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Ilūkstes novadā – labākās skolas

Pagājušā gada nogalē Daugavpils rajona kultūras namā tika
sumināti konkursa „Skola – 2007” laureāti. Starp konkursa
uzvarētājiem ir divas Ilūkstes novada skolas: 1.vieta vidusskolu grupā ir Ilūkstes 1.vidusskolai un 3.vieta – Bebrenes
vidusskolai. Konkursā tika vērtēti skolēnu sasniegumi mācībās, olimpiāžu rezultāti, piedalīšanās dažādās ārpusstundu
aktivitātēs (konkursos, skatēs, pasākumos), projektos, kā arī
skolas materiālā bāze, skolotāju profesionalitāte un sabiedriskā darbība.
Ilūkstes 1.vidusskolas direktore Velta Šterna stāsta:
”Pašā 2007. gada nogalē esam saņēmuši jauku pašu pelnītu dāvanu – ieguvuši 1. vietu vidusskolu grupā Daugavpils
rajona konkursā „Skola 2007”. Ļoti priecājamies, ka mūsu
skolēnu, skolotāju, skolas darbinieku, vecāku darbs, novada
domes ieguldījums ir novērtēts tik augstu.
Tā ir atzinība, kas pelnīta ar ikdienas darbu. Lielu, lielu
paldies ir pelnījuši mūsu bērni – centīgie, aktīvie, darbīgie,
kuri gan mācās, piedalās olimpiādēs, gan aktīvi strādā skolēnu pašpārvaldē, piedalās dažnedažādos konkursos, sporta
sacensībās un gūst uzvaras. Īpaša pateicība ir mūsu dejotājiem un dziedātājiem – deju kolektīvam „Ance”, mūsu folkloras kopai„Sēlis”, koriem.
Skolēnu sasniegumos un uzvarās ir ieguldīts arī viņu vecāku darbs – rūpes, gādība un atbalsts. Ne vienam vien tēvam
vai mātei ir nācies agrā rītā vai vēlā vakarā gādāt, lai bērns
nokļūst laikus uz vilcienu vai atgriežas mājās pēc olimpiādes,
kāda konkursa, koncerta vai pasākuma. Paldies jums, mūsu
bērnu vecāki, par atbalstu!
Milzīgu paldies ir pelnījuši mūsu skolas skolotāji, jo nopelnītā atzinība ietver sevī viņu darbu, uztraukumus, pārdzīvojumus, gandarījumu un prieku. Skolotājiem pārāk reti nākas
dzirdēt pateicības vārdus, tādēļ – mīļie kolēģi, paldies jums
par godprātīgu darbu, par nesavtību, par prasīgumu!
Šogad lepojamies arī ar skaistu skolas fasādi, salabotiem
jumtiem, daļēji atjaunotiem logiem. Tas – mūsu domes ieguldījums skolas darbā. Paldies par to!
Protams, darāmo darbu, kā vienmēr, ir vairāk par padarī-

to. Ir daudz ieceru, ideju un plānu. Lai tie piepildītos, nevajag
daudz - patiesu darba gribu, vēlmi saprast vienam otru un kopīgu mērķa izpratni. Lai mums visiem veicas!”
Arī Bebrenes vidusskolas direktore Ērika Šaršūne gandarīta par augsto novērtējumu:
„Par gūtajiem sasniegumiem konkursā „Skola – 2007”
jūtamies gandarīti. Esam arī nonākuši pie atziņas, ka nelielā
lauku skolā bez moderniem kabinetiem, bet ar radošu skolotāju kolektīvu, saprotošu un atbalstošu tehnisko darbinieku kolektīvu, sakoptā vidē var sasniegt daudz.
Sevišķi priecē skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos, olimpiādēs un dažādos gan rajona, gan novada, gan
valsts konkursos. Gūtie sasniegumi liecina par to, ka ne jau
skolēnu skaits, bet attieksme pret darbu, pret izglītību nosaka
kvalitāti.
Izglītībai vajadzētu kļūt par prioritāti gan ģimenē, gan novadā, gan valstī. Tieši skola ir tā vieta, kurā veidojas mūsu nākotnes sabiedrība. Neieguldot izglītībā šodien, mēs apzogam
savu nākotni.
Gribētu novēlēt, lai skolotājiem pietiek radošās dzirkstelītes, lai pietiek izturības veikt ne būt ne tik vieglo skolotāja
misiju dzīvē un lai viņiem kādreiz uzsmaida arī tīri vienkārša,
cilvēciska laime.
Bebrenes vidusskola ir atvērta visam jaunajam un daudzveidīgām sadarbības formām ar vecākiem, ar citām iestādēm.”
Andželika Pabērza

Daugavpils rajona Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna
Bulaša pasniedz atzinības rakstu Ilūkstes 1.vidusskolas
direktorei Veltai Šternai.

Apsveicam Ilūkstes 1.vidusskolas un Bebrenes vidusskolas kolektīvus ar panākumiem un
novēlam augstus sasniegumus arī turpmāk!
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JAUNS
GADS, JAUNI DARBINIEKI ILŪKSTES NOVADA DOMĒ
Domes
informācija
IEPAZĪSIMIES!

EVITA IVDRA-JANKOVSKA
Ilūkstes novada domes juriste
• Dzimšanas dati: 06.10.1983. Rīga
• Vecums: 24
• Izglītība: profesionālais bakalaurs tiesību zinātnēs, turpinu
studijas LPA maģistrantūrā
• Ģimenes stāvoklis: precējusies
• Vaļasprieki: juridiskā literatūra, ziedi, fotografēšana
• Vadmotīvs (darba): Kurš
neiet uz priekšu, tas iet atpakaļ–
stāvēšana uz vietas nav iespējama (V.Beļinskis)
• Moto (dzīves): Mēs dzīvojam īsti tikai tik daudz, cik satiekamies ar sevi, savu darbu un saviem mīļajiem. (Rainis)
ILONA LINARDE
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja
• Dzimšanas dati: 23.09.1978 Daugavpils
• Vecums: 29
• Izglītība: augstākā pedagoģiskā un Zinātniskais maģistra
grāds vides pedagoģijā
• Ģimenes stāvoklis: precējusies, 2 dēli un meita.
• Vaļasprieki: fotografēšana,
sports, rokdarbi, kulinārija, mūzika, dejas, izglītojoša un garīga
satura literatūras lasīšana.
• Vadmotīvs (darba): Saklausīt, pamanīt, nojaust un izdarīt
līdz galam visu iespējamo apkārtējiem par prieku un labsajūtai.
• Moto (dzīves): Ticēt labajam ikvienā un izdzīvot katru
dzīves mirkli pēc labākās sirdsapziņas.

Redaktora sleja
Pašā ziemas vidū pie jums, mīļie lasītaji, atkal nāk
“Ilūkstes Novada Vēstis”, jaunā – 2008. – gada pirmais
numurs. Paldies, ka daudzu citu informācijas avotu starpā
esat atraduši un izvēlējušies arī šo! Jo tas ir domāts tieši Ilūkstes novada iedzīvotājam! Un, protams, arī visiem
citiem, kam interesē, kā mēs te dzīvojam – ko domājam,
spriežam, lemjam, ko darām un ko nedarām, pēc kā ilgojamies un ko jau esam sasnieguši, kā svētkus svinam un ar
ko ikdienu piepildām. Bet ieraudzīt avīzē pazīstamas sejas
un vārdus – tas vien jau ir ko vērts! Vēl jo patīkamāks pārsteigums, ja, atverot izdevumu, atrodi tajā tieši to, par ko
esi vēlējies izlasīt – vienalga, vai tie būtu jaunākie domes
lēmumi un atskaite par padarīto, ziņas no sociālā dienesta
un citām iestādām, tuvāko kultūras pasākumu afiša, jubilāru saraksts, kaimiņa dzīvesstāsts vai atskats uz aizvadītajiem svētkiem. Tāpēc arī ikviens ir aicināts piedalīties
“Ilūkstes Novada Vēstu” veidošanā, rakstot pats, izsakot
savus ierosinājumus vai uzdodot jautājumus.
Lai silti, gaiši un omulīgi vakari jūsu mājās, lai moži rīti
un darbīgas dienas! Un, ja vien aiz loga redzams sniega
baltums, ļausim sevī pamosties bērnam un izbaudīsim to!
Gluži tāpat kā vasaras, arī tādas īstas ziemas mūsu platuma grados diemžēl kļuvušas tik īsas un neprognozējamas!
Bet sniegs – tīrs, balts un mīksts – vajadzīgs ne tikai zemei, bet arī mūsu dvēselēm.
Antra Martinsone

kā

ANTRA MARTINSONE
Ilūkstes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
• Dzimšanas dati: 19.05.1978 Rīga
• Vecums: 29
• Izglītība: augstākā pedagoģis-

• Ģimenes stāvoklis: precējusies, 2 bērni
• Vaļasprieki: vēstuļu rakstīšana
(ar roku), muzicēšana, ogošana,
ceļošana.
• Vadmotīvs (darba): Ir dažādi tilti, kas mūs visus savieno–
smaids, žestu, mūzikas, mākslas
valoda, kopīgs darbs… Un, ja citādi nevar, tad arī vārds – sirdī un prātā izauklēts, ar mīlestību
un gudrību pasacīts vai uzrakstīts.
• Moto (dzīves): Dzīve ir Dieva dāvana tev, ko tu ar to dari– tā
tava dāvana Dievam.
NADEŽDA SLABKOVSKA
Ilūkstes novada domes grāmatvede
• Dzimšanas dati (laiks, vieta):
11.03.1957 Krievija
• Vecums: 50
• Izglītība: augstākā
• Ģimenes stāvoklis: precējusies, 2 bērni
• Vaļasprieki: sporta nodarbības
• Vadmotīvs (darba): profesionālās izaugsmes iespējas
• Moto (dzīves): Tikai ar neatlaidīgu darbu un savu centību dzīvē ko vairāk var sasniegt!

Ko nolēma deputāti kārtējā
domes sēdē

• Izdarīja pēdējos nepieciešamos grozījumus domes 2007.
gada budžetā un apstiprināja 2008.gada budžetu, ko izvērstu
publicējam šajā avīzes numurā.
• Apstiprināja saistošos noteikumus par sociālajiem pabalstiem 2008.gadam, kas tiks publicēti marta numurā.
• Atcēla sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Pilskalnes pagastā, Senlejas ielā 6-20.
• Izslēdza no pašvaldības bilances sešus 2007.gadā privatizētos dzīvokļus.
• Piešķīra finansējumu Ls 7000 apmērā SIA “Ornaments”, lai
segtu zaudējumus, kas radušies, sniedzot siltumapgādes pakalpojumus Bebrenes pagastā.
• Apstiprināja galīgo Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra
skiču projektu.
• Atļāva SIA “DIALS A” veikt izbraukuma tirdzniecību Pilskalnes pagastā.
• Atļāva 2008.gadā ar friziera pakalpojumiem nodarboties
Jolantai Treščinskai, Innai Germanovičai, Olgai Miļukinai un
Zitai Gereišai Ilūkstē, Brīvības ielā 7, Galinai Ūbelei ar tirdzniecību Ilūkstē ,Jēkabpils ielā 5, Mārim Šaršūnam ar veterinārmedicīnisko praksi Šēderes pagastā, Andrejam Krasovskim ar
kokgriezumiem Bebrenes pagasta “Saknītēs”.
• Nolēma izsniegt licences pieaugušo neformālai apmācībai
Ilūkstē SIA “Latgales mācību centrs” un SIA” Darba Drošības
serviss”
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• Papildināja Ilūkstes novada sabiedriskās kārtības noteikumus ar papildu punktu, kas nosaka šādu kārtību personām,
kuras izdarījušas administratīvo pārkāpumu un kurām par administratīvo pārkāpuma izdarīšanu uzlikts naudas sods, bet nav
līdzekļu ,lai samaksātu uzlikto sodu ,to var atstrādāt Ilūkstes
novada labiekārtošanas darbos pēc valstī noteiktās minimālās
darba algas stundu likmes.
• Pēc dzīvojamo telpu īpašnieku un īrnieku lūguma piecām
personām anulēja deklarēto dzīves vietu Ilūkstes pilsētā ,jo persona ilglaicīgi nedzīvo savā deklarētajā dzīves vietā.
• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem Bebrenes pagastā “Liepas” un “Robežnieki-1”,Šēderes
pagastā “Kamenēs” un Ilūkstes pilsētā, Brīvības ielā 33.
• Izveidoja novada teritorijas plānojuma ieviešanas un moni-
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toringa grupu, kas turpmāk realizēs teritorijas plānojumā noteikto pasākumu izpildes kontroli ,izvērtēs teritorijas plānojuma
ieviešanas sekmes un trūkumus ,ieviesīs korekcijas ,grozījumus
un nepieciešamības gadījumā izvirzīs uzdevumus plānošanas
dokumenta jaunas redakcijas izstrādei.
• 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 un novada mājas
lapā www.ilukste.lv.
I.Bogdanova,
Domes lietu pārvaldes vadītāja

Par Ilūkstes novada domes 2008.gada budžetu

Izdoti, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu 46.pantu un likuma “Par pašvaldību
budžetiem” 37.pantu

1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm
Valsts (pašvaldību) nodevas un maksājumi
Naudas sodi un sankcijas
VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI
Mērķdotācija mūzikas skolu pedagogiem
Ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda
kārtējo izdevumu transferti pašvaldību budžetiem
PAŠVALDĪBU BUDŽETA TRANSFERTI
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi no rajona padomēm
Izglītības funkciju nodrošināšanai
Ilūkstes 1.vidusskolai
Ilūkstes 2.vidusskolai
Bebrenes vidusskolai
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”
Pirmsskolas izglītības iestāde “Mazputniņš”
Neklātienes vidusskola
Interešu izglītība Ilūkstes 1.vidusskolā
Interešu izglītība Ilūkstes 2.vidusskolā
Interešu izglītība Bērnu un jauniešu centrā
Interešu izglītība Bebrenes vidusskolā
Kultūras namu pedagogiem, pulciņu vadītājiem
BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI
Ieņēmumi no vecāku iemaksām Ilūkstes PII
“Zvaniņš”
Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
Ēdināšana 1.vidusskolā
Ēdināšana 2.vidusskolā
Ēdināšana Bebrenes vidusskola
Ieņēmumi par nomu
Pašulienes viesnīcas maksas pakalpojumi
Telpu noma Domē
Telpu noma Ilūkstes kultūras centrā
Telpu noma Šēderes pārvaldē
Telpu noma Šēderes kultūras namā
Atpūtas bāzes”Dubezers” telpu noma

Summa Ls
1 378 198
56 523
52229
4294
4 500
2 850
461515
142621
318894
872 279
30 000
842279
835114
362 287
147 935
164 930
44 985
12 782
75 344
5 946
2 475
12 499
5 931
7165
137 257
18500
39000
23000
8000
8000
7804
500
1000
600
1150
150
2000

Telpu noma Ilūkstes 1.vidusskolā
Telpu noma Ilūkstes 2.vidusskolā
Telpu noma Bebrenes bērnudārzā
Ieņēmumi par zemes nomu
Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem
Pārējie maksas pakalpojumi
Bebrenes feldšeru punkts
Šēderes feldšeru punkts
Pārējie ieņēmumi
Ārstu transporta izdevumi
VND ieņēmumi
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
Par elektrību SIA “Šēderes pakalpojumi”
Par kredītu SIA “Ornaments”
Dienas aprūpes centra “Fēnikss” dalības maksa
Banku %
Sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumi
Atpūtas bāzes “Mazā Siguldiņa” ieņēmumi
Ieņēmumi par pārējiem kancelejas pakalpojumiem
PII „Zvaniņš” pakalpojumi
Lauku mājas “Driģenes”
Atpūtas bāzes “Dubezers” naktsmītnes
Veļas mazgāšana Pašulienē
Pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumi
Tūrisms- Bebrene
Ieņēmumi no novada domes izdevuma”Ilūkstes
Novada Vēstis”

200
2000
204
200
1 550
65 883
200
700
1500
8000
7998
3744
34361
800
100
600
1500
700
4000
1000
200
50
130
150
150

Ieņēmumi kopā: 2 913122
Līdzekļu atlikums gada sākumā: 261 983
Ieņēmumi pavisam: 3 175 105
2. Pamatbudžeta izdevumi
Vispārējie valdības dienesti
890 016

Izpildvara
Novada dome
Šēderes pagasta pārvalde
Pilskalnes pagasta pārvalde
Bebrenes pagasta pārvalde
Pašvaldību budžetu parāda darījumi
Iekšējā parāda procentu samaksa
Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti

503 247
351 756
46 544
39 745
65 202
75 964
75 964
310 805
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Neparedzētie izdevumi
Pārējā ekonomiskā darbība

40 000
270 805

Bāriņtiesa

27 016

Sabiedriskā kārtība un drošība

27 016

Ekonomiskā darbība

50 786

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

174 962

Lauksaimniecība
Novada lauksaimniecības konsultāciju punkti
Tūrisms
Novada tūrisms
Tūrisms - Bebrene
Tūrisms - Pilskalne

Pārējā citur neklasificētā pašvaldības teritoriju apsaimniekošana
Ilūkstes komunālā saimniecība
Šēderes komunālā saimniecība
Pilskalnes komunālā saimniecība
Bebrenes komunālā saimniecība

Veselība

Ambulatorās ārstniecības iestādes
Šēderes FP
Bebrenes FP
Novada med.transporta pakalpojumi

Atpūta, kultūra un reliģija

Atpūta un sporta pasākumi
Kultūra (kopā)
Bibliotēkas
Ilūkstes pilsētas bibliotēka
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Šēderes bibliotēka
Pašulienes bibliotēka
Pilskalnes bibliotēka
Bebrenes bibliotēka
Kultūras centri, nami, klubi
Ilūkstes kultūras centrs
Šēderes kultūras nams
Bebrenes kultūras nams
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Reliģija

Izglītība

Pirmsskolas izglītība
Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestāde „Zvaniņš”
Bebrenes pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”
Vispārējā izglītība. Pamatizglītība
Ilūkstes 1.vidusskola
Ilūkstes 2.vidusskola
Neklātienes vidusskola
Bebrenes vidusskola
Pilskalnes pagasta pārvalde (skolēnu pārvadāšana)
Šēderes pagasta pārvalde (skolēnu pārvadāšana)
Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Mūzikas skola
Bērnu un jauniešu centrs
Ilūkstes 1.vidusskolas interešu izglītība
Ilūkstes 2.vidusskolas interešu izglītība

13 080
13 080
37 706
5 539
9 132
23 035

174 962
103 984
27 338
18 430
25 210

26 996
26 996
14 089
9 907
3 000

221 854
15 162
202692
72 031
23 514
13 746
9 095
9 187
7 351
9 138
108 496
77 336
17 074
14 086
22 165
4 000

1 574 742
221 387
164 395
56 992

1 119 178
515 253
227 331
102 408
247 866
11 320
15 000
209 177
159 235
35 590
5 946
2 475
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Bebrenes vidusskolas interešu izglītība
Pārējie izglītības pakalpojumi
Norēķini par izglītību

Sociālā aizsardzība

Dienas aprūpes centrs “Fēnikss”
Pērējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
Sociālās palīdzības dienests
SPPK Jēkabpils - 1
SPPK Pašuliena
Sociālā aprūpe mājās
Pārējie sociālās aprūpes iestādes un pakalpojumi
Sociālie pabalsti
Norēķini par sociālās palīdzības sniegtajiem
pakalpojumiem

5 931
25 000
25 000

204 198
19 590
181 608
47 372
3 876
760
27 000
6 600
96 000
3 000

Izdevumi kopā: 3 170 570
Līdzekļu atlikums gada beigās:
4 535
Izdevumi pavisam: 3 175 105
3. Speciālais budžets

Ieņēmumi
Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot
atsevišķas preces
Dabas resursu nodoklis
Pārējie ieņēmumi

Līdzekļu atlikums gada sākumā:
Ieņēmumi kopā:

Izdevumi
Izpildvara
Privatizācijas fonds
Pārējie izdevumi
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība
Dabas resursu nodoklis
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
Autoceļu fonda līdzekļi
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4. Ziedojumi un dāvinājumi
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Dzimtsarakstu nodaļa
Kopā novadā
2005.
2006.
2007.

Dzimuši
44
50
43

Ilūkstes pilsēta

Miruši
106
115
112

Dzimuši
24
22
22

Miruši
49
51
43

Bebrenes pagastā

Pilskalnes pagastā

Šēderes pagastā

Dzimuši
2
12
8

2007.gadā reģistrēti 43 jaundzimušie, no tiem 20 zēni un 23
meitenes. Populārāko vārdu topā Laura, Markuss, Viktorija.
Priecē, ka vecāki izvēlas arī senos latviešu vārdus – Mariju,
Jāni, Agati. Savus pirmdzimtos sagaidījušas 27 māmiņas, 12
māmiņas laidušas pasaulē otro bērniņu, vienā ģimenē nācis
klāt trešais bērniņš, vienā – ceturtais un divas ģimenes kļuva
bagātākas ar piekto bērniņu. Bez ziņām par tēvu reģistrēti 7
bērniņi un 19 jaundzimušie reģistrēti, atzīstot paternitāti, tas
nozīmē, ka bērna vecāki nav laulāti un kopdzīve nav juridiski
noformēta.

Miruši
Dzimuši
Miruši
Dzimuši
Miruši
25
11
16
7
16
24
6
18
10
22
22
7
24
6
23
2007.gadā laulības ostā iebraukuši 25 pāri, no kuriem 6
laulības noslēdza baznīcās.
18 gadījumos abi laulātie laulībā stājās pirmo reizi. Tā kā
tagad laulību noslēgt var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no dzīvesvietas, laulību skaits palielinājies un ir pozitīva
tendence jaunu ģimeņu dibināšanā. Pagājušajā gadā 4 pāri tika
sumināti zelta kāzu jubilejā.
2007.gadā mūžībā aizgājuši 112 cilvēki, no tiem 64 vīrieši
un 48 sievietes. Mirušo vidējais vecums 69 gadi, galvenais nāves cēlonis – sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģiskās slimības.
H.Slavinska, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

No iedzīvotāju reģistra datiem
Iedzīvotāju skaits Ilūkstes novadā
2003.g.

2004.g.

2005.g.

2006.g. 2007.g.

Ilūkstes
pilsētā

2903

2906

2929

2938

2911

Bebrenes
pagastā

1230

1186

1149

1138

1099

Pilskalnes
pagastā

1289

1270

1267

1249

1198

Šēderes
pagastā

1426

1391

1362

1353

1318

Ilūkstes
novadā

6848

6748

6707

6678

6526

Kā redzams, jau vairākus gadus iedzīvotāju skaits novadā samazinās. Daļēji tas ir emigrācijas dēļ, izbrauc galvenokārt jaunie
cilvēki, bet arī krasi samazinās dzimstības dēļ, pagājušajā gadā
vien mirušo cilvēku ir par 69 vairāk nekā jaundzimušo. Uzsākot
jauno – 2008.– gadu novēlu, lai ģimenēs, kurās aug bērni, būtu
gādīgi vecāki, vecvecāki, lai viņiem pietiek spēka, izturības

Ilūkstes Ilūkstes Bebre- Pilskal- Šēderes
novadā
pils. nes pag. nes pag.
pag.
latvieši
4069
1575
941
873
684
krievi
1211
658
89
122
344
baltkirevi
216
98
8
50
60
. poļi
722
430
28
109
155
lietuvieši
150
57
22
20
51
čigāni
51
48
0
0
3
ukraiņi
51
22
7
9
13
bērnu audzināšanā, lai veidojas kuplas ģimenes, lai neizjustu
iztikas un līdzekļu trūkumu ikdienā, lai būtu normāli dzīves
apstākļi ikvienā ģimenē! Visiem novada iedzīvotājiem :
Lai katrs rīts atnes ko nezināmu...
Lai katra diena steidz satvert un piepildīt to,
Lai vakars atalgo ar prieku un mieru!
Lai Jaunajā gadā piepildās tas,
Kas vecajā meklēts un neatrasts.
Un par spīti grūtumam – laimīgiem būt !
Iedzīvotāju reģistra speciāliste H. Slavinska

Atskats uz Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem

ZIEMASSVĒTKU LAIKA LABIE DARBI
Vēl arvien esam Ziemassvētku noskaņojumā. Labsirdība, kas
virmoja pirmssvētku laikā un svētkos, nepamet mūs un cerams,
ka tā saglabāsies visa gada garumā.
Vēlamies pastāstīt par labajiem darbiem Ziemassvētku laikā,
kurus mums palīdzēja īstenot Ilūkstes novada dome, Bebrenes,
Pilskalnes, Šēderes pagastu pārvalžu darbinieki, Ilūkstes kultūras centrs, bērnu un jauniešu centrs.
2007. gada 29. novembrī Ilūkstes novada domē tika pieņemts
lēmums „Par trūcīgo un mazaizsargāto iedzīvotāju apsveikšanu
Ziemassvētkos”. Lēmuma īstenošanai tika izlietoti Ls 2489.
Saldumu pakas tika dāvinātas bērniem līdz 16 gadu vecumam
no trūcīgām ģimenēm, bērniem bāreņiem un bērniem ar speciālām vajadzībām. Apciemojām mūsu novada bērnus, kuri uzturas
Kalkūnu bērnu bāreņu centrā (4 bērni), Naujenes bērnu namā (2
bērni). Pavisam kopā svētku saldumu pakas tika pasniegtas
228 bērniem. Sarūpētas svētku cienasta pakas (Ls 10 vērtībā)
novadā dzīvojošajām 27 trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm.
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Pirmssvētku laikā apciemojām Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes centrā mītošos 12 mūsu novada iedzīvotājus. Sveicieni tika sūtīti uz Višķu sociālās aprūpes centru (1
persona) un Kalupes pansionātu (8 personas). Laba vēlējumi un
svētku pakas tika nosūtītas visiem novada iedzīvotājiem, kuri
sasnieguši 80 un vairāk gadus, 70-80 gadīgajiem vientuļajiem
pensionāriem un 1. un 2. grupas personām ar speciālām vajadzībām. Pavisam kopā laba vēlējumi un svētku sveiciens nodots
527 personām.
Ir ļoti patīkami tikties ar cilvēkiem, sūtīt Ziemassvētkos dāvanas, bet apjoms ir ļoti liels un sociālā dienesta darbinieki vieni
paši to nevarētu paveikt. Lielu paldies sakām saviem palīgiem
un atbalstītājiem – Ilūkstes pilsētas pensionārēm Lidijai Urbānei, Zinaīdai Čulkai, Veltai Bērziņai, Martai Borovskai
(skatīt foto) un Bebrenes vidusskolas 1. un 2. klases skolēniem un viņu audzinātājām Dzintrai Stašulei un Martai
Vanagai.
Katra gada nogalē novadā norit labdarības akcija „Siltie Ziemassvētki”. Mūsu novads ir bagāts ar gaišiem, darbīgiem, sirdssiltiem cilvēkiem! Viņu vidū ir tādi, kuri atrod laiku un iespējas
tumšajos, garajos decembra vakaros noadīt siltus cimdus un zeķes un uzdāvināt tos citiem. Cilvēki paši ar laba vēlējumiem uz
sociālo dienestu vai sociālajiem darbiniekiem pārvaldēs atnesa
savus adījumus. Tos mēs tālāk dāvinājām mūsu novada ļaudīm,
kuri mīt aprūpes iestādēs un bērniem bāreņiem bērnu namos.
Paldies akcijas atbalstītājiem – Ilūkstes pilsētā – Zinaīda Pru-
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sakova ,Marta Barovska, Zinaīda Čulka, Marija Kerubina,
Apolonija Rimša, Eleonora Silaraupa,Alma Garole, Marija
Kviļūne, Leokādija Žukovska, Janīna Pilace, Anna Mazure, Anna Gorkova,Velta Berziņa,Helēna Stalidzāne, Brigita
Ducka, Ņina Svetiņa,Valentīna Gaudzēja, Jautrīte Graudiņa; Bebrenes pagastā – Helēna Skrimble,Veronika Skrimble;
Šederes pagastā – Emīlija Kraukle, Anna Vasiļevska,Regīna
Zemlicka; Pilskalnes pagastā – Indrīda Purvinska.
Sociālajā jomā mūsu pašvaldībā Jaunais gads ir sācies ar patīkamu vēsti – apstiprināti jaunā redakcijā pašvaldības saistošie
noteikumi „Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem un sociālajiem pabalstiem”, kuros ir būtiskas izmaiņas. Nākuši klāt divi pabalstu veidi:
 pabalsts veselības aprūpei bērniem invalīdiem, 1. un 2.
grupas personām ar speciālām vajadzībām, Černobiļas avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem;
 dzīvokļa pabalsts trūcīgajām ģimenēm (personām) un vientuļajiem pensionāriem.
Novēlam, lai Jūsu sapņi un cerības pārtop īstenībā, lai
Jūsu mājās valda saticība, prieks, lai gads ir pārticis un
veiksmīgs!
Laiks skrien ātri, neizniekosim to velti. Mēs katrs personīgi varam vairot pasaules gaišumu. Darīsim labus un paliekošus darbus!
Ingūna Svarāne,
Sociālā dienesta vadītāja

BALLE TIEM, KAS PROT PRIECĀTIES NO SIRDS
11.janvāra pēcpusdienā Ilūkstes kultūras centrs atkal bija
ļaužu pilns – savu Jaungada balli šoreiz svinēja cilvēki ar īpašām vajadzībām jeb kā pie mums joprojām pierasts teikt – invalīdi. Pasākuma rīkotāja Leontīne Tamane vairs pat īsti neatceras, pirms cik gadiem šī tradīcija aizsākusies, bet noteikti ne
mazāk kā pirms 15. Tas ir otrs lielākais pasākums gada laikā
Daugavpils rajona invalīdiem pēc sporta svētkiem, kas arī jau
daudzu gadu garumā tiek rīkoti vasarā, augusta sākumā. Savulaik balles notikušas Laucesē, Kalupē un citur, bet pēdējos gadus tā nemainīgi bijusi Ilūkste. Un katra gada ballei sava tēma!

sanākuši un satikušies, te viņi var jusies omulīgi, atraisīti, jo ir
starp savējiem! Var nekautrējoties gan parunāties, gan padziedāt
un padejot, gan kāds pat savus dzejoļus nolasīt. Ir svarīgi jau tas
vien, ka viņi ir tikuši ārā no mājām, no savām četrām sienām, jo
šie ir tie cilvēki, no kuriem daļa varbūt citur pat vispār neaiziet.”
Liels paldies par materiālo atbalstu jāsaka Daugavpils rajona
padomei, visām pašvaldībam un šogad arī misijai “Atgriešanās
pie Dieva”, kas ziedoja daudzas balvām un dāvanām noderīgas
lietas. Bet balvas tiešām vajadzīgas, jo balles ietvaros notiek
konkursi un ir ļoti grūti izvelēties, kurš labākais, tāpēc tās tiek
visiem! Kā vienmēr, arī šoreiz tika vērtēti tērpi un to atbilstība
tēmai. Dalībnieki bija centušies no sirds, lakati – gan pirkti, gan
pašdarināti – bija visur, kur vien tos var apsiet, aplikt, piestiprināt, piešūt, aizspraust, uzklāt... Ja zālē bija ap 200 cilvēku,
tātad lakatu vēl daudz, daudz vairāk! Sevišķu ievērību izpelnījās kāds vismaz 100 gadus vecs balts vilnas lakats, ko sventiete
Antoņina Pilace mantojusi no savas mātes, kurai savukārt to no
savas pūralādes uzdāvinājusi vecmāmiņa Antoņinas piedzimšanas dienā!
Pasākuma ievaddaļā tika rādīti gan priekšnesumi, gan filma

Ilūkstes dienas aprūpes centra “Fēnikss” dejotprieks.
Ir bijušas Makaronu, Cepuru, Priekšautu, Zivju, Rožu un citas
balles, šogad – Lakatu balle! “Vēl lāgā neesam ielūgumus sarakstījuši un izsūtījuši, kad no pagastiem jau katrreiz zvana un
prasa, kāda būs šī gada tēma, lai varētu tai kārtīgi sagatavoties,”
L.Tamane smaidot stāsta un atzīst, ka tieši tad arī rodoties jauns spars un atkal gribas celties, iet un darīt, jo tad, kad kārtējā
balle beigusies, liekas – nu jau gan varbūt pietiek... “Nav viegli,
ieguldītais darbs ir liels, bet gandarījums ir tajā, ka cilvēki ir

Balles dalībnieki no Eglaines.
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par Francijā piedzīvoto (sk. “Ilūkstes Novada Vēstu” decembra nr.– A.M.), gan skanēja amatpersonu uzrunas. Netrūka ne
cienasta, ne jautrības, ne mūzikas Špoģu vidusskolas skolotāja
muzikanta Daiņa Soma izpildījumā, kas tā vien vedināja visus
uz kārtīgu izdejošanos. Selga, kas atvedusi uz balli savus aprūpējamos no SIA Veselības aprūpes centrs “Ilūkste”, vērojot no
malas, secina, ka šiem cilvēkiem ir pat labāka ritma izjūta nekā
veselajiem. Viņa ir pirmo reizi šādā ballē un tikai nupat sākusi
strādāt par sociālo aprūpētēju. Centrā pavisam ir 62 iemītnieki,
bet tikai daži no viņiem aktīvi, griboši un spējīgi iziet sabiedrībā, piedalīties kādos pasākumos. “Šeit no mūsējiem ir deviņi
cilvēki un jau no paša rīta viņi bija saposušies un satraukti gaidīja, kad tad varēs nākt. Jau laicīgi meklēja lakatus, ar ko izgreznoties,” tā Selga. Savukārt, Inna viņas kolēģe, ar kuru kopā abas
vēl arī mācās sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā
“Attīstība”, apliecina, ka šādi pasākumi ir noteikti vajadzīgi un
cik tie svarīgi: “Ikdiena centrā ir diezgan vienmuļa, lai kā mēs
censtos to padarīt krāsaināku. Un šeit viņi tiešām var izklaidēties. Īsti svētki! Ar gardu cienastu, ar iespēju izdejoties pēc sirds
patikas. Viņiem tas ir ļoti nozīmīgi. Un šādā veidā notiek arī
iesaistīšanās jeb integrācija sabiedrībā, tas ir kā sava veida rehabilitācijas process.” Jautātas, vai nav grūti veikt šo darbu, Selga
atzīst, ka pirmajā darba dienā izjutusi pat ko līdzīgu šokam, bet
nu jau ir iestrādājusies: “Vislielāko gandarījumu sniedz tas, ka
tu kaut nedaudz viņu pelēko ikdienu vari padarīt priecīgaku, un
kur nu vēl, ja vari viņiem kaut ko iemācīt. Fiziski viņiem varbūt
arī nekas nesāp, bet dvēseles gan.”
Jā, tā nu iznāk jau kuro reizi pārliecināties, ka patiesībā jau
tās vajadzības mums visiem ir diezgan līdzīgas – būt pieņemtiem, būt noderīgiem sabiedrībā, paust savas domas un emo-
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Daugavpils rajona padomes priekšsēdētāja Janīna Jalinska
dejo ar... Uzminiet nu! Izrādās – ar Līksnas pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju Valdi Miltiņu!
cijas... Tad jau drīzāk tās īpašās vajadzības ir tiem, kam it kā
nekā netrūkst, jo tad nav labi šis un nav labi tas, bet šie cilvēki
reti kad kurn un sūdzas. Viņi prot priecāties no sirds un arī par
mazumu. Un debesis – vienas un tās pašas – kā liels, zils, bezgalīgs lakats ieskauj un apklāj mūs visus, nešķirojot, kāds kurš
izskatās un ko kurš spēj.
Ballē piedalījās arī
Antra Martinsone

Skola

Ko Ilūkstes novada skolēni darīja ziemas brīvdienās?
1. – 4.klase (124 skolēni)
Biju pie vecmāmiņas – 38
Braukāju no kalna, slidoju, slēpoju,
taisīju sniega māju, spēlēju hokeju – 37
Spēlēju datoru – 27
Biju ar ģimeni ciemos pie radiem – 19
Biju mājās – 18
Lasīju grāmatas – 17
Skatījos TV – 14
Ēdu saldumus – 10
Spēlējos ar draugiem – 8
Strādāju – 8
Biju pie tantes – 3
Skraidīju – 3
Pirku dāvanas – 2
Biju pie mammas Anglijā – 1
Braucu uz baseinu – 1
Mācījos – 1
Cepu piparkūkas – 1
Biju Rīgā – 1
Apmeklēju zobārstu – 1

5. – 9.klase (116 skolēni)
Braukāju no kalniņa, vizinājos ar ragavām, slēpoju, slidoju – 36
Braucu ciemos – 24
Pavadīju laiku kopā ar draugiem - 23
Spēlēju datorspēles – 18
Skatījos TV – 15
Atpūtos – 7
Makšķerēju – 5
Izbaudīju brīvdienas – 3
Biju Lietuvā – 3
Ciemojos pie vecmammas -3
Lasīju grāmatas – 3
Gulēju – 2
Slimoju – 2
Spēlējos ar kaķi – 1
Ēdu – 1
Spēlēju galda spēles – 1
Liku puzli – 1
Apmeklēju baseinu – 1
Mācījos – 1
Apciemoju brāli Anglijā – 1
Spēlēju kārtis – 1
Spēlēju klavieres – 1
Adīju – 1

10. – 12.klase (102 skolēni)
Pavadīju laiku kopā ar draugiem – 39
Slēpoju, slidoju, pikojos, braukāju ar
ragavām – 36
Ciemojos pie radiem – 28
Spēlēju datoru – 18
Neko nedarīju, atpūtos – 17
Apmeklēju balles, diskotēkas
u.c.pasākumus – 17
Skatījos TV – 15
Gulēju – 7
Spēlēju boulingu, biljardu – 5
Sportoju – 4
Zāģēju malku mežā – 3
Slimoju – 2
Strādāju – 2
Makšķerēju – 1
Pastaigājos – 1
Biju kristīgajā nometnē Iecavā – 1

Skolēnu nodarbošanās tops ziemas brīvdienās
1. Ziemas prieki (slidošana, slēpošana u.c.) – 109 skolēni.
2. Apciemoja radus – 109 skolēni.
3. Pavadīja laiku kopā ar draugiem – 70 skolēni.
4. Spēlēja datoru – 63 skolēni.
5. Skatījās TV – 44 skolēni.
Materiālu sagatavoja A.Pabērza

Ilûkstes Novada Vçstis
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Fotoreportāža
ZIEMASSVĒTKI ILŪKSTES VECĀKAJIEM IEDZĪVOTĀJIEM UN
CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Svētku dalībnieki.
Klātesošos uzrunā Ilūkstes novada sociālā dienesta
darbinieces Marija Zagorska un Sanita Vāsule.

Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Butkēviča.

Sanākušos ar dzejoļiem, dziesmām
un dejām iepriecināja arī Ilūkstes
bērnudārza “Zvaniņš” audzēkņi.

Dzied Ilūkstes bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis
(vadītāja Daina Paukšte).

2008. gada janvāris

Ilûkstes Novada Vçstis

9

PALDIES VISIEM, KAS MŪSU NOVADĀ RADĪJA SVĒTKU NOSKAŅU,
IZDAIĻOJOT GAN IESTĀDES, GAN SAVAS MĀJAS!

Ilūkstes bērnu un jauniešu centra logs.

Kurš pazaudējis zābaciņu?(Bebrenes vsk.).

Eņģeļu taures Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā.

Ilūkstes 1.vidusskola.

Svētku egle pie Bebrenes vidusskolas.

Ilūkstes novada dome.

Ilūkstes bērnudārzs.
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Novada cilvēks
ATGRIEZIES NO ĪRIJAS
Pēc ilgāka pārtraukuma “Ilūkstes Novada Vēstīs” atkal ieskanas Īrijas vārds. Tā vien liekas, ka runāt par to skaļi un
publiski neviens īpaši nevēlas, jo daudzu apziņā šī tēma tomēr
asociējas ne tik daudz ar materiālu un finansiālu sapņu piepildījumu, kā ar kādu dziļi personisku, apslēptu sāpi – bērni uzaug praktiski bez vecākiem, vecāki ilgojas pēc saviem bērniem,
sievas neredz savus vīrus un vīri – sievas, izsķiras draugi. Kā
daudzi citi mūsu tautieši un novadnieki, arī ALDIS ČAMĀNS
no Šēderes pagasta pagājušā gada pašā sākumā aizbrauca
strādāt uz Īriju, taču viņš par šo pieredzi stāsta labprāt.

Aldis ar okeānā noķerto zivi.
Vai tu jau agrāk biji domājis par šādu iespēju?
– Nē. Piedāvājums nāca ļoti pēkšņi un divu dienu laikā man
bija jāizlemj – braukt vai nebraukt. Ja laika domāt būtu bijis
vairāk, tad visdrīzāk par šādu soli nemaz neizšķirtos.
Kā to uztvēra tavi tuvinieki, draugi, paziņas?
– Daži bija šokēti, citi priecīgi, ka manā dzīvē tādas pārmaiņas, jauna pieredze, bet daudzi nemaz tā īsti pat nepamanīja
manu prombūtni.
Un kur tu nokļuvi?
– Mullingārā (Mullingar), Īrijas pilsētiņā ar 20 tūkstošiem
iedzīvotāju (apmēram kā mūsu Ogre – A.Č.), 80 km no galvaspilsētas Dublinas.
Kāds darbs tevi tur gaidīja?
– Skaitījos akmens apstrādes mašīnas jeb zāģa operators,
griezu akmens plāksnes, no kurām tālāk tiek veidotas virtuves
iekārtu virsmas. Uzņēmums neliels – 20 cilvēku, dažādas tautības.
Tas droši vien nebija viegls darbs.
– Jā, bija grūti. Pat ne tik daudz fiziski, cik morāli, jo šīs plāksnes maksāja ļoti lielu naudu, bija jāgriež perfekti, lai nekas neietu zudumā, bet gadījās jau visādi – plīsa, šķēlās. Taču valodas
ziņā bija visgrūtak.
Vai angļu valodu zināji jau iepriekš?
– Biju mācījies skolā, bet man tā nepadevās. Zināšanas bija

vairāk nekā minimālas. Tur gāju kursos, beigās dabūju pat
sertifikātu. Tomēr visvairāk valodu palīdz apgūt tieši ikdienas
kontakts ar cilvēkiem, vienkāršas sarunas, vide. Sākumā bija
ļoti grūti saprasties. Priekšnieks (supervisor – tas pats, kas pie
mums brigadieris – A.Č.) stāsta, kas man jādara, kādi materiāli
jāizmanto, kādi izmēri utt. Galvenais bija saprast kaut šīs lietas.
Labi, ka cehā bija vēl daži latvieši, kas palīdzēja.
Kādi tur bija tavi darba un dzīves apstākļi?
– Ļoti labi. Civilizēti darba apstākļi – atsevišķas ēdamtelpas,
ģērbtuves, noteikts darba laiks, vairāki pārtraukumi. Samaksa
par nostrādātajām stundām, pie tam ik pēc 3 mēnešiem to paaugstināja. Ja pasutījumu bija vairāk, nācās strādāt virsstundas,
bet tad arī samaksa dubultojās. Tur darba devēji ir ļoti atbildīgi, viņus patiešām interesē cilvēki, kas strādā viņu pakļautībā. Bija jākārto apliecības, jāiziet dažādi kursi, stingri jāievēro
darba drošības noteikumi, disciplīna. Dzīvoju privātmajā, kuru
salīdzinoši lēti īrējām trijatā. Visas ērtības. Un tikai 15 minūšu
gājiens līdz darbam.
Vai tieši materiālā interese bija iemesls, kāpēc aizbrauci
strādāt uz Īriju?
– Ne gluži. Kā jau teicu, man nemaz nebija daudz laika domāt. Vienkārši gribējās kādas pārmaiņas savā dzīvē, gūt jaunu
pieredzi, iemācīties valodu. Interesēja arī garīgā puse – kā dzīvo
Īrijas katoļu baznīca.
Un vai izdevās to iepazīt?
– Jā! Īrijas baznīcai ir mazliet citāda baznīcas vēsture, nav bijis arī tāda pārrāvuma kā mums padomju laikā. Cilvēkos ticība
ir iesakņojusies jau kopš bērnības. Bet daudzas iezīmes ir tādas
pašas kā pie mums – vieni meklē dziļāk, citi tikai formāli skaitās draudzes locekļi. Un pēdējā laikā no Dieva meklējumiem
arvien vairāk attālina materiālisms. Es meklēju un atradu dzīvus
kristiešus. Iepazinos ar katoļu lūgšanu grupu, reizi nedēļā kopīgi lūdzāmies, slavējām, lasījām Bībeli un dalījāmies atziņās.
Ļoti jauka bija arī iepazīšanās ar baptistu draudzes mācītāju un

Akmens griešanas cehā.
viņa ģimeni, ciemojos pie viņiem gan mājās, gan viņu lūgšanu
grupā. Tieši blakus manai darba vietai atradās liela katedrāle un
katru dienu pēc darba pavadīju tur stundu adorācijā, bet svētdienās gāju uz misi. Tad baznīcas vienmēr ir pilnas, iet veselas
ģimenes, un tās īriem ir lielas – vidēji vismaz trīs četri bērni.
Kas bija tas, kā tev tur varbūt tomēr pietrūka?
– Mazliet skumu pēc tā cilvēciskā kontakta, kāds man bija
izveidojies šeit – ar draugiem, paziņām. Pietrūka sabiedriskās
aktivitātes. Jutos kā komandējumā. Materiāli biju nodrošināts,
bet tas jau nav viss, kas cilvēkam nepieciešams. Nejutos kā mā-
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jās. Un, cik runāju ar citiem latviešiem, gandrīz visi tomēr cer,
ka drīz atgriezīsies.
Tomēr tu taču arī tur gāji sabiedrībā?
– Jā, apmeklēju arī baseinu un salsas deju kursus. Tajos man
ļoti patika nepiespiestā, jautrā atmosfēra. Tur cilvēki kopumā ir
atvērtāki, draudzīgāki, sabiedriskāki, pie mums – pārāk norūpējušies, saīguši, bet to jau arī var saprast.

Rindu mājas, kādās dzīvoja arī Aldis.
Kad tu atgriezies?
– Divas reizes biju atbraucis arī pa vidam – Lieldienās un vasarā. Atpakaļ uz Īriju katrreiz braucu ar dalītām izjūtām, taču nu
jau peļņa bija zināms stimuls. Līgums bija noslēgts uz nepilnu
gadu, tomēr atgriezos ātrāk, nekā iecerēts – jau rudenī. Firmai
samazinājās pasūtījumi un īsti vairs nebija ko darīt. Tas mani
pārsteidza nesagatavotu, jo bija jau savi plāni. Tomēr citu darbu
arī vairs nemeklēju, kaut noteikti būtu varējis atrast. Sapratu, ka
ilgāk tur vairs negribu palikt. Te man ir iesāktas studijas (Aldis
ir DU Pamatizglītības skolotāja programmas 4.kursa students
– A.M.) un šeit tomēr sevi vairāk varu realizēt.
Vai tas nozīmē, ka tu arī nākotnē vairs negribētu braukt
strādāt uz ārzemēm?
Īrijas ainava.
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– Nē, ja pavērtos tāda iespēja, droši vien neatteiktos.
Un kāds tev ir ieguvums no šīs reizes?
– Valodu zinu labāk. Protams, kaut ko arī nopelnīju. Bet vislielākais ieguvums tomēr – cilvēki. Satiku un iepazinu cilvēkus
no visām pasaules malām. Prieks, ka pirmoreiz mūžā redzēju
okeānu un pat zvejoju tajā! Ķērām haizivis, skumbrijas, mencas, rajas un dažādas citas neparastas zivis, paši pēc tam tās arī
gatavojām un ēdām. Brīvdienās ar draugu izīrējām mašīnu un
apceļojām Vidusīriju. Skaista daba, dažādas senas pilis. Bijām
Īrijas svētvietā Knokā, kur arī pāvests Jānis Pāvils II viesojies.
Tā ir kā mūsu Aglona. Baznīcu Īrijā ir ļoti daudz – pārsvarā
katoļu, bet arī anglikāņu, baptistu un citas. Apskatījām arī Dublinu. Transporta un cilvēku pārpildīta pilsēta, ļoti daudz ārzemnieku.
Kā tu vērtē šo tendenci, ka tik daudz Latvijas iedzīvotāju
pēdējos gados pamet savu valsti, lai meklētu dzīves un darba vietu Īrijā, Anglijā un citur pasaulē?
– Tā ir visas Eiropas tendence, kas tik un tā ir neizbēgama.
Robežas ir vaļā – gan starp valstīm, gan cilvēku prātos un iespējās. Ja tie ir ģimenes cilvēki, tad gan labāk lai brauc visi kopā.
Bet, ja vēl nav, kā man, kāpēc gan neizmēģināt ko jaunu?
Un asimilācija? It īpaši, ja bērni dzimst tur un sāk iet turienes skolās?
– Dzimtenes apziņa, es domāju, tomēr paliek. Bet vēl vairāk
par izbraukšanu mūsu valsts demogrāfisko situāciju grauj zemā
dzimstība šeit, kā arī izpratnes par ģimeni kā vērtību izkropļojums vispār. Ja būtu stiprākas ģimenes saites, tad cilvēki nemaz
tā nerautos projām, pat ja materiālie apstākļi nav tik labi. Katram
cilvēkam jābūt savai vietai sabiedrībā un ģimenē. Ja tu jūties
savā īstajā vietā, tad nauda nebūt nav noteicošais. Un, protams,
kristīgās vērtības – pamatu pamats. Piemēram, pašā Polijā dzīvo
mazāk poļu, nekā viņu tautas pārstāvju ir visur citur pasaulē, bet
viņi to īpaši neizjūt, jo ir augsts dzimstības rādītājs.
Ir dzirdēts, ka latvieši, kas aizbraukuši peļņā uz Īriju un
Angliju, turas katrs pats par sevi un it īpaši pirmajā laikā
netiecas uzmeklēt savējos.
– Nav tik traki. Vajadzība piespiež kontaktēties, un nu jau latvieši organizējas arī tur. Ir sava apvienība, avīze, draudzes. Pie
mums brauca mācītāji no Latvijas. Tomēr savrupi mēs esam.
Piemēram, tiem pašiem poļiem ir daudz izteiktāka kopības sajūta, arī lietuviešiem.
Ko vēl tu gribētu piebilst, atskatoties uz Īrijā nostrādāto
laiku?
– Man patika, ka tur pieeja savā ziņā ir ļoti vienkārša – ja proti
darbu, ja patiešām gribi strādāt un vari to izdarīt labi, tad neprasa ne tavu izglītību, ne ko citu. Vēlētos, lai tā būtu arī Latvijā. Jo
te gadās tā, ka beidz n–tās augstskolas, bet jēgas nekādas.
Cerēsim tomēr, ka jau tuvākajos gados situācija mainīsies
par labu tam, ka arī Latvijā, tai skaitā mūsu – Ilūkstes – novadā katrs, gan jauns, gan vecs, atradīs savu vietu sabiedrībā un uz Īriju vēlēsies aizbraukt tikai ekskursijā!
– Cerēsim!
Intervēja Antra Martinsone

6
12

Ilûkstes Novada Vçstis

2008.
gada
janvāris
2007.
gada
maijs

Novada attīstības aktualitātes
Turpinot 2007.gada nogalē iesākto – Ilūkstes novada dome arī
šogad organizēs seminārus un apmācības novada un blakusesošo
pašvaldību iedzīvotājiem Ilūkstē.
Šoreiz semināru mērķauditorija – meža zemju
īpašnieki.
UZMANĪBU, MEŽU ĪPAŠNIEKI !
Jums katram apsaimniekošanā ir kāda neliela daļa no Latvijas.
Lai veiksmīgi varētu sabalansēt
savas vēlmes un iespējas ar esošo
likumdošanu, savā mežā saimniekotu efektīvi un ar peļņu, kā
arī lai domātu par meža īpašuma
tālāku attīstību – meža īpašniekam jāmeklē iespējas apsaimniekot savu īpašumu gudrākā un atbildīgākā veidā, ir jābūt erudītam
un zinošam šajā nozarē.
No 7.februāra ik mēnesi Ilūkstē sadarbībā ar Valsts meža
dienesta Konsultāciju pakalpojumu centru rīkosim seminārus meža īpašniekiem.
Semināru norises shēma – pirmajā dienas pusē – apmācības ,
pēcpusdienā – individuālās speciālistu konsultācijas par jautājumiem , kas skar meža īpašumu apsaimniekošanu .
Semināru tematika – par meža kopšanu , par pareizu meža
vērtības noteikšanu , par jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām
mežizstrādē, kā arī par pareizu sava meža vērtēšanu , kas ļauj gūt
maksimālo peļņu no meža resursiem.
Esiet atsaucīgi - seminārs paredzēts jebkuru meža platību īpašniekiem un iegūtās zināšanas ir reāli pielietojamas praksē ( līdz
šim šādi semināri notika tikai Daugavpilī ) .
Esam nolēmuši apvienot mācības ar konsultācijām , jo Konsultāciju pakalpojumu centrs informē un konsultē par meža apsaimniekošanu un nozares aktualitātēm, sniedz meža apsaimniekošanas pakalpojumus.
Tātad:
Bezmaksas seminārs un konsultācijas notiks Ilūkstes pilsētas kultūras centrā Brīvības ielā 12, 2008.gada 7.februārī no
plkst.10.00 līdz 14.00
Darba kārtība:
9.30 -10.00 – dalībnieku reģistrācija
10.00 -12.30
”Meža ilgtermiņa apsaimniekošana un izmantošana”
( lektors KPC Daugavpils nod. vadītājs I.Skrinda ),
„Meža atjaunošana , kopšana un audzes sastāva veidošana”
(lektors KPC Daugavpils nod. mežsaimniecības konsultants
E.Leikuss )
12.30 -13.00 – kafijas pauze
No 13.00. – jautājumi un individuālās konsultācijas
Lūdzam pieteikties iepriekš pa tālr. 65447860, pa e-pastu ineta.zibarte@ilukste.lv, Ilūkstes novada domes 15.kabinetā vai pie
Ilūkstes novada lauksaimniecības konsultantiem pagastos.
Uz semināriem aicinām arī blakusesošo pašvaldību iedzīvotājus!
Papildu informācija pa tālr. 65447860 un Ilūkstes novada domes mājas lapā www.ilukste@lv vai Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centra Daugavpils nodaļā Sēlijas ielā 25,
tālr.65457097, 26438175
Par nākamo semināru, kas notiks martā, informēsim papildus.

Projekta vispārējais mērķis:
Sabiedrības veselības uzlabošana attālinātajos reģionos, veicinot slimību profilaksi, sekmējot sabiedrības informētību un iesaisti veselības veicināšanas pasākumos, pilnveidojot veselības
aprūpes kvalitāti, efektivitāti un pieejamību, sekmēt veselības
aprūpes iestāžu tehnisko un profesionālo spēju uzlabošanu.
Konkrētais mērķis:
Sagatavot iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā
individuālo projektu „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un
profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai”, kas paredz Ilūkstes novada un apkārtējo
teritoriju iedzīvotājiem nodrošināt kvalitatīvas ārstēšanas un slimību profilakses iespējas, uzlabojot Veselības centra „Ilūkste”
tehniskās un profesionālās spējas un attīstot veselības pakalpojumu elektronizāciju.
Galvenās aktivitātes:
6. veselības centra „Ilūkste” renovācijas skiču projekta izstrāde;
7. veselības centra „Ilūkste” sniegto pakalpojumu analīze un
projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
8. medicīniskā un e-veselības ieviešanai nepieciešamā aprīkojuma tehnisko specifikāciju projektu izstrāde;
9. partnerības nodrošināšana;
10. detalizēta projekta pieteikuma izstrāde.
Projekta iesniedzējs : Ilūkstes novada dome
Partneris: SIA “Veselības centrs „Ilūkste””.
Projekta ietvaros pagājušā gada nogalē tika veikta Veselības
centra „Ilūkste” apkalpojamās zonas (Ilūkstes novads, Dvietes,
Eglaines, Sventes pagasts, Subates pilsēta ar lauku teritoriju)
iedzīvotāju un Jēkabpils rajons Asares, Rubenes, Dunavas pagasta un Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju iedzīvotāju anketēšana par iedzīvotāju apmierinātību ar veselības pakalpojumu
kvalitāti un vajadzībām.Ir saņemtas aizpildītas anketas no 974
respondentiem. Šobrīd notiek anketēšanā iegūtās informācijas apkopošana un analīze. Iegūtā informācija tiks izmantota
nepieciešamo pārmaiņu plānošanai. Uzsākta veselības centra
„Ilūkste” ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšana un atbilstības
funkcijām un normatīviem novērtēšana.
Projektu finansē:
Eiropas Ekonomiskās zonas un Norvēģijas valdības divpusējais instruments, Latvijas valsts - EUR 20 000,00;
Ilūkstes novada domes līdzfinansējums- EUR 2937,84.
Projekta darba grupa
Ziema ir periods , kad veicami daudzi darbi, gaidot pavasara
palus.
Lai palu apdraudējums īpašumiem būtu mazāks un kontrolējamāks – ir jāparūpējas , lai meliorācijas un novadgrāvji tiktu
atbrīvoti no sadzīves atkritumiem , zāles , atvasēm, krūmiem,
kokiem un piesērējuma vai šķēršļiem , kas traucē brīvu ūdens
kustību vai rada uzstādinājumu. To paredz arī Ministru kabineta
„Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
Vēlamies atgādināt īpašniekiem, ka pavasara palu līmenis,
it īpaši Ilūkstes pilsētā , ir atkarīgs no novadgrāvju stāvokļa un
ūdens caurteces spējas pa tiem. Tāpēc Ilūkstes novada dome
ziemas mēnešos veiks novadgrāvju stāvokļa pārbaudi, lai brīdinātu tos īpašniekus, kas nebūs veikuši ūdens novadgrāvju
sakārtošanu atbilstoši prasībām. Visiem zemes īpašniekiem vai
lietotājiem, kuriem zemes gabala robeža iet pa grāvja vidu, jāveic grāvja kopšanas darbi sava īpašuma vai lietojuma robežās.

ILŪKSTES NOVADA TERITORIJAS
PLĀNOJUMS

Ilūkstes novada dome īsteno projektu „Individuālā projekta
„Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai”
sagatavošana iesniegšanai EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā”.
Individuālā projekta sagatavošanas laiks:
2007.gada 15.oktobris – 2008.gada 14.aprīlis.

GRĀVJU SAGLABĀŠANA
Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, esošie grāvji jāsaglabā. Ja, teritoriju apbūvējot, tie jāaizber, tad gar paredzēto ielu
trasēm tos jāatjauno;
Ēkas un būves drīkst izvietot:
a) ne tuvāk kā 10 m no valsts meliorācijas sistēmu būvēm
vai ierīcēm;

2008. gada janvāris

Ilûkstes Novada Vçstis

b) ne tuvāk kā 10 m no koplietošanas ūdensnotekas;
c) ne tuvāk kā 10 m uz abām pusēm no segtām ūdensnotekām
ar diametru 200 mm un lielākām;
d) ne tuvāk kā 3 m no vienas saimniecības nozīmes grāvjiem.
Uzsākot būvniecību jaunos, līdz šim neapbūvētos dzīvojamos
rajonos nepieciešams veikt teritorijas inženiersagatavošanu, ieskaitot virszemes ūdeņu savākšanas sistēmas. Jebkuras neapbūvētas teritorijas apbūves vai labiekārtošanas gadījumā ir jāizveido teritorijas ūdens noteču sistēma, kas jāpieslēdz koplietošanas
sistēmai vai valsts ūdens noteces sistēmai.
MELIORĒTĀS ZEMES UN MELIORĀCIJAS SISTĒMAS
Zemes īpašniekiem vai lietotājiem, jānodrošina meliorācijas
sistēmu uzturēšana. Meliorācijas sistēmas kopj, laikus un sistemātiski veicot šādus pasākumus:
Ūdensnotekām, novadgrāvjiem, kontūrgrāvjiem un susinātājgrāvjiem:
 atbrīvošana no sadzīves atkritumiem, zāles, atvasēm, krūmiem, kokiem un piesērējuma vai šķēršļiem, kas traucē brīvu
ūdens kustību vai rada uzstādījumu;
 nostiprinājuma labošana;
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 nogāžu apaudzēšana ar zālāju un regulāra tā appļaušana;
 virszemes ūdens notekreņu labošana.
Drenāžas lokālo bojājumu labošana;
Izteku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;
Drenāžas aku atbrīvošana no piesērējuma un labošana;
Drenāžas aku nosegšana ar vākiem;
Virszemes ūdens uztvērēju un filtru sakārtošana ūdens uztveršanai;
Virszemes ūdens noteces vagu atjaunošana;
Apūdeņošanas sistēmu labošana;
Sūkņu staciju renovācija;
Aizsprostu un aizsargdambju bojājumu labošana un nogāžu
atbrīvošana no atvasēm, krūmiem un kokiem;
Bojāto caurteku galu nostiprinājumu labošana un atbrīvošana
no piesērējuma;
Tiltu un laipu labošana;
Metāla un koka konstrukciju krāsojuma un pretkorozijas pārklājuma atjaunošana.
Būvniecība, ceļu ierīkošana un remonts nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību.

Vide
Dvietes upes atjaunošanas projekts
Bebrenes pagasta tūrisma informācijas punktā 2007. gada
11. decembrī notika seminārs par Dvietes upes atjaunošanu.
Tikšanās mērķis bija iepazīstināt dabas parka "Dvietes paliene" zemju īpašniekus, apsaimniekotājus un citus interesentus ar
ieceri atjaunot dabisko Dvietes upes gultni taisnotajā posmā no
Bebrenes – Dvietes ceļa tilta līdz Skuķu ezeram. Šādus atjaunošanas pasākumus paredz dabas parka "Dvietes paliene" dabas
aizsardzības plāns, kas izstrādāts 2005. gadā.
Seminārā uzstājās:
• Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis Edmunds Račinskis, kurš informēja par Dvietes upes dabiskās gultnes atjaunošanas plāniem;
• Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta "Silava" hidrologs
Aigars Indriksons iepazīstināja ar veiktajiem pētījumiem par
Dvietes upes atjaunošanas hidroloģiskajiem rādītājiem. Hidroloģiskie pētījumi turpināsies un tiks izstrādāts upes atjaunošanas tehniskais projekts;
• Ķemeru Nacionālā parka pārstāvis Jānis Ķuze dalījās pieredzē par Slampes upes atjaunošanu, par sasniegtajiem rezultātiem;
• Nīderlandes fonda "Stichting ARK" pārstāvis Latvijā Jans
van der Veens klātesošos iepazīstināja ar upju atjaunošanas pieredzi Nīderlandē.
Semināra noslēgumā notika diskusija, jo klātesošajiem bija
daudz jautājumu par projektu. Zemes īpašniekus un apsaimniekotājus interesēja jautājumi par to vai teritorijā nepaaugstināsies ūdens līmenis, vai pļavas būs nopļaujamas, vai varēs tikt
otrā krastā atjaunotajai upes dabiskajai gultnei.
Speciālisti paskaidroja, ka projekta mērķis ir tieši panākt,
lai pļavas būtu apsaimniekotas, lai tās neaizaugtu ar krūmiem, lai tiktu saglabātas dabiskās palieņu pļavas ar tām
raksturīgo augu un dzīvnieku daudzveidību.
Pašreizējā situācija:

1925. gadā:

Vīzijas par Dvietes palieni:
Paradīze zemes virsū
Dvietes palienes krasti ir viena no senākajām apdzīvotajām
vietām Latvijā. Šeit ir atrastas vairāk nekā 8000 gadus vecas
senlietas! Nav vajadzīga īpaša iztēle, lai saprastu, kāpēc šī vieta
ir piesaistījusi cilvēkus: palu laikā Dvietes paliene darbojas kā
milzīga ūdens krātuve, kas uzkrāj barības vielām bagātos Daugavas ūdeņus. Tāpēc šeit ir izveidojušās auglīgas palieņu pļavas
ar purviem un sekliem ezeriem. Akmens laikmetā dabas daudzveidībai šeit vajadzēja būt sevišķi lielai! Dvietes upe un it īpaši
seklie ezeri piedāvāja labas zvejas vietas, savukārt purvi un pļavas piesaistīja ūdensputnus un medījamos dzīvniekus: bebrus,
aļņus un, iespējams, arī taurus. Vēlāk vietējie iedzīvotāji palieņu pļavas sāka izmantot savu mājlopu ganīšanai un siena pļaušanai. Šāds tradicionāls dzīvesveids uzturēja Dvietes palienes
pļavu trauslo ekoloģisko līdzsvaru un bioloģisko daudzveidību
gadu tūkstošiem.
Paradīzes izzušana
20. gadsimtā šajā bagātajā ekosistēmā notika lielas un pēkšņas pārmaiņas. Dvietes augštece tika iztaisnota, pļavas un ezeri
nosusināti lauksaimniecības vajadzībām. Ūdens līmeņa pazemināšanai un vēlāk arī pļavu pļaušanas un ganīšanas pārtraukšanai bija būtiska ietekme uz palienes hidroloģiju un ekoloģiju.
Meliorācijas dēļ palu ūdeņi aizplūda atpakaļ uz Daugavu daudz
ātrāk; līdz ar to purvi un pļavas kļuva sausākas. Sausā zeme
drīz aizauga ar "džungļiem", kurus veidoja augstie lakstaugi un
krūmi. Ekoloģiskais līdzsvars bija izjaukts, un daudzas augu un
dzīvnieku sugas gandrīz izzuda. Taču ne jau viss tika zaudēts!
Dvietes paliene joprojām nodrošina piemērotas dzīves vietas
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daudzām augu un dzīvnieku sugām, un cilvēki ir sākuši novērtēt šīs bagātās ekosistēmas vērtību. 2004. gadā Dvietes paliene
(4989 ha) tika apstiprināta kā dabas parks un Natura 2000 vieta.
No tā brīža aizvien vairāk zemes īpašnieku ir sākuši rūpēties par
savu zemi, izcērtot krūmājus un pļaujot sienu. Citi sadarbojas
savā starpā un iekļauj savas zemes vienā lielā savvaļas zirgu un
govju ganību teritorijā.
Klimata izmaiņas – Dvietes paliene kā dabisks sūklis
Šobrīd Dvietes paliene ir lielākā dabiskā upes paliene visā
Daugavas tecējumā. Pateicoties tās spējai uzkrāt ūdeni, pali un
plūdi lejpus tās ir vājāki, kā rezultātā tādās pilsētās kā Līvāni un Jēkabpils ūdens līmenis ir zemāks un tā radītie postījumi
mazāki. Klimata izmaiņu dēļ Latvijas ziemas kļūs siltākas un
mitrākas, vasaras būs sausākas. Lai novērstu postošo plūdu un
sausuma periodu postošo ietekmi, ir nepieciešamība pēc laba
"dabiskā sūkļa", kurš var uzkrāt ūdeni ilgākam laika periodam.
To var nodrošināt Dvietes paliene ar tās seklajiem ezeriem.

2008.
gada
jjanvāris
2007.
gada
maijs

Atpakaļ nākotnē
Daudz ko vēl ir iespējams vērst par labu. Meliorācijas dēļ
Dvietes upes sistēma šobrīd uzkrāj daudz mazāk ūdens, nekā
tas bija dabiskos apstākļos. Piemēram, Skuķu un Dvietes ezeri
savulaik tika caurrakti ar kanālu, kā rezultātā to vasaras ūdens
līmenis tika pazemināts vismaz par metru. Tajā pašā laikā Dvietes upes senā delta pie Skuķu ezera tika pārrakta, un gandrīz
simts hektāru šī dabiskā sūkļa un filtra pārtrauca darboties. Šī ir
tā vieta, kur mēs plānojam atjaunot dabisko hidroloģisko līdzsvaru. Aizberot atsevišķus meliorācijas sistēmas posmus, mēs
gribam atgriezt upi tās sākotnējā gultnē. Līdz ar to senie upes
līkumi un delta atkal varēs sākt darboties kā dabisks filtrs un
uzkrāt ūdeni ilgākam laikam.
Benita Štrausa – projekta "Dvietes palienes dabas parka
apsaimniekošana un atjaunošana" asistente

Sports
Šēderietis Jānis Zabarovskis – Latvijas čempions!
Jāņa Zabarovska-svara bumbu cilāšanas meistara
pieturzīmes:
• dzimis 1986.gadā 23.otobrī Šēderes pagastā,
• beidzis Eglaines pamatskolu un Sventes vidusskolu,
• mācās Daugavpils Universitātē par sporta skolotāju,
• nodarbojas ar svara bumbu cilāšanas sportu no 2005.
gada.
Kāpēc nolēmi sportot? Ar ko tas sākās?
– Kad iestājos Daugavpils Universitātē, brīvajā laikā sāku apmeklēt
trenažieru zāli, un treneris Genādijs Prokofjevs
pamudināja mani izmēģināt nodarboties ar
svara bumbu sportu. Tas
bija 2005.gadā.
Tava pirmā uzvara?
– Pirmās sacensības,
kurās es piedalījos, bija
Daugavpils
pilsētas
čempionāts 2006.gadā. Tur es savā svara kategorijā līdz 70 kilogramiem ieguvu 2.vietu ar svara bumbu, kuras svars 24 kilogrami.
Kādās sacensībās vēl esi piedalījies un kad?
– Divas reizes startēju studentu Universiādē 2006. un 2007.
gadā.
2006.gadā ieguvu trešo vietu, bet 2007.gadā pirmo vietu.
Latvijas čempionātā garajā ciklā 2006.gadā 2.vieta.
2007.gada 26.un 27. augustā piedalījos „Ventspils Atlants”
starptautiskajā turnīrā un ieguvu otro vietu.
2007.gada 27.oktobrī Igaunijā Baltijas valstu čempionātā
startēju svara kategorijā līdz 75 kilogrami un ieguvu otro vietu.
Te es pirmo reizi startēju ar 32 kg svaru bumbām. Pēc tam piedalījos Jēkabpils atklātajā čempionātā novembrī un tur izcīnīju
1. vietu un kausu par labāko rezultātu visu sportistu vidū. 8.decembrī piedalījos Latvijas čempionātā un svaru bumbas grūdu
56 reizes, bet raušanā pacēlu 42 reizes ar katru roku un ar šo
rezultātu ierindojos otrajā vietā.
Kādi ir tavi mērķi sportā?
– Sasniegt vēl labākus rezultātus un gribētu startēt Eiropas

čempionātā svaru bumbu celšanas sacensībās.
Vai profesionālais sports kaitē veselībai?
– Pagaidām nē. Normālās slodzēs tas nekaitē.
Kādi ir tavi nākotnes plāni?
– Jāpabeidz Universitāte, bet sporta skolotāja profesija ne sevišķi piesaista. Jau pēc vidusskolas beigšanas gribēju iestāties
mācīties Ugunsdzēsēju koledžā, bet peldēšanas dēļ neizturēju
konkursu. Arī tagad ugunsdzēsēja darbs man patīk.
Elks vai autoritāte?
– No mūsu Latvijas sportistiem mana autoritāte ir Mihails
Ščerbatihs, Vasīlijs Ģiņko un Roberts Innus.
Kāda mūzika tev patīk?
– Mājās klausos mierīgu mūziku.
Kādas kinofilmas tu skaties?
– Man patīk skatīties kinokomēdijas un filmas par karu.
Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Vai ievēro diētu?
– Mans mīļākais ēdiens ir aukstā zupa, bet nevarētu iztikt bez
gaļas ēdieniem. Pirms sacensībām reizēm vajag ievērot diētu,
lai nepārsniegtu 75 kilogramu svaru.
Kur tu atpūties?
– Atpūšos mājās. Ja esmu laukos, tad atpūta ir arī lauku darbi.
Jau no bērnības esmu vecākiem palīdzējis lauku darbos un, pusaudzis būdams, pratu visus lauku darbus, viegli cilāju graudu
un kartupeļu maisus.
Bez kā tu nevari iztikt?
– Bez sporta nodarbībām.
Kas tevi satrauc?
– Pagaidām satrauc sesija, kas jānokārto universitātē.
Kas nomierina?
– Labi rezultāti un sasniegumi.
No kā tev bail?
– Grūti teikt, bet laikam nebaidos.
Kādi ir tavi turpmākie plāni?
– Piedalīšos Daugavpils pilsētas un rajona atklātajā čempionātā 27.janvārī un 8.martā studentu Universiādē.
Novēlējums Ilūkstes novada jauniešiem.
– Lai novada jaunieši nebaidās vairāk nodarboties ar sportu.
Un tiem, kuri jau sporto, – labus sasniegumus un rezultātus. Tāpat gribu ieteikt izmēģināt arī svara bumbu celšanu.
Intervēja Ruta Šeršņova
Foto no laikraksta "Latgales Laiks"

2008. gada janvāris
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Ziņas no bāriņtiesas

Brīnumi notiek!

Katram bērnam ir tiesības izaugt ģimenē, taču joprojām bērnu namos Latvijā dzīvo vairāk nekā divi tūkstoši
bērnu. Viena daļa šo bērnu veiksmīgi atraduši savu jauno
ģimeni, bet pārējie gaida savu iespēju.
Pēdējos gados adopcija ir pieaugusi. Adoptē gan Latvijas iedzīvotāji, gan ārvalstnieki. Latvijas adoptētāji
pārsvarā izvēlas bērnus līdz trīs gadu vecumam bez ievērojamiem veselības traucējumiem. Latvijas likumdošana
nosaka, ka bērnu adopcija uz ārvalstīm pieļaujama tikai
tad, ja šiem bērniem nav iespējams nodrošināt audzināšanu un aprūpi tepat Latvijā. Priecē, ka ārvalstnieki nav
tik izvēlīgi. Viņi adoptē arī vairākus vienas ģimenes un
smagi slimus bērnus.
Ir novērots, ka daļai mūsu sabiedrības ir negatīva attieksme pret ārvalstu adopciju. Viņi nespēj izprast, kādēļ tiek adoptēti garīgi un fiziski slimi bērni. Bāriņtiesas
darba pieredze pierāda to, ka daudziem ārvalstniekiem
garīgās un emocionālās vērtības ir daudz svarīgākas par
materiālajām. Viņiem ir viss, arī savi bērni, taču līdzās
arī uzskats, ka dzīve nav pilnīga, ja neesi kaut kādā veidā
palīdzējis vājākam.
Lai kliedētu neticību, aizdomas un negatīvo attieksmi
pret ārvalstu adopciju, lūk, patiess stāsts par mūsu novada
garīgi un fiziski slima bērniņa dzīvi.
Mazais zēns (sauksim viņu par Jānīti) dzīvoja bērnu
namā. Viņš nepārtraukti klepoja, ārstēšana nedeva gaidītos rezultātus. Bērna augumiņš bija novārdzis un neatbilda īstajam vecumam. Taču mazais Jānītis ticēja brīnumam un pacietīgi gaidīja savus jaunos vecākus.
Ne par velti saka: „Ja ļoti tic, tad piepildās!” Laimīgā
diena pienāca! Bāriņtiesā ieradās itāļu adoptētāju pāris.
Kā adopcijas motivāciju minēja to, ka viņi kā savu galveno dzīves uzdevumu sajutuši nepieciešamību sniegt palīdzību kādam slimam bērnam. Adoptētāji apgalvoja, ka
izvēlēties bērnu nebija grūti, jo mazais bērnu nama zēns
ar savu skatienu pats atrada viņus.
Pēc adopcijas apstiprināšanas mazais Jānītis kopā ar
jauno ģimeni devās uz Itāliju. Pateicoties vecāku un viņu

bioloģiskā dēla iejūtībai, sirsnībai un pacietībai, zēns
viegli iejutās vidē, bija mierīgs un dzīvespriecīgs. Ar
rotaļu palīdzību Jānītis apguva jaunus vārdus, iepazina
itāļu valodu, izveidojās uz dziļu pieķeršanos balstītas attiecības, īpaši ar māti. Zēns ātri atguva svaru, iemācījās
staigāt, attīstījās izziņas un saskarsmes spējas.
Vērojot bērnu, vecāki pamanīja, ka zēnam ir elpas trūkums, it sevišķi skrienot un tad apstājoties. Jānītis joprojām klepoja. Sākotnēji radās aizdomas par astmātisko
bronhītu, taču, ievietojot bērnu slimnīcā, ārsti konstatēja
smagu iedzimtu patoloģiju– diafragmas trūci sliktā stāvoklī. Vienkāršos vārdos tas nozīmē, ka zarna nav izvietojusies tur, kur tai vajadzētu būt, bet gan krūšukurvī.
Šajā gadījumā visvairāk apdraudētie orgāni ir plaušas
un sirds, arī lielie asinsvadi. Bija nepieciešama steidzīga
operācija.
Mazajam Jānītim operāciju veica bērnu ķirurģijas un
iekšējo orgānu slimību speciālisti. Piedalījās arī anesteziologi un reanimatologi, kas kompetenti darbā ar
bērniem, kuriem ir tik sarežģītas patoloģijas. Šādos gadījumos 50% jaundzimušo neizdzīvo. Tomēr brīnums ir
noticis! Jānītim izdevies palikt dzīvam. Šī ziņa mammai
un tētim ļāva atviegloti uzelpot.
Tagad Jānītis ir paaudzies, apmeklē pirmsskolas iestādi. Viņam patīk dziedāt, peldēt baseinā, spēlēt futbolu
un šūpoties šūpolēs. Bērns ir laimīgs un dzīvespriecīgs.
Ceļojums uz Somiju kopā ar draugiem un ģimeni radīja
īpaši labvēlīgu gaisotni bērna domāšanas, valodas un motorikas attīstībai.
Viss ir laimīgi beidzies, taču joprojām ārsti nebeidz
brīnīties, kā bērns ar šo smago patoloģiju varējis izdzīvot līdz operācijai, jo starptautiskā literatūra un prakse
apgalvo pretējo.
Vai mazajam Jānītim ir paveicies? Bet varbūt tur – Debesīs– jau sen viss bija nokārtots?
Velga Glovecka,
Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Dvēseles lappuse

KĀ VECAIS GADS AR JAUNO SATIKĀS
Baznīcas pulkstenis rādīja laiku, ka drīz, pavisam drīz
būs pusnakts. Tikai eglītes pie altāra mierīgi mirdzināja savas krāsainās spuldzīšu acis, kas lūkojās Betlēmes
virzienā. Silītē, autiņos ietīts, klusi gulēja Bērns Jēzus.
Tad Bērns atvēra acis un lūkojās visapkārt, it kā ko meklēdams. Kaut Viņam blakus bija Viņa vismīļā Māte, Jaunava Marija, Svētais Jāzeps, bet Viņa skatiens kavējās
kaut kur tālu, tālu… Beidzot Viņš ieraudzīja un tad silti,
bērnišķi uzsmaidīja. Viņam pretī stāvēja viens vecs vīrs,
ģērbies baltās drēbēs ar diviem traukiem rokās, kas atgādināja biķerus. Tie spīdēja un laistījās svecīšu gaismā.
“Kas tu esi?” jautāja Bērns Jēzus vecajam vīram.
“Es esmu vecais gads,” atbildēja vecais vīrs.
“Un kas atrodas tajos traukos, kurus tu turi rokās?”
“Tajā zelta biķerī atrodas dāvanas, kuras bērni lūdza
nodot Tev. Tur atrodas pateicība par Tavu Mīlestību.”
Bērna Jēzus sejā iemirdzas prieks – tik gaišs un sau-

lains: “Kā ES mīlu bērnus! Viņi pieder Man!”
Pēc brīža Viņš atkal jautā: “Bet kas atrodas tajā otrajā traukā?”
“Tas ir tukšs,” klusi noteica vecais gads.
Pēkšņi nakts klusumā ieskanējās baznīcas zvani. Tik
līksmi, tik draiski: Ding-dang! Ding-dang! Jaunais gads
klāt! Jaunais gads klāt! Lai slavēts Dievs!
Te pie Betlēmes silītes nostājās Jaunais gads, ģērbies
jauneklīgās drēbēs, viss apsnidzis, un kautrīgi lūkojās uz
veco gadu, kas vēl kavējās pie Svētās Ģimenes. Vecais
vīrs ielika Jaunajam gadam rokās otru kausu, kas bija
tukšs, un klusi teica: “Lūdz no Bērna Jēzus, lai VIŅŠ šo
kausu piepilda ar savām dāvanām.”
Jaunais gads nometās ceļos pie mazā Bērna Jēzus un
klusi lūdzās:
“Kaut TU esi mazs, Bērniņ Jēzu, bet es zinu, ka TEV
pieder viss, jo TU esi šīs zemes un arī Debesu Karalis.

6
16

Ilûkstes Novada Vçstis

2008.
gada
janvāris
2007.
gada
maijs

Lūdzu, piepildi šo kausu ar savām Dāvanām. Bet es tās
nolikšu pie katras mājas sliekšņa, uz katras ģimenes galda, pie katras iestādes, iedošu katram nabagam, katram
bagātajam, ienesīšu slimajiem un aizmirstajiem. Bērniņ
Jēzu, es vēlos, lai visi būtu laimīgi, mana tauta dzīvotu
saticībā un mierā. Es vēlos, lai visur valdītu Tava Taisnība un Tavs Miers, lai visi iepazītu TAVU MĪLESTĪBU,
kas spēj pārmainīt zemes un cilvēka vaigu.”
Bērns Jēzus nopietni atbildēja:
“Labi, Jaunais Gads, lai notiek pēc tavas ticības: šajā
biķerī ES ielikšu SAVU MĪLESTĪBU un tā tev būs jāizdala visai pasaulei.”
Kaut kur tālumā vēl zvanīja baznīcas zvani, bet pāri visai zemei lēni krita balts sniegs. Pāri mājām, pāri laukiem
un mežiem lēni krita Dieva Svētība.
Dzintra Krievāne
Ilūkstē 2007.gada janvārī

LŪGŠANU NEDĒĻA PAR KRISTIEŠU VIENOTĪBU
Kā ikkatru gadu, nedēļa no 18. līdz 25.janvārim visā
pasaulē, arī Latvijā, īpaši tiek veltīta lūgšanām par kristiešu vienotību. Šī tradīcija iedibināta jau 1908.gadā, tātad
šogad tai aprit 100.gadskārta! Kā Dievs uz šīm lūgšanām
atbildējis – to lai izvērtējam arī katrs pats pēc savas pārliecības un attieksmes pret citiem ticīgajiem! Latvijā gaisotne, kas valda starp dažādām Baznīcām, ir tiešām ļoti
labvēlīga un ekumeniska un paldies Dievam, ka tā! Tomēr
turpināsim lūgt par vēl lielāku vienotību mūsu zemē un
citur pasaulē, kur ticības dēļ joprojām – vēl 21.gadsimtā
– notiek pat asinsizliešana. Darīsim to ne tikai šajā nedēļā, bet katru dienu! Un būsim vienoti ne tikai lūgšanās
un vārdos, bet arī darbos! Ļausim, lai Dievs pats mūsos
nojauc nepareizos priekšstatus par citām konfesijām, turpināsim smelties zināšanas, lai labāk iepazītu viens otru!

Patiesa Dieva draudze ir:

• katoliska – tā pieder pie universālās Miesas un ir vienota ar to;
• pareizticīga – tā tic tā, kā māca Dieva Vārds, tā cenšas Dievu slavēt un pielūgt pareizi un saskaņā ar sentēvu
tradīcijām;
• protestantiska – tā protestē un cīnās pret katru grēku
sevī un pasaulē un pret jebkuru atkāpšanos no Dieva Vārda un Kristus mācības;
• luteriska – tā atzīst, ka “taisnais caur ticību dzīvos”,
ka esam pestīti žēlastībā;
• baptistiska – tā tic jaunpiedzimšanai, personīgām attiecībām ar Jēzu un derībai ar Dievu kristībā;
• adventiska – tā gaida Kristus otro atnākšanu un ieiešanu Viņa atdusā – Sabatā;
• pentakostiska – tā tic kristībai ar Svēto Garu un piepildīšanai ar viņu ik dienas;
• harizmātiska – tā ir pārliecināta, ka Svētā Gara dāvanas darbojas arī šodien;
• atjaunotnes – tā ļauj Dievam sevi garīgi dziedināt un
atjaunot, tā vēlas staigāt Viņa svētumā.
Izmantoti materiāli no interneta

RAKSTIET!
Liekas, tik tikko iesācies jaunais gads, un šis tas ik pa
laikam atmiņā un sajūtās uzvēdī vēl no aizvadītajiem Ziemassvētkiem, bet nebūt ne aiz kalniem vairs nav arī nākamie lielie svētki – Lieldienas! Un šajā sakarā “Dvēseles
lappuses” ietvaros vēlos jūs aicināt dalīties savā Lieldienu stāstā – varbūt paši savā dzīvē esat piedzīvojuši ko līdzīgu augšāmcelšanās brīnumam? Varbūt tā ir bijusi kāda
fiziska dziedināšana, kad likās – sliktāk vairs nevar būt,
bet nu atkal esat atguvuši gan veselību, gan darbaspējas,
gan dzīvesprieku? Varbūt tā ir bijusi garīga augšāmcelšanās, nomiršana vecajai dzīvei un piedzimšana jaunai dzīvei kopā ar Dievu? Uzrakstiet, pastāstiet, atsūtiet, lai arī
citiem tas ir par stiprinājumu un iedrošinājumu! Publicēto
vēstuļu autorus gaida arī vērtīga balva – Bībele.
A.Martinsone

Ilûkstes Novada Vçstis

2008. gada janvāris

Apsveicam Ilūkstes KC sporta deju kluba “Vivat” dejotājus Dmitriju Malānu un Endžiju Pabērzu ar izcīnīto 1.vietu
Latvijas kausa izcīņā 2007.gadā!
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Pateicība
Lai kaut kam labam klāt
Ir vienmēr daļa Tava,
Nu kaut vai cerība.
Ar sirdspukstiem, ar mīlestības vārdiem
Lai protam ikdienu mēs piestarot!

Pateicamies par palīdzību
Bebrenes pagasta pensionāru
vakara organizēšanā:

No kreisās: Dmitrijs Malāns un Endžija Pabērza,
Vladislavs Cvetkovs un Katrīna Kore - Klepere, Artūrs
Leškovskis un Dita Kurzemniece (skolotājs Oļegs
Zaharņovs).

• ILŪKSTES NOVADA DOMEI UN BEBRENES PAGASTA PĀRVALDEI
• BEBRRENES PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS KOLEKTĪVAM UN ĒRIKAI NAGLINSKAI AR SAVIEM JAUKAJIEM AUDZĒKŅIEM
• KOOPERATĪVAI SABIEDRĪBAI “AKMENĀJI”
• ZELTIŅU ĢIMENEI
• KOOPERATĪVAI SABIEDRĪBAI “TEHNISKAIS CENTRS”
• SIA “ILTA-D” UN PERSONĪGI RONČA KUNGAM
• ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAI “KALNĀJI”
• BRĪVĀS PĒCPUSDIENAS KLUBAM “BEBERMINE”
Bebrenes pagasta pensionāri

Sludinājums

Uzmanību!
Politiski represētām personām, uzrādot politiski
represētās personas apliecību, kopš jaunā gada ir tiesības bez maksas (līdzšinējās 50 % atlaides vietā)
izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā
pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā (autobusi, vilcieni).

Līdzjūtība
Aizsnieg skuju klātā taka,
Sniegs vēl snieg un snieg.
Tev zem bālās sniega segas
Dziļi jāiemieg.
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie:
ilūkstieši: Juris TIMŠĀNS 14.04.1932. – 20.12.2007
Zigmunds PURVINSKIS 02.04.1956. – 25.12.2007.
pilskalnieši: Helēna VALTERE 03.12.1927. – 27.12.2007.
Jāzeps PATMALNIEKS 20.12.1927. – 08.01.2008.
šēderieši: Edvards GAIDAMAVIČUS 26.11.1926. – 19.12.2007.
Viesturs TIVUMS 17.01.1944. – 22.12.2007.
Vitolds KRAUKLIS 26.06.1946. – 09.01.2008
Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Ilūkstes novada dome

Ilûkstes Novada Vçstis
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2007. gada janvāris
2008.
maijs

Apsveicam!
Laiks ap tevi gadskārtas skaita,
Vasaras aiznes, liek rudeņus klāt.
Taču dzīvības zīmē šī gaita,
Kuru reiz nācās pasaulē sākt.
Laiks ap Tevi turpina sēju,
Kurā graudu sudrabs tiek kalts.
Mīlestību par ceļavēju paņem no mums līdzi gadskārtā jaunā,
Un Tavs mūžs lai turpina ziedēt, līdzīgs ābelei – svētīgs un balts !

SIRSNĪGI SVEICIENI UN LABAS VESELĪBAS VĒLĒJUMI
JANVĀRA UN FEBRUĀRA JUBILĀRIEM

50 gadu jubileju svin

ilūkstieši: JĀNIS ČIČINSKIS, LILIJA DEDJUŠKO, EDVĪNS KLAUCĀNS, ZITA REINE,
bebrenieši : ĀRIJA ČAMANE, RAISA KIOPE, ĀRIJA KUCKĀJA, ALBERTS PAVLOVIČS,
ANDREJS VIZULIS,
pilskalnieši : JANĪNA GOLUBEVA, ANNA LASOVKSKA, AIVARS MILLERS,
VIKTORS SVIRKOVIČS,
šēderietis: VLADISLAVS DILĀNS.

60 gadu jubileju svin

ilūkstieši : VERONIKA BEZBABNOVA, EDĪTE JEFIMOVA, NADEŽDA RIBAKOVA, LONGINS
STEĻMAKS, STAŅISLAVS VAŅINS, VALENTĪNA ZEMLICKA,
bebrenieši : EMMA MALAHOVSKA, ALFRĒDS POLIS, ANDREJS SAUŠS,
pilskalnietis : JĀZEPS ČAMANS,
šēderieši : ČINGIZS AHUNDOVS, INGRĪDA BUTKEVIČA, PĒTERIS DENIŅŠ,
VALENTĪNA MAĻINA, VALENTĪNA MEŠKOVA, ANTOŅINA OĻEHNOVIČA.

70 gadu jubileju svin

ilūkstieši : KLAVDIJA AĻEKSEJEVA, JĀNIS ANSPOKS, ROMUALDA JARINOVSKA,
VALENTĪNA PIPIŅA, JADVIGA ŠAKELE, LIDIJA URBĀNE, JĀZEPS VUŠKĀNS,
pilskalnietis : ALBERTS STRODS,
šēderietis : PĒTERIS BURKEVIČS.

80 gadu jubileju svin

ilūkstieši: KLAVDIJA KAČANOVA, DOMNIDA KOVAĻEVA, GENOVEFA MOŠĀNE,
bebrenietis : JĀNIS LINARTS,
pilskalniete : JADVIGA RAĢELE.

90 gadu jubileju svin
ilūkstietis : VIKTORS RUDKO
95 gadu jubileju svin
ilūkstiete: ZELMA BUCENIECE
Ilūkstes novada informatīvais izdevums. Redaktore: ANTRA MARTINSONE.
Redkolēģijas adrese: Ilūkste, Brīvības iela 13, tālrunis 5447859 vai 28768453, e-pasts: antra.martinsone@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild raksta autori.
Maketēšana un iespiešana SIA “Madonas poligrāfists”
Tirāža – 500 eks.

