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Šķiet, nevienam nav šaubu, ka cilvēku dzīves ritms kļūst
arvien straujāks. Arvien vairāk jāpaspēj, arvien vairāk jāstrādā, lai nopelnītu iztikai. Ar katru brīdi kļūstam steidzīgāki un nevaļīgāki. Nepietiek laika, lai atpūstos, lai pabūtu
kopā ģimenes lokā, lai apmeklētu draugus, lai ielūkotos
un ieklausītos sevī. Šādā ikdienas steigā un aizņemtībā
pavadām lielu savas dzīves daļu. Tomēr pienāk brīži, kad
esam aicināti uz brīdi apstāties, pārdomāt savu dzīvi, atkal
izvērtēt, kas ir pats svarīgākais, lai ar jaunu sparu varētu
doties tālāk. Viens no šādiem brīžiem ir Ziemassvētki jeb
Kristus Dzimšanas svētki. Pēc pavisam neilga laika atkal
svinēsim šos skaistos un mums tik svarīgos svētkus – Dieva Dēla atnākšanu pie cilvēkiem. Viņš atnāca, lai būtu ar
mums, lai mums atnestu mieru, prieku un jaunu cerību.
Tās ir vērtības, kas nav zaudējušas savu nozīmi, un katru
brīdi Bērns Jēzus vēlas mums tās dāvāt. Vēl vairāk – Viņš
vēlas mums dāvāt pats sevi, ienākt mūsu sirdī.
Pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu Jāzeps un
Marija Betlēmes pilsētā meklēja mājvietu, kur apmesties,
bet neko vairāk par vienkāršu un pieticīgu kūtiņu neatrada. Šādos apstākļos piedzima Jēzus– Pasaules Pestītājs.
Šo priecīgo vēsti pirmie uzzināja vienkārši cilvēki – parasti gani, kas pieskatīja savu ganāmpulku. Kopš tā brīža
pagājis ilgs laiks, daudz kas mainījies, bet Jēzus palicis nemainīgs. Viņš joprojām meklē cilvēku sirdis, kas ir gatavas
kļūt par Viņa mājokli, kur Viņš ir gaidīts un mīlēts. Mums
ir iespēja pieņemt Jēzu, lai arī mūsu vienkāršās sirdis kļūtu par mājvietu Viņam. Šāds lēmums reizēm var mums
prasīt no kaut kā atteikties, kaut ko savā dzīvē mainīt, bet,
ja mēs no sirds to pieņemam, tas var kļūt par vissvarīgāko
lēmumu mūsu dzīvē. Tas var pārmainīt mūsu dzīvi un to
sakārtot.
Novēlam jums visiem uz brīdi apstāties ikdienas steigā,
atrast laiku klusumam un atļaut Jēzum ienākt jūsu dzīvē,
dāvājot patiesu mieru un prieku. Lai priecīgi un svētīgi
Kristus Dzimšanas svētki!
Ilūkstes Romas katoļu draudzes prāvests
Jānis Krapāns un priesteris Toms Priedoliņš
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Izsūti pasaulē gaišu domu
un nedomā par tās ceļu!
Tā aizies...
apies pasaulei apkārt
un atgriezīsies pie Tevis....

Lai nākošajā –2008.– gadā Jūs sargā
no debesīm un saprot uz zemes !
Ilūkstes novada domes attīstības
plānošanas nodaļa

  

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
(I.Ziedonis)

Ziemassvētkus sagaidot, gribas vēlēt, lai mēs
esam tik bagāti, ka spējam dot viens otram
gaišāko no savas sirds! Lai mēs esam tik stipri
garā, ka spējam savu vājumu pārvarēt un
uzvarēt sevi! Lai visiem stipra veselība, un sirdī
gaišs prieks!
Ilūkstes pirmsskolas iestādes vārdā
Inga Strode

  

Kāpēc sniegs ir tik balts un mīksts? Kāpēc sirds alkst prieka un laimes? Kāpēc cilvēka dvēsele top balta un priecīga,
kad padarīts krietns darbs? Ziemassvētku priekšvakarā,
domājot par atbildēm, novēlu klusus, baltus Kristus dzimšanas svētkus visiem novada iedzīvotajiem, asinsdonoriem,
Sarkanā Krusta brīvprātīgajiem. 2008.gadu – Latvijas un
Latvijas Sarkanā Krusta 90.–ās jubilejas gadu – veselīgu,
spēka pilnu, idejām bagātu, radošu ieceru pārpilnu!
LSK Daugavpils rajona komitejas
izpilddirektore Skaidrīte Davne
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Cienījamie Ilūkstes novada domes
darbinieki!
Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tik labas dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno – 2008.– gadu!
Ilūkstes 2. vidusskola

  
Balts klusums no debesīm snieg,
un piesnieg ar klusumu egles,
pat krūtīm balts vainags tiek,
un gaišas domas mājvietu meklē.
bet vidū maza liesmiņa mirdz –
it kā degoša svecīte, it kā sirds.
/L.Kamara/

Lai balti un gaiši Ziemassvētki ienāk
jūsu mājās! Lai veselība, saskaņa un
laime ir jūsu ģimenēs!
Ilūkstes 1.vidusskolas kolektīvs

  
Pasaulē starp desmit miljoniem Ziemassvētku
vecīšu viens ir īstais – tas, kuram nevar noraut
bārdu, tas, kurš laipni uzsmaida visiem – gan
lieliem, gan maziem. Un starp miljoniem garām
slīdošu melodiju viena ir īstā – no kalniem, no
eglēm, no sniega, no gaismas tā plūst tieši uz
sirdi – Klusa nakts, svēta nakts....
Decembra mēnesis ir gaidīšanas mēnesis.
Bērni skaita dienas, cik to vēl atlicis līdz
Ziemassvētkiem. Viņu prasības nav lielas –
eglīti un dāvanas. Pieaugušie, kurus jau māc
dzīves rūpes, gaida atgriežamies Sauli, kura
ienesīs tumšajā ikdienā gaismu, gaida, kad
atskanēs vārdi: ”Gods Dievam augstumos un
miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.”
Lai gaismas daudz, lai izdodas sagaidīt
brīnumu..... katram savu.
Bebrenes vidusskolas kolektīva vārdā –
direktore Ērika Šaršune
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Jauno gadu sagaidot...
Dzīves un darba steigā, dažādas pārmaiņas pārvarot, mēs ļoti bieži aizmirstam pateikties
tiem cilvēkiem, kuri ir strādājuši blakus ne tikai ilgus gadus, bet pat gadu desmitus.
Joprojām ir dzīvā atmiņā tie pavasara un rudens mēneši, kad Bebrenes saimniecības
tīrumos un fermās plecu pie pleca strādāja audzēkņi, skolotāji un strādnieki.
Neaizmirstami ir kopējie pasākumi: skates, konkursi, ekskursijas, apkārtnes uzkopšanas
talkas, apsējības, apkūlības, rumulēšanās, balles, dziesmu svētki, sporta spēles un
sacensības. Mēs joprojām turpinām daudzas no šīm tradīcijām.
Paldies visiem, kuri ir strādājuši un joprojām strādā pie mums. Paldies visiem
tiem, kas cenšas mūs atbalstīt savu iespēju robežās. Lai sokas mācībās ne tikai Bebrenes
profesionālās vidusskolas audzēkņiem – topošajiem veterinārmedicīnas darbiniekiem,
ēdināšanas pakalpojumu un grāmatvedības speciālistiem, bet arī visiem tiem
jauniešiem, kuri mācās vispārizglītojošajā skolā, lai nākotnē izvēlētos sev piemērotu
profesiju.
Bebrenes profesionālās vidusskolas direktore Lorija Kaminska

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
Grendzes katoļu baznīcā
24.un 25.decembrī plkst.15.00
Bebrenes katoļu baznīcā
25.decembrī plkst. 7.00
Kaldabruņas luterāņu baznīcā
24.decembrī plkst. 15.00
Ilūkstes katoļu baznīcā
24.decembrī 9.00 un 17.00
25.decembrī 8.45 un 10.30
26.decembrī 8.45 un 10.30

Ilūkstes luterāņu baznīcā
24.decembrī plkst.18.00
25.decembrī plkst.10.00
Ilūkstes pareizticīgo baznīcā
6.janvārī plkst.17.00
7.janvārī plkst.9.30
Ilūkstes vecticībnieku baznīcā
6.janvārī plkst.20.00

Ziemassvētku un Jaungada pasākumu programma
Adventes vainagu izstāde

1. – 25. decembris
darbdienās

Ilūkstes bērnu un
jauniešu centrā

Adventes vainagu izstāde „Deg sveces”

11. decembris – 12. janvāris
darbdienās

Pilskalnes pagasta bibliotēkā

Ziemassvētku gaidīšanas koncerts

23. decembrī
pl. 16.00

Ilūkstes KC

Ziemassvētku balle

25. decembrī pl. 20.00

Ilūkstes KC

Ziemassvētku koncerts

25. decembrī pl. 20.00

Bebrenes KN

Ziemassvētku balle

25. decembrī pl. 21.00

Šēderes KN

Eglītes svētki Ilūkstes pilsētas bērniem

27. decembrī pl. 14.00

Ilūkstes KC

Eglītes svētki Šēderes pagasta bērniem

28. decembrī pl. 13.00

Šēderes KN

Jaungada karnevāls

29. decembrī pl. 21.00

Šēderes KN

Jaungada nakts diskotēka

1. janvārī pl. 01.00

Šēderes KN

Jaungada nakts balle

1. janvārī 2008.g. pl. 00.00

Ilūkstes KC
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4

2007. gada decembris

Adventes laika noskaņa

Adventes laiks Šēderes kultūras namā
Ir atkal laiks, kad sveces ienāk mājā –
Ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.
Šēderes KN arī šogad turpinās pirms četriem gadiem
iesāktā tradīcija iedegt sveces Adventes vainagā un gaidīt Ziemassvētkus visiem kopā, jo Adventes vainags
simboliski aicina: „Nāc iekšā, durvis vaļā!”
Uz pirmās sveces iedegšanu Lašu koris uzaicināja Višķu pagasta jaukto kori, jo Ziemassvētku gaisma dvašo
zvaigznēs, mēnesī un dziesmās. Līdz ar sveces liesmām
mūsu dvēselēs uzplauka gaišs svētlaimības prieks.
Caur otrās sveces liesmām no debesīm nolaidās balts
eņģelītis un atnesa mums svētību. Visskaistākais zieds
ir dvēseles zieds, ko cilvēks cilvēkam var sniegt. Antras
Martinsones dziedātās dziesmas mums lika saprast debess spēku, mieru, labestību.

Nekas tā vairs nebūs, kā bērnībā bija,
Kad māmiņa pasaku pastāstīja.
Cik ilgi bērns pasakai noticēja,
Tik ilgi tā pasaka nodzīvoja.
Tā mēs domājām, iededzot trešo sveci un stāstot pasakas, pēc tam gatavojot rotājumus ciemata eglei.
Ar ceturtās sveces iedegšanu un Eglaines pamatskolas
pašdarbības kolektīvu Kluso koncertu, mēs sagaidīsim
baltos svētkus, jo tie ir mūsu gaišie svētki, kuros līksmībā pukst sirds.
Lai jums visiem Ziemassvētkos zvaigznes spīd gaišībai, mēness modrībai, debess mirdz skaidrībai, sveces
zied svētībai! Ar sakoptām domām, uzpostiem sapņiem, stāsimies Jaungada priekšā!
Silvija Spaļva,
Šēderes kultūras nama vadītāja

Pirmās Adventes sveces iedegšana
Ir atkal laiks,
kad sveces ienāk mājā –
ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.
Ir atkal laiks,
kad gaidām Ziemassvētkus –
to svēto brīnumu,
ko dziļi izjūt sirds un prāts.

Tuvojas mums tik mīļi gaidītie Ziemassvētki, kurus ievada
Advente. Pirmsskolas izglītības
ietādē “Zvaniņš” ir izveidojusies
jauka tradīcija. Četras pirmdienas pirms Ziemassvētkiem sanākam un kopīgi aizdedzinām
Adventes svecīti.
Pirmo Adventi svinējām 3.
decembra rītā. Visi bērni un
darbinieki sanāca uz mūzikas
zāli, līdzi ņemot liesmiņas no
savas pirmās svecītes katras
grupiņas Adventes vainagā.Tur
vadītāja Inga Strode no visām
liesmiņām iededza pirmo sveci
kopīgajā Adventes vainagā.
Runājām par to, ka pienācis
pārdomu laiks pirms lielā brīnuma. Ārā ir iestājies tumšākais
gadalaiks, tāpēc mums atliek
novērtēt to, kas ir mūsu sirsniņās – balts un tīrs prieks, kurš
iekrāso gaišāku ikdienu, dziļas
pārdomas un lūgšanas par ve-

cajiem, slimajiem, neaizsargātajiem, miers un klusums,
kad gribas atcerēties visu to labo, kas noticis pa visu
gadu. Tas jāsāk ar maziem bērniem, jo viņi māk uzticēties, ieraudzīt gaismas starus, pamanīt cerību. Mēs cenšamies ieaudzināt bērniem to, ka Ziemassvētkus jāmāk
piedzīvot katru dienu, ne tikai
svētku reizē. Atcerējāmies par
darāmajiem darbiņiem – stāstu lasīšanu, dzejoļu, dziesmu
mācīšanos, palīdzību mājas
darbos, pārrunājām par kādu
no tēmām, kas saistās ar Ziemassvētkiem, piemēram, ko nozīmē labestība,kā arī par dāvanu sarūpēšanu tuviniekiem.
Pasākuma izskaņā noskaitījām sirsnīgu bērnu lūgšanu,
nodziedājām kopīgu dziesmu
“Jūs, bērniņi, nāciet!”.
Šajā svētku reizē kopā ar
mums bija Ilūkstes novada
domes izpilddirektore Līga
Dudare un novada izglītības,
kultūras un sporta koordinatore Ilona Linarde, kuras
ciemakukulim bija atnesušas
konfektes, lai saldinātu gaidīšanas laiku bērniem.
Vita Vanagele,
PII “Zvaniņš” skolotāja
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ZIEMASSVĒTKOS

Dedz baltu sveci,
Ziemassvētki klāt.
Lai balta gaisma
mājoklī nāk.
Labestībai taku mīsim,
Baltus graudus
baltā druvā sēsim,
Sirdi gaismai vērsim.
Ne zvaigznēs zīlēt,
Bet tuvāko mīlēt,
neprašam piedot,
mācīties ziedot.
Citādo saprast,
mieru dvēselē atrast,
Jo Raiņa vārdiem,
– Laba sirds ir visa sākums,
Laba sirds ir visa beigums.
Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.
Marija Baltmane
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Neaizmirstama satikšanās
Adventē

Dzied Antra Martinsone, blakus Tamāra Ļevašova,
Maija Rešņa.

Ar lielu prieku un pateicību pieņēmu Ilūkstes bērnu un
jauniešu centra muzeja darbinieču Vandas Rimšas un Valijas Pētersones ielūgumu piedalīties dzejas lasījuma pasākumā 6. decembrī.
Mums četrus pensionārus: Emīliju, Jāni, Helēnu un mani
Dzidru turp un atpakaļ uz mājām laipni vadāja novada domes šoferis Edvīns Rimša.
Muzejā biju otro reizi. Pa šiem gadiem tas ir gaumīgi iekārtots un eksponātu skaits daudzkārt palielinājies. Šajā klusajā laikā sevišķi izcēlās un apmeklētājiem ļoti patika Valijas
No kreisās – Laima Buķe, Marija Baltmane, Vanda
Pētersones plašā eņģeļu kolekcija. Svinīgu un siltu iespaidu,
Krastiņa, Milda Zviedre,
ienākot muzeja saimes istabā, radīja sveču actiņas zemajos
skatītāju
rindā – Dzidra Svirkoviča.
daudzkrāsainajos svečturos un lielais pīrāgs uz galda.
Savu dzeju lasīja 11 dalībnieki no Ilūkstes: Antra Martinsone, Dzintra Krievāne, Laima Buķe, Maija Rešņa, Tamāra Ļevašova, Jāņa Zviedra (izsūtījuma) dzeju lasīja Milda
Zviedre.
No Šēderes bija Dzintra Ozola, no Pilskalnes Dzidra
Svirkoviča, no Bebrenes Marija Baltmane, Vanda Krastiņa,
Ritas Kļaviņas dzejoļi tika nolasīti un viņas rūpīgi noformētā dzejoļu grāmatiņa tika uzdāvināta muzejam. Lielas
divas dzejoļu klades muzejam dāvināja Dzintra Krievāne.
Klātesošie bija pārsteigti uzzinot, ka jaunā, simpātiskā meita Maija raksta dzeju. Par to viņa saņēma ziedus no kolēDzintra Krievāne.
Milda Zviedre.
ģiem. Katrs no 11 dalībniekiem lasīja savu dzeju un pēc
katra lasījuma dziedāja un spēlēja Antra Martinsone. Šai
talantīgajai, jaunajai sievietei nepietrūkst dzejoļu un dziesmu. Klausītāju bija daudz. Milda Zviedre ierosināja un visi
kopā dziedājām dziesmu – „Un kad manis nebūs...”
Ņemot vērā, ka vairākumam Ilūkstes novada dzejniekiem ir ievērojams vecums, steidzīgi jārod iespēja dzejoļus
publicēt (kaut vienā grāmatā) vai nodibinot novada literāro žurnālu, lai tie nepaliktu tikai blociņos un personīgajos
plauktos, bet lai tos lasa visi. Daudzi dzejoļi ir jau pārtapuši
par dziesmām. Patiess prieks par mūsu talantiem!
Liels paldies par šo jauko pasākumu Adventē, par garšīgo pīrāgu, par Valijas Pētersones sarūpēto lauku tēju un
Dzintra Ozola.
sieru, par sirds siltumu un svečturīti, ko saņēmām kā mīļu
Tamāra Ļevašova.
dāvinājumu!
Veiksmi un jaunas idejas visiem, kas neslinko!
Priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu, draudzīgu un darbīgu Jauno – 2008. – gadu!
Ar patiesu cieņu visiem novēl: DZIDRA SVIRKOVIČA „Ķiršos” 2007.g. vecgadā
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Dvēseles lappusīte

KAS CILVĒKAM VISVAIRĀK VAJADZĪGS
Novembra beigās Ilūkstē viesojās divi
dāņi, kas pārstāv Dānijas fondu “Palīdzība Austrumeiropas bērniem” un kopš
2003.gada sadarbojas ar Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils rajona komiteju.
Divas dienas arī man bija iespēja būt
kopā ar viņiem un tulkot. Viesi vēlējās
redzēt, kā tiek izmantota viņu vāktā un
sūtītā humānā palīdzība, pārliecināties,
ka tā tiešām ir nepieciešama, un apzināt,
kādas vēl šeit ir vajadzības, lai atgriežoties varētu informēt un no jauna aicināt
ziedot cilvēkus Dānijā.
Jāatzīstas, uz mani šajās dienās pieredzētais atstāja ļoti dziļu iespaidu, droši vien tāpat kā uz
dāņiem un pārējiem līdzbraucējiem. Tikšanās ar vietējo pašvaldību (Ilūkstes novada, Lauceses, Skrudalienas u.c.) vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem, arī pansionātu, skolu
un sociālo dzīvokļu apmeklējumi bija salīdzinoši tā jaukākā
daļa, bet pavisam citāda aina pavērās, apciemojot konkrētas
ģimenes, kas dažādu iemeslu dēļ nokļuvušas ļoti smagos dzīves apstākļos. Daudzviet bija pat grūti noticēt, ka arī tā var
dzīvot... Un ne tikai pieaugušie, bet arī bērni, pie tam daudzi
bērni. Mājas, kuras par tādām grūti nosaukt. Diemžēl – un
tas nevienam nav noslēpums – visbiežāk (taču ne vienmēr!)
postā ieved tieši alkoholisms. Un tas savukārt rada virkni
citu problēmu.
Kāpēc to visu šeit stāstu – “Dvēseles lappusē” un pie tam
jaukajā, skaistajā, priecīgajā Ziemassvētku laikā? Tāpēc, ka
pēc visa redzētā nonācu pie vairākiem būtiskiem secinājumiem. Pirmkārt, visvairāk šiem cilvēkiem (tāpat kā jebkuram citam!) ir vajadzīgs Dievs. Jā, pat vairāk nekā nauda, kas
pirmajā brīdī varbūt liekas visu problēmu risinājums. Jo, ja
viņi savā dzīvē būtu ielaiduši dzīvo Dievu, tad – uzdrošinos
apgalvot – nekad nebūtu nonākuši līdz tādam “kliņķim”. Un
Dievs arī ir vienīgais, kas viņus reāli no šī stāvokļa var izvest. Tāpēc tik ļoti gribētos, lai šīs ģimenes piedzīvotu īstus
Ziemassvētkus, kad viņu vidū un viņu sirdīs patiešam “piedzimst” Jēzus! Toreiz Betlēmē Dieva Dēls piedzima absolūtā
vienkāršībā un nabadzībā, bet pasaule no tā brīža vairs nebija
tāda pati kā agrāk. Jā, varbūt ārēji nekas daudz un uzreiz nemainījās, bet tie, kas Jēzu atrada, un tie, kurus vēlāk atrada
Viņš, ieguva Debesis un iepazina īsto laimi, brīvību un bagātību! Labā Vēsts ir tā, ka tas var notikt un notiek arī šodien!
Otrkārt, atskārtu, cik bieži mēs līdz galam nenovērtējam
to, kas mums dots – veselība, silta pajumte un ēdiens, bērni
(un bērniem – mīloši, gādīgi vecāki), darbs, pietiekama iztikšana, draugi, labi kaimiņi, izpalīdzīgi cilvēki apkārt un vēl,
un vēl... Par ko tikai mēs ik dienas nemēdzam kurnēt un zūdīties! Kur paliek pateicība? Vai tas viss ir tik pašsaprotams?
Bet cik ātri un negaidīti to visu var arī pazaudēt!
Treškārt, man bija jādomā par to, cik mēs paši viens otram
spējam (un gribam) dot. Jā, palīdzība no Dānijas un citām
ekonomiski attīstītākām valstīm – tas ir ļoti svarīgi un paldies
viņiem nav vārdos izsakāms, bet, kad beidzot arī mēs paši iemācīsiemies ne tikai ņemt un saņemt, bet arī ieraudzīt sava tuvākā vajadzības un dalīties kaut ar mazumiņu? Gods godam–
arī vietējās pašvaldības dara visu, kas viņu spēkos, lai palīdzētu

Svetlana Troﬁmova no
Lauceses pagasta ar diviem
no pieciem bērniem un LSK
Daugavpils rajona komitejas
izpilddirektore Skaidrīte
Davne pie dāņu dāvātajām
gultiņām. Iepriekšējā
mājvieta un visa iedzīve
zaudēta ugunsgrēkā.

Četri no desmit
Bebrenes
pagasta Tukišu
ģimenes
bērniem un
šoferis Henrihs
Slavinskis,
Raudas skolas
bijušais
direktors.
nelaimē nonākušajiem, bet cik daudzas konkrētu līdzcilvēku
sirdsapziņas tomēr tā arī paliek nesakustinātas! Varbūt vienīgi izņemot to pašu Ziemassvētku laiku, kad reklāmas nolūkos
virinās pat bagātnieku maki. Bet ne jau tikai ar naudu, ar mantu var dalīties! Cik nenovērtējams bieži vien izrādās laiks, ko
veltījam viens otram, kāda praktiska palīdzība, īstajā laikā un
vietā pateikts vārds vai vienkārša klātbūtne klusējot!
Tā varētu turpināt vēl ilgi. Par to, cik svarīgas bērniem ir
mājas, lai kādas tās būtu, un cik svarīgi viņiem vecāki, lai
kādi viņi būtu. Par to, cik diemžēl sliktu reputāciju mūsu sabiedrībā bieži vien izpelnījušās daudzbērnu ģimenes un kāpēc tā noticis. Par to, cik vienaldzīgi un šķietami bezspēcīgi
esam kļuvuši pret daudzām kliedzošām netaisnībām savā tuvumā un pat paši savā dzīvē. Un galu galā – par to, kas vispār
mums katram šķiet dzīvošanas vērts... Lai Dievs dod, ka arī
šajos Ziemassvētkos pasaule nepaliek tāda pati kā iepriekš,
lai notiek brīnums katra cilvēka dzīvē un lai tas nebeidzas ar
25.decembra vai 1.janvāra rītu...
Antra Martinsone

Bērna pārdomas Ziemassvētkos
Šodien Tev ir dzimšan’s diena. Jēzu, ko Tev dāvināt?
Gribi manu brūno lāci? Kā man to Tev aizgādāt?
Ne ar auto aizbraukt varu Debesīs, kur ir Tavs nams;
Ne ar vilcienu vai kuģi nav tik tālu nokļūstams.
Maza zvaigzne manā logā smaidot starus bizē pin.
Ja ko ļoti, ļoti vēlies, sirds tad ceļu atrast zin.
Uzdāvini brūno lāci slimai Aijai kaimiņos.
Jēzus saka – citiem dodot, Dievs tev savu prieku dos!
Zinta Šulca
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Ceļojumi

Burvīga nedēļa Fancijā!
Ir miglains 19. oktobra rīts Viļņas lidostā, visi pacilātā garastāvoklī, tad lidmašīna traucas cauri mākoņiem
un gluži kā dziesmā “virs mākoņiem ir saule” pēc pāris
stundu lidojuma nolaižamies Parīzes lidostā.
Ko nozīmē lidot cilvēkam ar īpašām vajadzībām, izjutām netikai mēs, grupas dalībnieki, bet arī lidmašīnas
apkalpes personāls...
Pa Parīzi ekskursijā pavadījām tikai pāris stundas laika
trūkuma dēļ. Pie Eifeļa torņa apstājāmies uz pusstundiņu. Iespaidi grandiozi, skatoties uz šo pamatīgo celtni,
mēs esam bezspēcīgi cilvēka prāta un roku veikuma
priekšā!
Tālāk ceļš un pilsētu Tūru, kura atrodas četru stundu
braucienā no Parīzes.
Uz Franciju mēs ceļojām septiņi invalīdi no Daugavpils rajona un jauniešu
teātra grupa “Trešais variants”.
Pa dienu 20. oktobrī bija ekskursijas
pa pilsētu Tūru un tās apkārtni, apskatījām Francijas laukus, pilis, nozīmīgus
arhitektūras pieminekļus, kā arī nogaršojām franču vīnogas un, protams, arī
vīnu, bet 21. un 22. oktobrī bija mēģinājumi.
23. oktobrī dienā ģenerālmēģinājums
notika slavenajā “DAVINČI” zālē, kurā
vakarā notika izrāde. Izrādē piedalījās
Francija, Beļģija, Spānija, Portugāle,
Lietuva, un mēs pārstāvējām Latviju.
Zālē 2000 skatītāju vietu, biļetes jau
nedēļu līdz koncertam bija izpārdotas.
Eifeļa torņa pakājē.
Publika burvīga, atsaucīga. Piecpadsmit

Latvijas grupa pirms uzstāšanās
Francijā, pirmā no kreisās –
Leontīna Tamane.

minūtes pēc koncerta beigām, kājās
stāvot, aplaudēja.
II Eiropas adaptētās modes festivāla “Mode H” mērķis invalīdu modes
demonstrēšana, un šīgada tēma bija
"Uguns".
Mūsu grupas uzveduma tēma
”Jāņi”, kam arī pieskaņoti bija tērpi.
Burvīgos tērpus modelēja dizainere
Olga Gžibovska. Uzveduma horeogrāfe Soﬁja Baitina. Projektu izstrādāja un īstenoja Daugavpils rajona
padome.
Šī nedēļa bija smaga ﬁziski, bet atmiņā paliks uz visu mūžu kā burvīga,
neaizmirstama un bezgala jauka.
Leontīna Tamane

Pateicības
Pateicamies Ilūkstes policijas iecirkņa
priekšniekam Germanam Grigorjevam,
Ilūkstes policijas iecirkņa kriminālpolicijas
inspektoram Anatolam Ivanovam un
inspektoram Andrejam Tarvidam par ātru
un operatīvu rīcību mūsu nozagtās mašīnas
meklēšanā. Paldies par Jūsu apzinīgo darbu.
Pētersonu ģimene Ilūkstē

Izsaku vislielāko pateicību visiem Ilūkstes novada
sociālā dienesta darbiniekiem un tā vadītājai
Ingūnai Svarānei, kā arī Ilūkstes 2. vidusskolas
direktorei Janīnai Mackevičai, 1. klases audzinātājai
Benitai Malajai, 3. klases audzinātājai Inetai Skuķei
un 8. klases audzinātājai Zojai Juško par atsaucību,
sapratni un palīdzību manu mazbērnu audzināšanā.
Novēlu laimīgu un panākumiem bagātu
Jauno – 2008.– gadu!
Vecmamma Zoja Kozlova
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Aptauja
Ko es šogad vēlos no Ziemassvētku vecīša?
Aptaujāti Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni no 1. līdz 12.klasei
1. – 4.klašu skolēnu vēlmes
Mobilais telefons – 15
Mašīna ar pulti – 13
Lelle, Barbija, Babyborn -13
Rotaļlietas – 12
Konfektes - 5
Dators – 4
Slidas, slēpes, sniega dēlis – 4
Laba veselība – 3
Skolas soma – 3
Labi mācīties – 2
Lai klase būtu draudzīga – 2
Salūts – 2
Televizors – 2
Divritenis – 2
Šampūns – 2
Binoklis – 2
Kleita – 1
Zivtiņa – 1
Zirgs – 1
Smaržīga puķe – 1
Prieks un mīlestība - 1

5. – 9.klašu skolēnu vēlmes
Labas atzīmes – 39
Mobilais telefons – 22
Saldumi – 14
Daudz balta sniega – 14
Mandarīni – 10
Jaukus Ziemassvētkus – 9
Veselība – 8
Laime – 7
Labas attiecības ģimenē – 5
Dators – 5
Dāvanas – 4
Konfektes – 3
Ceļojums kopā ar ģimeni – 3
Labas attiecības ar skolotājiem – 3
Veiksme – 2
Futbola apavi – 1
Hokeja ķivere – 1
Puzle – 1
Lai neviens neslimotu – 1
Lai brālis atbrauktu no Anglijas – 1
Superskaists, stilīgs puisis – 1
Internetpieslēgums – 1
Sekmīgi pabeigt 9.klasi – 1
Jauns fotoaparāts – 1
Normāla ģimeni – 1
Miers virs zemes un cilvēkiem labs
prāts – 1
Īsti draugi - 1

10. – 12.klašu skolēnu vēlmes
Prieks un mīlestība – 14
Labas sekmes, 12.klasi beidzot – 8
Digitālā fotokamera – 4
Jauna mašīna – 4
Skolotāju labvēlība – 3
Nauda studijām augstskolā - 3
Brīnums - 3
Nokārtot autovadītāja tiesības – 3
Kaut kas mīļš – 2
Patiess smaids cilvēku sejās – 2
Visu to labāko – 1
Uzrakstīt zinātniski pētniecisko
darbu – 1
Divritenis – 1
Veselība – 1
Soma – 1
Sniegs – 1
Ceļojums uz Grieķiju – 1
Satikt īsto Ziemassvētku vecīti – 1
Lai Latvijā nebūtu inﬂācijas – 1
Jahta – 1

Aptaujas rezultātus apkopoja
A.Pabērza

No skolēnu vēstulēm Ziemassvētku vecītim...
 „Man patīk rotāt eglīti un cept piparkūkas. Es cenšos būt labs un paklausīgs. Būtu labi saņemt kādu datorspēles disku.”
Madars, 3.b
 „Mums ir ļoti laba ģimene. Mēs viens otram palīdzam. Es reizēm esmu tikai nedaudz paslikts, bet es labošos. Gaidu no Tevis kādu datorspēli.”
Arvis, 3.b
 „Ja es neesmu pelnījusi dāvanu, nenes, es neapvainošos. Bet, ja esmu pelnījusi, uzdāvini man zirgu. Arī
manai māsai un mazajam brālītim atnes kādu mantiņu.”
Dinija, 3.b
 „Palīdzi man atrisināt problēmu. Man ir slikts rokraksts. Un vēl – es gaidu konfekšu kārbu.”
Kalvis, 3.b
 „Es vēlos laboties, lai mani vecāki mazāk dusmotos.
Man ir jāsaņemas mācībās. Un vēl es gribu, lai man būtu
vairāk draugu.”
Sandis, 3.b
 „Gribu pateikties savai māmiņai par to, ka viņa par
mani rūpējas.”
Iveta D., 3.b
 „Uzdāvini man savu foto!”
Angelina, 3.b

 „Atnes bērniem sniegu! Un vēl – nepazaudē dāvanas! Lai to pietiktu visiem planētas bērniem!”
Alīna, 3.b
 „Man ir bēdas. Tētis aizbrauca uz darbu līdz pavasarim. Lai viņam tur viss ir labi.”
Alans, 3.b
 „Es cenšos būt paklausīgs, tāpēc atnes man konfekšu maisiņu.”
Tomass S., 3.b
 „Man slima māmiņa. Dāvini viņai labu veselību!”
Iveta, 3.b
 „Es vēlos, lai tu palīdzi man labāk mācīties un dāvini saticību ģimenē.”
Pēteris, 3.b
 „Es tevi nekad neesmu redzējis! Parādies!”
Oskars, 3.b
 „Ziemassvētku vecīti, es vēlos labi mācīties, vienmēr būt kopā ar savu ģimeni! Lai mana māmiņa vienmēr
ir priecīga! Un man ļoti garšo sokolāde.”
Niks, 4.b
Bērnu vēstulēs Ziemassvētku vecītim ielūkojās
skolotāja Ingrīda Silapētere
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Domes informācija

Dome pateicas novada ļaudīm

Pirmā rindā no kreisās puses: A. Keivomege, V.Rimša, I.Skuķe, S.Rāzna, I.Bogdanova, V.Vanagele, G.Rošāne.
Otrā rindā no kreisās puses: I.Dūna, A.Martinsone, J.Jankovskis, M.Krievāns, J. Gurina, M.Žigajeva, S.Razminoviča.

Liels paldies tika teikts 15 novada ļaudīm, pasniedzot
Ilūkstes novada atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, kā arī kultūras un sabiedriskajā dzīvē: Ilūkstes novada domes lietu pārvaldes vadītājai Irēnai
Bogdanovai, Bebrenes pagasta labiekārtošanas darbiniecei Ingrīdai Dūnai, Bebrenes vidusskolas skolotājai Jadvigai Gurinai, Ilūkstes 1. vidusskolas skolotājam Jānim
Jankovskim, Bebrenes vidusskolas pavārei Annai Keivomegei, z/s „Auziņas” īpašniekam un deputātam Maiguram Krievānam, Ilūkstes novada informatīvā izdevuma

„Ilūkstes Novada Vēstis” redkolēģijas loceklei Antrai
Martinsonei, z/s „Dzintari” īpašniecei Silvijai Razminovičai, Ilūkstes novada interešu izglītības iestādes „Ilūkstes
bērnu un jauniešu centra” vadītājai Vandai Rimšai, Ilūkstes pilsētas bibliotēkas lasītavas vadītājai Ganei Rošānei,
Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājai Ingrīdai Siņukai, Ilūkstes
2.vidusskolas skolotājai Inetai Skuķei, Ilūkstes pirmsskolas iestādes „Zvaniņš” skolotājai Vitai Vanagelei, Ilūkstes
SSPK aprūpētājai Vijai Purvinskai, Lašu kora diriģentei,
pašdarbības kolektīvu vadītājai Maijai Žigajevai.

Apsveikums jubilāriem
Šo dienu tikai reizi svinat Jums vēlam gaišu mirkļu daudz,
Jo, minot dzīves taku, zināt,
Ka laimes nevar būt par daudz.
ILŪKSTES NOVADA DOME SVEIC DECEMBRA
MĒNESĪ DZIMUŠOS JUBILĀRUS
50 dzīves jubilejā
ilūkstieti:
ANNU VAIKINU,
pilskalnieti: LŪCIJU ČAMANI,
bebrenietes: JUDĪTI BUCENIECI,
ANNU PLACINSKU,
šēderieti:
ZOJU PURVINSKU.

70 dzīves jubilejā
ilūkstiešus: VIKTORU KURGANSKI,
MINU RUŽU,
pilskalnieti: MERKŪRIJU IVANOVU,
bebreniešus: JĀNI DINĢELI,
GUNĀRU SAVINU.
80 dzīves jubilejā
ilūkstietes: VALENTĪNU JUZUFOVIČU,
MARIJU KONOŠONOKU,
pilskalniešus:MARTU DUBINSKU,
JĀZEPU PATMALNIEKU,
bebrenieti: ALFREDU DAĢI,
šēderieti:
MATRJONU KIBIŅU.
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Ko nolēma deputāti kārtējās
domes sēdēs

• Apstiprināja saistošos noteikumus par sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem.
Saistošie noteikumi būs publicēti “Ilūkstes Novada Vēstīs” 2008.gada janvāra numurā.
• Piešķīra no sociālajiem līdzekļiem Ls 3361 novada trūcīgo un mazaizsargāto iedzīvotāju apsveikšanai
Ziemassvētkos. Dāvanu iegādi un apsveikšanu organizēs
novada sociālā dienesta darbinieki.
• Piešķīra SIA “Šēderes pakalpojumiem” ﬁnansējumu
Ls 1700 apmērā zaudējumu segšanai, kuri radušies, sniedzot pirts pakalpojumus 2007.gadā un, lai samazinātu
zaudējumus par pirts pakalpojumiem ,kas radušies sakarā ar pirts uzturēšanas izmaksu palielināšanos, noteica
ar 2008. gada 1. janvāri šādu SIA “ Šēderes pakalpojumi”
pirts pakalpojumu tarifu: Ls 1,20 stundā vienai personai,
skolēniem vecumā no 7 līdz 16 gadiem – Ls 0,80 stundā,
bet bērniem vecumā līdz 7 gadiem par brīvu.
• Izskatīja domes debitoru un kreditoru sarakstu. Nolēma no lielākajiem parādniekiem līdz 1. janvārim pieprasīt rakstisku paskaidrojumu un parādu atmaksas graﬁku.
Debitoru parādi kopā sastāda Ls 68 355.
• Palielināja to novada ēku un ceļu bilanci, kur šī gada
laikā tika veikti remonti un ieguldīti līdzekļi , kā arī apstiprināja domes budžeta rezerves fonda izlietojumu Ls
40 000 apmērā ,kas tika izlietots domes ēkas fasādes sakārtošanai, Ilūkstes 2.vidusskolas un Bebrenes vidusskolas jumta remontam, elektrolīnijas ierīkošanai Pilskalnes
ciemata centrā, remontam Ilūkstes kultūras namā, bērnu -jauniešu centrā, Bebrenes bibliotekā ,atpūtas bāzē
“Dubezers”, ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai SIA
“Ilūkstes veselības centrs”.
• Atļāva Ilūkstē, Raiņa ielā 5 ar friziera pakalpojumiem
nodarboties Dainai Žvirblei un Lūcijai Bojarūnei, ar manikīra pakalpojumiem Jeļenai Kovaļevskai, bet Renātei
Ošmjanskai atļāva Ilūkstes bērnu un jauniešu centrā organizēt angļu valodas kursus.
• Ilonu Linardi ievēlēja par “INV” redkolēģijas locekli .
• Izdarīja nepieciešamos grozījumus domes 2007. gada
budžetā.
• Piešķīra papildu ﬁnansējumu Ls 7304 apmērā novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, sniedza
ﬁnansiālu palīdzību 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 studijas iekārtošanai
pūtēju orķestra vajadzībām.
• Nolēma piedalīties šādos pašvaldību investīciju projektos 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
uzlabošanai Ilūkstē, Stadiona ielā.
• Izvērtējot novadā noteikto pašvaldības dzīvojamo tel-

pu īri un apsaimniekošanas maksu, dome konstatēja, ka
Ilūkstes pilsētā dzīvojamo telpu īre un apsaimniekošanas
maksa nav pārskatīta no 1997.gada, bet Bebrenes pagastā
vēl ilgāk. Paaugstinoties inﬂācijas līmenim valstī, ievērojami ir pieauguši dzīvojamo telpu uzturēšanas izdevumi.
Sakarā ar to dome 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, ar daļējām labierīcībām 0,08 par 1m2 un Ls 0,05 par 1m2 dzīvokļos bez
labierīcībām.
• Nolēma uzsākt SIA ”Veselības centrs Ilūkste” reorganizāciju ,pievienojot Daugavpils rajona padomes SIA
“Veselības un sociālās aprūpes centra “Subate” Ilūkstes
nodaļu. Reorganizācijas beigu termiņu noteica 2007. gada
31. decembri.
• Dome papildināja 28.06.2007. lēmumu “Par Ilūkstes novada paplašināšanu” un noteica, ka paplašinātā
Ilūkstes novada darbība jāuzsāk ar 2009.gada 1. janvāri,
kā arī uzņēmās apvienošanas projekta izstrādi. Ņemot
vērā projektā iesaistīto pašvaldību priekšlikumus, dome
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
pašvaldības 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 uzturēšanas klases 2007./2008. gada ziemas periodam.
• Atļāva Dianai Haritonovai nodarboties ar tirdzniecību Ilūkstē, Jēkabpils ielā 5, Ingrīdai Juhnai un Ingūnai
Setkovskai ar vieglo apģērbu šūšanu Ilūkstē, Raiņa ielā
2a-dz.1,Arnitai Keišai ar frizieres pakalpojumiem Ilūkstē,
Brīvības ielā 7 un Birutai Vārslavānei ar koka izstrādājumu tirdzniecību Bebrenes pagasta “Jasmīnos”.
• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Celtnieks 6” Šēderes pagastā, ”Delﬁ”, ”Velēnas”,
“Ozoli” Pilskalnes pagastā, Pilskalnes ielā 44 un Brīvības
ielā 25 Ilūkstes pilsētā.
• 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.
Pilnībā ar domes sēdes protokoliem un lēmumiem var
iepazīties novada domē, visās novada bibliotekās vai mājas lapā www.ilukste.lv.

2007. gada decembris
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Novada domes attīstības plānošanas nodaļas lappuse
Projekts „Veselības centra „Ilūkste"
Novada attīstības aktualitātes

Ir pieņemts likums „Par valsts budžetu 2008.gadam”,
kurā Saeima ir apstiprinājusi arī Latvijas pašvaldību investīciju projektu sarakstu, kas 2008.gadā saņems valsts
mērķdotācijas. MK noteikumi Nr.566 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto un uzrauga mērķdotācijas pašvaldību investīcijām infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai 2008.2010.gadā” paredz, ka mērķdotācija paredzēta pašvaldību
investīciju projektu aktivitāšu pabeigšanai, kas krietni
ierobežo iesniedzamo projektu loku. Saeima ir atbalstījusi divus Ilūkstes novada investīciju projektus – Ilūkstes
novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļu
laukuma ierīkošanu un Ilūkstes novada sporta un atpūtas
centra būvniecības uzsākšanu. Mērķdotācijas apjoms ir
piešķirts mazāks, nekā bija pieprasīts projektu pieteikumos, tāpēc Ilūkstes novada dome šobrīd veiks projektu
aktualizāciju, lai precizētu to darbu apjomu , ko projektu
ietvaros varēs izdarīt par piešķirtajiem līdzekļiem, par ko
informēsim nākamajā avīzes numurā.
Semināri un konsultācijas būs arī Ilūkstē
Ilūkstes novada dome ir uzsākusi sadarbību ar Latgales plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu
informācijas centru. Viens no mūsu novada veiksmīgas
attīstības principiem ir informācijas pieejamības nodrošināšana Ilūkstes novada iedzīvotājiem, tāpēc uzskatījām,
ka dažādu informācijas avotu piesaiste ir nepieciešama
nekavējoties. Pirmais seminārs „Finansu iespējas 2007.2013. gadam” notika 05.12.2007 Ilūkstes pilsētas kultūras
centrā. 2008. gadā Ilūkstē plānojam regulārus informatīvus seminārus par ES līdzekļu apguves iespējām dažādām
mērķgrupām – izglītības, kultūras darbiniekiem, uzņēmējiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, jauniešiem,
zemniekiem un jebkuram aktīvam cilvēkam. Esam iecerējuši ikmēneša konsultāciju dienu Ilūkstes novada
domē par ES fondu apguves jautājumiem – konsultēs un
ar praktiskiem padomiem palīdzēs ES informācijas centra
speciālisti.
Vēlamies aicināt jūs izteikt savus priekšlikumus par
semināru iespējamo tematiku, lai apzinātu tieši to, kas ir
aktuāls vairākumam. Labprāt uzklausīsim jūsu priekšlikumus un gaidīsim semināros kuplu interesentu pulku!

tehnisko un profilaktisko spēju
uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības
un profilakses nodrošināšanai”

Ilūkstes novada domes projekta darba grupa vēlas pateikties Ilūkstes un blakusesošo novadu iedzīvotājiem
par negaidīti aktīvo līdzdalību esošās situācijas izpētē par
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un atbilstību.
Šobrīd ir savāktas 920 anketas, kas liecina par interesi aktīvi līdzdarboties projekta datu izpētē. Par izpētes rezultātiem informēsim arī turpmāk, kā arī publicēsim anketēšanas rezultātus.
PALDIES!
Pētījums vēl turpinās. Pētījuma anketas var saņemt veselības centrā „Ilūkste”, Ilūkstes novada domē, sociālajā
dienestā, Bebrenes, Pilskalnes, Šēderes pagasta pārvaldēs,
feldšeru punktos. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

Deputātu misija „Novadniek,
esi redzams !”

Par „Sikspārņiem” turpmāk sauksim tos cilvēkus , kas
(neskatoties uz visām informatīvajām un diezgan baisi
ilustrētajām kampaņām) joprojām tumšajā diennakts laikā bez atstarotājiem pārvietojas pa novada ceļiem, izaicinot ne tikai savu, bet arī autobraucēju likteni. Mēģinot klauvēt pie novadnieku saprāta, arī Ilūkstes novada
dome nolēmusi „padarīt redzamus” neredzamos novada
„sikspārņus” – izdalot tiem atstarotājus. Šo misiju veikt ir
uzņēmušies Ilūkstes novada deputāti. Atstarotāju saņems
ikviens neredzamais novada „sikspārnis”, ko deputātiem
gadīsies sastapt uz ceļa diennakts tumšajā laikā. Atbalsts
misijai saņemts no CSDD un veikalu tīkla „Maxima”.
Novadniek, esi redzams!

Ilūkstes novada teritorijas plānojums
Ir spēkā Ilūkstes novada teritorijas plānojums, līdz ar
to turpinām jūs iepazīstināt ar dažām Ilūkstes novada
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļām,
lai pievērstu iedzīvotāju, zemes īpašnieku un uzņēmēju
uzmanību noteikumiem, kas ierobežo un reglamentē noteiktas darbības ar īpašumiem un objektiem Ilūkstes novadā.
Ilūkstes novada teritorijas plānojums 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.

Ilūkstes novada teritorijas plānojums 2007.g.-2019.g.
INFORMĀCIJA PAR ATĻAUTO UN AIZLIEGTO
TERITORIJAS IZMANTOŠANU
VISĀS APBŪVES TERITORIJĀS ATĻAUTS
Ja vien apbūves noteikumos nav norādīts savādāk, jebkuru teritoriju atļauts izmantot, ievērojot apbūves noteikumus:
a) apbūvei;
b) sabiedriskas lietošanas apzaļumotu teritoriju ierīkošanai;
c) inženiertehnisko būvju un inženierkomunikāciju
(tīklu) izvietošanai, ja to paredz teritorijas plānojums,
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detālplānojums (vai inženierapgādes shēma) vai būvprojekts;
d) palīgizmantošanai, kas nav pretrunā ar apbūves noteikumiem un ir:
– pakārtota galvenajai izmantošanai, ēkai vai būvei un
papildina tās;
– izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ēka vai būve.
VISĀS APBŪVES UN IZBŪVES TERITORIJĀS AIZLIEGTS
Ja apbūves noteikumos nav noteikts savādāk, nevienu
apbūves vai citu teritoriju nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem:
a) izvietot būves aizsargjoslās saskaņā ar Aizsargjoslu
likumu;
b) novietot, savākt, glabāt pamestus, nelietojamus satiksmes līdzekļus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav
noteiktā kārtībā projektēta un ierīkota metāllūžņu savāktuvei un ietverta ēkā;
c) vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē un laukumos atkritumus, metāllūžņus un būvgružus;
d) pielietot apbūves noteikumos atļautām izmantošanām (palīgizmantošanām) kravas mašīnu, autobusu un
vagonu korpusus vai to daļas;
e) izmantot jebkādus ceļojumu treilerus un vagoniņus
kā patstāvīgas dzīvojamās telpas, izņemot gadījumus, ja
zemesgabalam ir būvlaukuma statuss;
f) aizliegts izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu;
g) aizliegts veikt buvniecību piesārņotā teritorijā.
PIEKĻŪŠANAS NOTEIKUMI
Drīkst izmantot tikai tādu zemesgabalu, kuram ir nodrošināta piebraukšana.
Apbūves zonās būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai (MK noteikumi Nr.318 „Noteikumi par būvnormatīvu 201-96”
„Ugunsdoršības normas”). To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem.
Piebrauktuves apbūves zonas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otras jāizvieto ne tālāk par 300 m, bet
perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m.
Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgums pie maģistrālo ielu brauktuvēm pieļaujams ne tuvāk par 50 m
no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un apkalpes centriem piebrauktuves jāparedz
ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām
ēkām– ar vienu kustības joslu un ietvi.
Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai, jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām izmantošanām.
Projektējot novada teritoriju izbūvi, izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus, ir jāparedz speciāli pasākumi,
lai nodrošinātu netraucētu un drošu pārvietošanos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nodrošinot brīvu pieeju
un pārvietošanos gan sabiedriskos un apkalpes objektos,
gan mājokļos. Optimālais uzbrauktuves slīpums garenvirzienā ir 1:20 (5%), bet maksimālais atļautais ir 1:12 (8%).

2007.
gada
maijs
2007.
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Esošās sabiedriskajās ēkās, kurās tehniski nav iespējams
nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām,
nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.
Plānojot jaunus vai rekonstruējot esošos ceļus vai ielas
apdzīvotās vietās (pilsētā, pagastos), ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu, tās noslēdz ar apgriešanās laukumu.
Mežu zemesgabali nav nožogojami. Meža īpašniekiem
vai lietotājiem jānodrošina brīva mežniecības pārstāvju
piekļūšana tiem.
Zemes īpašniekam (lietotājam) aizliegts savā īpašumā
(lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, takām, ūdenstecēm un ūdenstilpēm, kas paredzēti
aizsargājamo koku apskatei.
ZEMES VIENĪBU SADALĪŠANA, APVIENOŠANA
UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA
Zemesgabalus drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu
zemesgabalu, tikai izstrādājot detālplānojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai, vienkāršā situācijā, ja
zemes gabali atrodas pie esoša piebraucama ceļa un nav
sadalāmi vairāk kā trīs daļās, ar Ilūkstes novada domes
lēmumu.
Nekustamā īpašuma sadalīšanu vai apvienošanu var
veikt tikai zemesgrāmatā nostiprinātiem nekustamiem
īpašumiem.
Nav atļauta zemesgabala sadalīšana, ja pret to iebilst
kāds no līdzīpašniekiem un, ja nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās ēkas reālās daļās.
Nav pieļaujams nodalīt zemes gabalus, kam nav iespējams nodrošināt piekļūšanu kādai zemes gabala daļai.
Zemes gabalus drīkst sadalīt daļās, kuru platība ir ne
mazāka par 1200 m2, vēsturiski izveidojamie ne mazāk
par 600 m2, rindu un grupu ēku apbūvei ne mazāka par
500 m2. Zemes gabala platums gar ielas fronti nedrīkst būt
mazāks par 20 m, rindu un grupu ēku apbūvei ne mazāks
par 8 m uz vienu sekciju. Izņēmuma kārtā zemes gabala
lielums var tikt samazināts, ja to pieļauj detālplānojums.
Samazinātus zemes gabalus iespējams nodalīt īpašiem inženierapgādes infrastruktūras elementiem (elektro transformatori, gāzes regulēšanas punkti, sūkņu stacijas un
tamlīdzīgi).
Apvienojot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošos ceļus,
ielas, laukumus, piebrauktuves, ja to neparedz detālplānojums.
Zemesgabalu dalot, apvienojot vai mainoties tā īpašniekam, viena gada laikā obligāti ir jāveic izmaiņu reģistrācija Zemesgrāmatā. Notariāli apstiprināta kopija jāiesniedz
Ilūkstes novada domei 14 dienu laikā no īpašumtiesību
maiņas brīža.
Jaunu zemes vienību konkrētam zemes lietojumam
var veidot (sadalot vai apvienojot) tikai ar Ilūkstes novada domes lēmumu pēc zvērināta mērnieka vai sertiﬁcēta
arhitekta sagatavota un valsts zemes dienesta speciālista
un Daugavpils rajona Būvvaldes akceptēta priekšlikuma,
pamatojoties uz Ilūkstes novada teritorijas plānojuma vai
apstiprinātiem detālplānojumiem, zemes ierīcības projektiem.
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Apsveikumi
Nezin no kurienes tas,
Klēpī Tev iekritis kamolīts mazs,
Miedziņā vaidziņi sārti tam tvīkst,
Laimi vai lielāku vēlēties drīkst?
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētie bērniņi:
ilūkstieši:
ROMĀNS STEPĀNS
12.11.,
MARIJA RINKEVIČA
03.11.,
VIKTORIJA DEMBŅAKA 16.11.,
DAIRIS PERMANICKIS
09.12.
pilskalnieši:
KITIJA MEŠKOVSKA
ALANS LOBANOVS

31.10.,
11.12.

Tik labam būt kā sniegam Apsegt, sildīt, mierināt.
Dienu ceļus, rūpju izdangātus,
Ar baltu mīlestību klāt.
Sveicam, stājoties laulībā:
SVETLANU GRIGORJEVU un ABERTU NAINIŠU,
laulība noslēgta 10.novembrī,
OLGU ERMUŽU un ANATOLIJU UŠĀNU,
laulība noslēgta 7.decembrī.
Ilūkstes novada dome

Ilūkstes novada dome sveic jaundzimušo
bērniņu vecākus un vecvecākus.

Līdzjūtības
Mūžībā aizgājis Sēļu zemes ievērojams cilvēks
SIGISMUNDS TIMŠĀNS
Akadēmiķis, inženierzinātņu doktors, Lauksaimniecības un mežkopības zinātņu akadēmiķis, Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas viceprezidents, Sēlijas asociācijas rīkotājprezidents.
Sigismunds Timšāns dzimis 1931. gada 8. decembrī Ilūkstes apriņķa
Dvietes pagasta „Bajāros”. Mācījies Dvietes pagasta skolā, pēc tam beidzis
Ilūkstes vidusskolu (1950), mācījies LLA Mehanizācijas fakultātē.
Daudzus gadus Sigismunds Timšāns ir ziedojis pedagoģijai, pētījis
lauksaimniecības mehanizācijas jautājumus, kā arī zinātnes un kultūras
vēsturi. Viņa interešu loks bija plašs, par to liecina milzīgais monogrāﬁju un pētījumu klāsts. Ievērojamākās no tām ir grāmatas par akadēmiķi
P.Lejiņu, Latvijas prezidentu K.Ulmani u.c.
Sigismunds Timšāns apbalvots ar ordeni „Goda zīme”, Latvijas PSR
Augstākās padomes Prezidija Goda rakstu.
Bija dzīve – darbs un mīlestība,
Bija prieks – tik zaļš kā bērzs, Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
aizsaulē aizgājušie:
Bija arī ciešanas un sāpes,
Līdz pilns nu visa mūža mērs.

ilūkstieši:

BIRUTA UPENIECE
16.02.1942. - 01.11.2007.
JELIZAVETA VELIČKINA 25.03.1921. - 13.11.2007.
OLGA UPENIECE
27.08.1957. - 18.11.2007.
GENĀDIJS PINČUKS
29.01.1954. - 20.11.2007.
ČESLAVS LABUDZIS
07.06.1933. - 02.12.2007.
KAZIMIRS BEĻAVSKIS
23.05.1956. - 08.12.2007.
bebrenieši: VASCA JERMOLAJEVA
14.08.1918. - 08.11.2007.
BROŅISLAVA PLĀNE
03.09.1946. - 10.12.2007.
pilskalnieši: ROMUALDS MILEVSKIS
09.06.1934. - 04.11.2007.
JĀNIS JAKUBAŅECS
05.07.1942. - 23.11.2007.
JĀZEPS VADZIŠS
19.03.1914. - 24.11.2007.
šēderieši:
IGORS RIHTIKOVS
16.06.1947. - 11.11.2007.
SOLOMEJA AUZĀNE
01.03.1911. - 05.12.2007.
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Ilūkstes novada dome

Izsakām sirsnīgu
līdzjūtību Ilūkstes
bērnudārza
pirmsskolas skolotājai
Vitai Vanaģelei, tēvu
mūžībā pavadot.
Grupu „Ābolītis” un
„Lācēni” bērnu vecāki
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Eglītes iedegšanas svētki Ilūkstes novadā
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Pilskalnes eglītes iedegšanas svētku
namamāte Žurkas kundze pulcina bērnus uz
jautru rotaļu.

Liels bija bērnu prieks, kad Ilūkstes pilsētas
eglītes iedegšanas svētku saimniece Cūkas kundze (Regīna Razminoviča) aicināja Ziemassvētku vecīti iedegt eglē spožās gaismiņas.

15. decembrī Ilūkstes pilsētas centrā pie Romas
katoļu baznīcas tika iedegti lukturīši Bētlemē, un
Ilūkstes luterāņu mācītājs Raivis Martinsons aicināja ļaudis pārdomāt un izdzīvot Ziemassvētku
noslēpumu savās sirdīs.

Sirsnīgs paldies visiem, kas čakli darbojās,
noformējot svētkus, kā arī nodrošināja
interesantus un jautrus
eglītes iedegšanas svētkus.

Skanīgās dziesmas, jautrās rotaļas, kā arī Peļu
(Zita Timšāne,Lilija Baginska) dalītie našķi
mazajiem svētku dalībniekiem vēl ilgi paliks
atmiņā.
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