienalga	drusku	
skumīgi.	 Šodien	 te	 vēl	 uzstājos,	
bet	kas	zina	–	varbūt	pēdējo	reizi.	
Eju	pa	savu	zemīti,	gar	savām	ābe-

lītēm	 un	 saku:	
“Vai	kādreiz	te	
vēl	speršu	savu	
kāju?”	 Pats	 to	
māju	 cēlu.	 Ko	
lai	novēlu?	Lai	
Ilūkste	 plauktu	
un	 lai	 cilvēki	
mīlētu	 viens	 otru,	 Ilūksti	 un	 Latviju!	 Lai	 skaisti	 dzīvotu.	Ar	
Dievu,	Ilūkstīte!”	

Antra Martinsone

ILŪKSTIETIM KAZIMIRAM NEŠPORAM – 95
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Dvēseles lappuse

Dieva	Vārds	par	mūsu	laiku	un	nākotni	saka:	“Ļaunums	ies	
vairumā	un	mīlestība	daudzos	izdzisīs.”	Izklausās	diezgan	skar-
bi	un	bezcerīgi,	vai	ne?	Ja	tā	reāli	paskatāmies	un	paklausāmies,	
kas	notiek	 	pasaulē	un	 tepat	Latvijā,	 tad	nepaliek	vairs	vietas	
šaubām,	ka	Jēzum	ir	bijusi	taisnība,	sakot	šādus	vārdus.	
Ik	gadu	18.novembrī,	protams,	domājam	par	mūsu	valsti	un	

vēlam	tai	labu.	Diemžēl	bez	mīlestības	uz	savu	zemi,	tautu,	tās	
vēsturi,	tagadni	un	nākotni	visa	gada	garumā,	ne	tikai	šo	vienu	
svētku	dienu,	Jāņos,	Dziesmu	svētkos	vai	pirmsvēlēšanu	laikā	
to	 labo	 sasniegt	 nav	 iespējams.	Visas	mīlestības,	 tātad	 arī	 uz	
dzimteni,	avots	ir	Dievs.	Ja	no	šī	avota	nesmeļam,	tad	drīz	vien	
pietrūkst	 spēka,	 motivācijas,	 vēlēšanās	 domāt,	 lūgt,	 kaut	 ko	
darīt	savas	zemes,	tautas	labā.	Līdzīgi	kā	ar	mīlestību	laulībā,	
ģimenē.	Un	bieži	vien	par	to	ir	jācīnās	vaiga	sviedros,	tas	nenāk	
tāpat	vien,	pats	no	sevis.
Ja	mīlestības	nav,	ja	nav	visu	citu	labo	lietu,	kas	no	tās	izriet,	

tad	vietā	nāk	ļaunums,	skaudība,	varas	un	mantaskāre,	kas	stāv	
pāri	jebkādiem	augstākiem	ideāliem.	Tad	mana	zeme	kļūst	tikai	
par	 resursu	 avotu,	 no	 kā	 gūt	 peļņu,	 un	 tauta	 par	 instrumentu	
varas	iegūšanai.	Tad	vieniem	nav	žēl	to	iztirgot	un	citiem	nav	
žēl	to	pamest.	Katrs	glābj	tikai	savu	ādu	un	savu	maku.	Un	vēl	
saplēšas	savā	starpā.	Kāds	tur	brīnums,	ja	par	to	jau	sāk	aizrādīt	
pat	citu	valstu	pārstāvji,	kā	piemēram,	ASV	vēstniece,	oktobra	
vidū	uzstājoties	Latvijas	Universitātē.	
Dievs	katru	cilvēku	un	visus	kopā	aicina	uz	svētīgu	dzīvi,	kas	

sevī	 ietver	 arī	 labklājību,	 veselību,	 drošību,	mieru	 un	 prieku.	
Viņš	rāda	arī	ceļu	uz	šādu	dzīvi	ikvienam	individuāli	un	tautai	
kopumā.	Dažas	–	vissvarīgākās	–	no	ceļazīmēm	ir:	kļūdu	ierau-
dzīšana	un	atzīšana,	nožēla,	piedošanas	lūgums	un	saņemšana,	
ko	mums	dāvina	Jēzus	Kristus.	Ja	gribam	redzēt,	kā	tas	darbo-
jas	tautas	līmenī,	tad	varam	ieskatīties,	piemēram,	Izraēla	tautas	
vēsturē,	viņas	attiecībās	ar	Dievu,	kas	aprakstītas	Bībelē.	Tur	ir	
gan	“septiņi	treknie	gadi”,	miera	laiki,	uzvaras,	gan	daudzi	bada	
un	sausuma	gadi,	kari,	zaudējumi.	Kaut	arī	šie	notikumi	ir	vai-
rākus	tūkstošus	gadu	seni,	principi	paliek	nemainīgi	–	taisnība,	
miers,	labklājība	nāk	tad,	kad	tauta	no	sirds	atgriežas	no	saviem	
grēkiem	un	vēršas	pie	dzīvā	Dieva,	kuru	šeit,	virs	zemes,	kopš	
Kristus	nākšanas	pasaulē	atklāj	un	pārstāv	kristīgā	Baznīca	un	
draudze.	Un	ir	atsevišķas	dzimtas,	ciemi,	pilsētas	un	pat	veselas	
tautas	un	valstis,	kas	to	ir	piedzīvojušas	un	piedzīvo	arī	šodien!	
Liecinieki	tam	ir	arī	mūsu	vidū!	
Taču	ceļazīmes	vien	vēl	nenorāda,	ka	ceļš	būs	taisns	un	gluds,	

viegli	ejams	un	braucams.	Arī	ceļaposmā	Ilūkste	–	Bebrene	vai	
Nereta	–	Aknīste	ir	visas	nepieciešamās	ceļazīmes,	tomēr	gan-
drīz	 nevienam	 nav	 noslēpums,	 ar	 kādām	 mokām	 tie	 dažkārt	
izbraucami.	Cits	 tāpēc	 izvēlas	nebraukt	vispār...	Vai	 tie	neno-
derētu	ārzemju	autoražotājiem,	lai	pārbaudītu	savu	jaunāko	ra-
žojumu	amortizatoru	izturību?	Nevajadzētu	pat	būvēt	speciālas	
trases	un	autodromus.	Lai	šos	ceļus	sakārtotu,	vajadzīgs	iegul-
dīt	daudz	darba	un	līdzekļu.	Tā	arī	mūsu	katra	dzīves	ceļu	un	
mūsu	 kopīgi	 ejamo	 tautas	 un	 valsts	 ceļu	 iespējams	 veidot	 un	
uzturēt	kārtībā	vai	izlabot	tikai	ar	nopietnu,	atbildīgu	un	nesav-
tīgu	darbu.	Katra	kļūdu	atzīšana,	katra	grēksūdze	pieprasa	arī	
atgriešanos,	gandarīšanu.	Labiem	nodomiem	un	runām	jāseko	
arī	svētīgiem,	auglīgiem	darbiem.	Tad	mums	nevajadzēs	meklēt	
kādus	apkārtceļus	vai	citu	braucamo.	
Šajos	svētkos	gribētu	visiem	vēlēt,	lai	ļaunums	mūs	neuzvar,	

bet	lai	mēs	spētu	ļauno	uzvarēt	ar	labu.	Cīnīties	nevis	pret,	bet	
par.	Paturēsim	joprojām	savas	aizlūgšanās	mūsu	pilsētu,	nova-
du,	tautu,	valsti	un	it	īpaši	tās	vadītājus.	Lai	Dievs	savā	gudrībā	
māca	mums	izvēlēties	svētību,	nevis	lāstu!	Darīsim	katrs	tik,	cik	
ir	mūsu	spēkos!	Un	tas	nebūs	maz.

Raivis Martinsons,
Ilūkstes	luterāņu	draudzes	mācītājs	

IZVĒLĒTIES SVĒTĪBU, NEVIS LĀSTU
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SVĒTCEĻOJUMS UZ VIĻĀNIEM
Ir	13.oktobra rīts.	Lielais	vējš	vēl	nav	rimies,	brīžiem	tas	pūš	

tā,	ka	liekas,	tūlīt	tūlīt	tas	tevi	paraus	gaisā	un	sāksies	lidojums	
kā	putniem	uz	augšu.	Salasījies	ticīgo	pulciņš	pie	Ilūkstes	kato-
ļu	baznīcas,	gaidot	pienākam	autobusu,	bažīgi	skatās	uz	šalco-
šajiem	kokiem	un	klusībā	lūdz	Dievmātes	ssvētību,	lai	laimīgi	
varētu	nonākt	Viļānos.	Dekāntēvs	Jānis	Krapāns	dod	mums	ceļa	
svētību,	lūdzot	Svētos	un	Dievmāti	sargāt	mūs	ceļā.
Dziedam	dziesmas	Dieva	godam,	un	autobusā	ir	mierīgi	un	

labi.	Drīz	vien	mūs	aplaimo	saulīte	un	staigā	pa	zilām	debesīm	
kā	vasarā.	Esam	priecīgi,	jo	izjūtam,	ka	Dievmāte	mūs	pavada	
un	tāpat	sagaida	Viļānos	–	ar	saules	gaismu.
Mūs	sagaida	liela	un	balta	baznīca	ar	augstiem	torņiem.	Tā	

atgādina	Aglonas	balto	svētnīcu.	Baznīca	 jau	pilna	ar	 ļaudīm.	
Bet	altāri!	Tie	slīgst	ziedu	jūrā!	Kādas	rokas	meistarīgi	sakār-
tojušas	ziedus	tā,	ka	šķiet,	atrodies	ziedu	izstādē.	Šodien	aprit	
90.	gadadiena,	kopš	Dievmāte	parādījās	Fatimā.	Katra	mēneša	
13.datumā	šeit	sabrauc	ticīgie	no	malu	malām,	lai	kopā	svinētu	
Dievmātes	svētkus.
No	pulksten	 vieniem	 līdz	 diviem	 skaita	Rožukroņa	 visas	 3	

daļas.	Cilvēki	 ir	vienoti	 lūgšanā	kā	 reti	kad.	Lūgšanas	gars	 ir	
jūtams	katrā	lūdzējā.	Pie	centrālā	altāra	griestos	mākslinieciski	
uzgleznotā	Dieva	acs	vēl	vairāk	uzrunā	 tautu.	Tā	mīļi	uzlūko	
katru,	kas	uz	to	skatās.	Bet	Dievmāte	ar	eņģeļiem	no	altāra	vēro	
savus	bērnus.	Jūties	kā	majās...
Pēc	 lūgšanām	 seko	 garīgās	 mūzikas	 koncerts,	 kuru	 sniedz	

bērnu	 un	 jauniešu	 kori.	 Tie	 sabraukuši	 no	 daudzām	 Latvijas	
draudzēm.	Koncerts	ir	brīnišķīgs.	Visvairāk	aizkustina	paši	ma-
zākie	dziedātāji.	Viņu	balsis	skan	kā	eņģeļu	balsis.	Dziedājums	
ir	tik	tīrs,	skanīgs	un	maigi	lūdzošs,	ka	varētu	klausīties	vēl	un	
vēl.	Cilvēki	 raud.	Raud	 no	 prieka.	Tā	 slavēt	Dievu	 spēj	 tikai	
bērna	sirds.

Pēc	koncerta	sākas	dievkalpojums,	Svētā	Mise,	kuru	celebrē	
Rēzeknes	bīskaps	Jānis	Buls	daudzu	priesteru	vadībā	–	Fati-
mas	Dievmātes	90.	gadadienas	atceres	godam,	Dieva	godam	
par	visām	saņemtajām	žēlastībam	pasaulei	un	arī	Latvijai.	Bīs-
kaps	aicina	jaunatni,	bērnus	un	ģimenes	būt	vienotiem	lūgšanā	
mājās,	skolā,	ikdienas	dzīvē.	Kas	lūdzas,	tas	ir	vienots	ar	Die-
vu.	Kas	pilda	VIŅA	likumus,	tas	ir	pasargāts	no	ļaunuma,	jo	
tādu	sargā	arī	Dievs.
Pēc	Svētās	Mises	seko	pateicības	procesija	Kungam	Jēzum	

un	Viņa	Mātei	Jaunavai	Marijai.	Procesijā	piedalās	gan	bērni,	
gan	 pārējā	 tauta.	Dievkalpojumu	noslēdz	 svētības	 došana	 sli-
majiem.	Uz	katra	ticīgā	galvas	priesteri	uzliek	rokas	un	aizlūdz	
par	dvēseles	un	miesas	veselību,	lai	Dievs	stiprina	garīgi	un	fi-
ziski.	Aizdegtās	svecītes	pie	altāriem	ir	kā	lūgšana,	lai	varenais	
Dievs	dziedina	tautu,	atbrīvo	no	grēkiem...	Tauta	lūdzas	arī	par	
priesteriem,	kuri	jau	atdusas	baznīcas	dārzā,	kuri	ir	kļuvuši	tuvi	
ar	 savu	 svētīgo,	 darbīgo	 un	mīlestības	 pilno	 upurdzīvi.	Tie	 ir	
tēvs	V.Pentjušs	un	tēvs	J.Vaivods	–	priesteri,	kuri	ļoti	mīlēja	arī	
Dievmāti,	kuri	uzticējās	Viņas	vadībai	un	gādībai.	Mūžīgo	svēt-
laimi	dodi	viņiem,	Kungs!
Tad	vēlu	vakarā	sēdāmies	autobusā	un	visi	laimīgi	braucām	

mājās.	Svētceļotāju	sejas	staroja	priekā,	jo	tik	daudz	bija	šodien	
iegūts.	Sirdīs	mājoja	miers	un	prieks,	ko	nespēj	dot	šī	pasaule.	
Autobusā	sprēgāja	garīgas	sarunas	un	tās	deva	vēl	lielāku	prie-
ku.	Lai	pateicība,	slava	un	gods	Kungam	Jēzum	un	viņa	Mātei	
Jaunavai	Marijai!
Paldies	 sakām	arī	 Ilūkstes	 novada	domei,	 kura	 deva	mums	

savu	 autobusu.	 Paldies	 dekāntēvam	 J.Krapānam	 un	 vadītājai	
L.Olsevičai.	Lai	Dievs	viņiem	aizmaksā!

Dzintra Krievāne

Ilūkstes	kultūras	centrā	17. oktobrī	notika	bezatlīdzības	asins	
donoru	diena.		Cilvēki	ieradās,	lai	ziedotu	asinis	tiem,	kuriem	
tās	ir	vajadzīgas,	lai	atveseļotos.	
Mēs,	Ilūkstes	1.	vidusskolas	skolēni,	pilsētas	centrā	izlasījām	

afišu	un	atnācām.	Bija	neziņa.	Mēs	ieradāmies,	jo	varbūt	mūsu	
asinis	noderēs	slimniekiem	ārstēšanās	procesā.	Varbūt	nākotnē	
kādreiz	pašiem	būs	vajadzīgas	asinis	un	donoru	palīdzība.	Pēc	
asins	nodošanas	ir	kolosāla	sajūta,	jo		tu	esi	kaut	kam	palīdzē-
jis.	
Nepaliksim	malā	un	palīdzēsim!	Kas	var	būt	labāks	par	palī-

dzēšanu	kādam,	kam	tas	ir	nepieciešams!

Ilūkstes	1.	vidusskolas	12.	klases	skolēni:
                                             Andris Spēks,

Santis Šapals,
Dāvis Zālītis

17. oktobrī	notika	pēdējā	šajā	gadā	Ilūkstes	novada	bezatlī-
dzības	asins	donoru	diena.	 Ieradās	donori	ne	 tikai	no	 Ilūkstes	
novada,	bet	arī	no	Eglaines	un	Sventes	pagasta	un	Subates	pil-
sētas.	No	Ilūkstes	novada	asinis	nodeva	53	asins	donori,	kopā-		
103	asins	donori.	
Jāatzīmē,	ka	donoru	kustībā	arvien	vairāk	iesaistās	jaunieši,	

t.i.,	vidusskolu	skolēni.	Donoru	kustību	atbalstīja	Ilūkstes	1.	un	
2.	vidusskolas,	Bebrenes	vidusskolas	un		Bebrenes	profesionā-
lās	vidusskolas		skolēni.	Tie	ir	30	jaunieši.		Saku	lielu,	lielu	pal-
dies	viņiem	par	cēlo	rīcību,	par	iedrošināšanos,	uzdrīkstēšanos.	
Tas	nebija	nemaz	tik	viegli.	Baiļu	bija	daudz.	Liels	paldies	arī	
visiem	pārējiem	donoriem,	daudzkārtējiem	donoriem,	ka	atnā-
ca,	 izbrīvēja	 laiku	 un	 ziedoja	 asinis.	Kā	 pateicību	 katrs	 asins	
donors	saņēma	dāvanu.
Lai	gan	cilvēki	nāk	un	nodod	asinis,	to	resursi	nav	pietiekami.	

Grūti	izpildīt	gada	plānu.	Nodotā	asins	deva	ir	kā	piliens	jūrā.	
Taču	bez	piliena	nebūtu	arī	jūras.	Liels	asiņu	daudzums	nepie-
ciešams	slimniekiem	ar	 traumām,	slimojošiem	bērniem,	 jaun-
piedzimušajiem,	pie	asins	pārliešanām,	dzemdētājām	utt.	
Aicinu	 visus,	 kuri	 ir	 veseli	 un	 atbilstošā	 vecumā,	 nākt	 un	

atbalstīt	donoru	kustību.	Kādā	slimnīcas	palātā	guļ	 slimnieks,	
viņš	gaida	operāciju.	Varbūt	tieši	tavas	asinis	ir	 ļoti,	 ļoti	vaja-
dzīgas.	Nāc	un	atbalsti!

	Daugavpils	raj.	Sarkanā	Krusta	komitejas
izpilddirektore Skaidrīte Davne

Esi laipns pret mani, es šodien 
nodevu asinis!

Varoņi mums līdzās

Ilūkstes	PII “Zvaniņš”	grupas	“Lācēni”	bērni	un	vecāki	
sirsnīgi	pateicas	Ilūkstes novada domei	par	laipni	atvēlēto	
busiņu	rudens	ekskursijai	uz	Šēderes	bērnu	laukumu	un	ka-
rošu	muzeju.	Paldies	arī	jaukajam	šoferītim!

PATEICĪBA

Garāžu īpašnieku zināšanai!

Ilūkstes	 novada	 dome	 (29.03.2007.lēmums	 nr.158	 )	 ar	
2007.gada	1.jūliju	ir	noteikusi	zemes	nomas	maksu	Ilūkstes	
pilsētā	Garāžu	kooperatīvajai	sabiedrībai	“Ilūkste	–	1”	šinī	
gadā	jānomaksā	Ls	63,12.	Garāžu	kooperatīvā	ir	124	garā-
žas,	tātad	katram	garāžu	īpašniekam	šī	gada	novembra	mē-
nesī	ir	jānomaksā	Ls	0,50	kooperatīvam.
Maksāšanas	 laiks	 tiks	 paziņots.	 Sekojiet	 informācijai,	

kura	būs	uzlikta	uz	ziņojumu	plāksnes	pie	garāžu	kooperatī-
va	“Ilūkste	–	1	“,	Jēkabpils	ielā	18.

    Kooperatīva valde 

PAZIŅOJUMS



Ilûkstes Novada Vçstis 							2007.	gada	maijs6 Ilûkstes Novada Vçstis 							2007.	gada	novembris12

Apsveikumi, paziņojumi, līdzjūtības, pateicības

Ilūkstes novada informatīvais izdevums. Redkolēģijas locekļi: IRĒNA BOGDANOVA, EMMA MALAHOVSKA,  SKAIDRĪTE AZARSTARPE, 
INESE VUŠKĀNE UN ANTRA MARTINSONE.
Redkolēģijas adrese: Ilūkste, Brīvības iela 7, tālrunis 5447863, e-pasts:dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild raksta autori.
Maketēšana un iespiešana SIA “Madonas poligrāfists” Tirāža – 500 eks.

Kad tev klēpis pilns ar ziediem 
Smaržu viļņos līgojas,
Tad tu jūti – taviem gadiem
Jauni vārti atveras.
Ej tiem pretim drošiem soļiem - 
Visi tevi atceras ...
Laimes vēlējumi, ziedi
Acu priekšā šūpojas! 

ILŪKSTES NOVADA DOME SVEIC OKTOBRA UN 
NOVEMBRA  MĒNESĪ DZIMUŠOS JUBILĀRUS 

50 dzīves jubilejā 
–	ilūkstiešus	:	VIKTORU BAGINSKI, VITĀLIJU JUKUMU,  

ALEKSANDRU LILOVU, JANĪNU MORKĀNI,
–	pilskalniešus:	MARIJU BLEIVI, LILIJU ČAMANI, 

STAŅISLAVU ČAMANU, GRIGORIJU KAPUSTINU, LIGITU 
LOBANOVU, PELAGEJU RODIONOVU, MIHAILU SUHA-
REVSKI, REGĪNU UZOLU, 
–	bebrenieti	:		VIKTORU BOGUŠU, 
–	šēderieti	:	PĒTERI SLAVINSKI.

60 dzīves jubilejā 
–	ilūkstiešus:		JUZEFU ALTĀNI, KRISTĪNI KERUBINI, 

VERU KUKLI, ALEKSANDRU LOPUHU, VASILIJU MAC- 
JUKU, VALDI MIKŅEDOVIČU, ELEONORU VANAGU,
–	pilskalnieti:	ĒVALDU STELMAKU,
–	bebreniešus:	MARTU CAKULI, MARIJU ČAMĀNI, 

ALBERTU GUĻĀNU, RUTU LAPĀNI, GENUEFU MAKSI-
KOVIČU, JĀNI SILIŅU,
–	šēderiešus:	ANNU BELOŠONOKU, DZIDRU BEĻAJEVU, 

VITĀLIJU BEĻAJEVU, LUDMILU BORINU, STAŅISLAVU 
ČERŅAVSKI, RAIMONDU RAUBIŠKO. 

70 dzīves jubilejā 
–	ilūkstiešus:	JADVIGU KORŽEŅEVSKU, VALENTĪNU 

LABUDZI, ARNOLDU RISBERGU, STAŅISLAVU ŠARŠŪNU, 
REGĪNU VIKTORI, 
–	pilskalnieti:	ALEKSEJU MALIJU,
–	bebreniešus:	VALENTĪNU DŪNU, VANDU KRASTIŅU, 

ĀRIJU ĻUBOMIRSKU. 
80 dzīves jubilejā 

–	ilūkstiešus:			VALĒRIJU DRĪKSNI, ROMĀNU GRIBU-
LI, REGĪNU KAUŠELI, ZINAĪDU KOVAĻOVU, LEONTNU 
RIŽAKOVU,
–	pilskalniešus:	VIKTORIJU LAPEŠKO, HELĒNU VALTERI, 
–	šēderiešus:			ŅINU BLŪZMANI, PĀVELU GLADŪNU, 

ZENTU SVIRKO, ELIZABETI ŽEMAITI.
95 dzīves jubilejā 

–	ilūkstieti:		KAZIMIRU NEŠPORU,
–	pilskalnieti:	SOLOMEJU TREŠČINSKU.

No pirmām dzīves 
dienām 

Kad šūpulis ir 
kārts,

Tiek cilvēkam 
ikvienam

Uz mūžu iedots 
vārds ! 

Ilūkstes 
novada dzimtsarakstu nodaļā ir reģistrēti 
bērniņi: 
–	ilūkstieši:	MILANA JANOVIČA	06.09.,	
ANDŽEJS KLOSINSKIS 19.09.,
VERONIKA VASIĻJEVA	26.09.,														               
NATAŠA STEPANE 28.09.,	
VIKTORIJA NIKOLAJEVA		04.10.
–	pilskalnieši:	EVERITA LAPEŠKO	09.10.
–	šēderieši:	DANIELS GAIDAMAVIČS	15.09.,
                   MĀRIS VABOLIS	25.10.

Ilūkstes novada dome sveic jaundzimušo 
bērniņu vecākus un vecvecākus.

Jaundzimušās Veronikas Vasiļjevas 
dzimšanas reģistrācijas brīdī  02.10.2007.

Laimi staigāt ceļu vienu
Dzīve tikai reizi dod. 
Lietus dienu, saules dienu
Protiet kopā nodzīvot! 

Sveicam, sākot kopīgi dzīvi:
–	Vadimu Levčenko	un Dainu Gereišu,	laulība	noslēgta	

15.septembrī;
–	Māri Būmani	un	Sandru Budreviču,	laulība	noslēgta	

15.septembrī;
–	Artjomu Mihailovu	un	Zdislavu Kalbjonoku,		laulība	

noslēgta	20.oktobrī;	
–	Sergeju Kovaļuku	un	Jūliju Beļuni,		laulība	noslēgta	

30.oktobrī.	
 Ilūkstes novada dome 

Paliek balta ziedu taka, rudens zelts zem kājām bērts.
Un no dziļās laimes akas pasmelts tik, cik atvēlēts ...
																																																																						(M.Jansone)

– ilūkstieši: 
MEČISLAVS  VASIĻEVSKIS	24.09.1925.	-	16.09.2007.		
VIKTORS  DAĢIS	13.09.1963.	-	27.09.2007.
TAMĀRA GOGAVA	10.03.1954.	-	09.10.2007.	
JUZEFA ŪBELE	22.06.1933.	-	14.10.2007.	
MIHAILS MIHAILOVSKIS	12.01.1972.	-	22.10.2007.		
– bebreniete: OLGA  ŽURAVĻOVA	16.08.1926.	-	25.10.2007.	

LĪDZJŪTĪBA

Artjoms Mihailovs	un	
Zdislava Kalbjonoka 
kāzu dienā 20. oktobrī

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti aizsaulē aizgājušie:
– pilskalnieši:
TIMOFEJS  POLOVINKINS	16.06.1923.	-	04.10.2007.	
VALENTĪNA ZVIEDRĀNE	11.11.1934.	-	17.10.2007.	
– šēderieši: 
IMANTS  KRŪZE	14.07.1933.	-	16.09.2007.	
BROŅISLAVS  JANKOVSKIS		18.09.1931.	-	19.09.2007.
PĒTERIS  KRAUKLIS	02.04.1927.	-	22.09.2007.	

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Ilūkstes novada dome             


