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Ilūkstes novada paplašināšanās nākamajā kārtā novadam pievienosies Subates
pilsēta ar lauku teritoriju, Eglaines pagasts
un Dvietes pagasts. Šobrīd notiek intensīvs
darbs pie apvienošanās projekta izstrādes,
ko veic darba grupa novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas vadībā. Tas jānoslēdz 2008.gada 1.jūnijā. Projekta ietvaros
2008.gada 8.februārī pašvaldību izveidotā
darba grupa un speciālisti pieredzes apmaiņas nolūkos apmeklēja Kandavas novadu,
kas ir viens no vissenāk izveidotajiem
(1997. g.). Paredzēta arī projekta publiskā
apspriešana, pašvaldībās plānotas iedzīvotāju sapulces par visiem jautājumiem, kas
saistīti ar pievienošanos Ilūkstes novadam.  
Bebrenes, Pilskalnes, Šēderes un Ilūkstes
pašvaldības novadā apvienojās jau 2003.
gadā, bet paplašinātā Ilūkstes novada darbība jāuzsāk ar 2009.gada 1.janvāri. Šajā
“Ilūkstes Novada Vēstu” numurā iepazīsimies ar Dvietes pagastu, marta numurā
– Ar Eglaines pagastu, bet aprīlī – ar Subati
un tās lauku teritoriju.

Pie Kandavas novada domes. Centrā – Kandavas novada domes priekšsēdētājs
Alfrēds Ķieģelis, blakus – Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs, darba grupas
vadītājs Stefans Rāzna.

Iepazīsimies – dvietes pagasts šodien
   Dvietes pagasts atrodas Augšzemes A daļā, Daugavpils rajonā, robežojas ar Ilūkstes novadu un Nīcgales, Līksnas pagastiem Daugavpils rajonā un ar Dunavas pagastu Jēkabpils rajonā.
Pagasta kopējā platība ir 11 840 ha.
  Neskatoties uz ilgstošu lauksaimniecisko darbību, Dvietes
pagastā ir saglabājušās relatīvi lielas meža platības, kas aizņem
7529,4 ha jeb apm. 66% no kopējās pagasta teritorijas, lielākie
mežu masīvi atrodas pagasta Z un A daļā (Dvietes mežs, Kinkausku meži).
Iedzīvotāju skaits Dvietes pagstā – 695 (uz 2008.gada 1.janvāri). Vidējais apdzīvojuma blīvums pagastā ir 6,3 iedzīvotāji
uz 1 km2. Iedzīvotāju nodarbošanās pamatjomas: lauksaimniecība, tirdzniecība, valsts un pašvaldību iestādes (izglītība, pagasta pārvaldes aparāts u.c.)
Dvietes pagastā atrodas daudz kultūras un vēstures mantojuma objektu. Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis ir Dvietes
apmetne. Nozīmīgi arhitektūras pieminekļi ir Dvietes katoļu
baznīca, koka kapela Zarinku kapos, magazīnas klēts, Dvietes
muižas ēkas – trīs saimniecības ēkas, pārvaldnieka māja, divas
kalpu mājas. Pie selekcionāra P. Sukatnieka “Apsīšu” mājām
uzstādīts piemiņas akmens. Dvietes parka malā atrodas skulptūru kopa “Arājs”. Dvietes parkā uzstādīts krusts 1. pasaules karā
kritušo vācu karavīru piemiņai.

Dvietes pagastā atrodas 3 nozīmīgas aizsargājamas teritorijas – dabas parks “Dvietes paliene” un dabas liegumi “Dvietes
dumbrāji” un “Kinkausku mežs”, kas ietilpst NATURA 2000
sarakstā.

DVIETES PAMATSKOLA

  Pašlaik skolā mācās 63 bērni, strādā 16 skolotāji, no tiem– 10
pamatdarbā un 6 blakusdarbā. Visiem pedagogiem ir augstākā
pedagoģiskā izglītība. Skolā tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programma un pamatizglītības programma, kā arī interešu
izglītības programmas.
Katru pirmdienas rītu jauna mācību nedēļa tiek iesākta ar
svētbrīdi, kurā tiek lūgta svētība un Dieva žēlastība visai nedēļai gan skolas, gan bērnu vajadzībās. Pēc mācību stundām
skolēniem tiek dota iespēja sevi pilnveidot, apgūt daudzpusīgas
prasmes un iemaņas dažādās jomās pulciņu nodarbībās: tautas
deju un jauno aktieru pulciņos, vokālajos ansambļos, sporta,
datordraugu, vides dizaina, angļu valodas u.c. pulciņos.  Tā kā
bērnu skaits klasēs ir neliels, tad ir iespējams veikt nopietnu
individuālu darbu ar katru bērnu un gūt vēlamos rezultātus. Par
to liecina daudzās rajona mācību priekšmetu olimpiādēs iegūtās godalgotās vietas, sasniegumi rajona muzikālajos konkursos
”Do-re-mi” un skolu teātru skatēs, konkursā ”Erudīts”. Skolas
tradīcijas: Zinību diena, rudens ziedu izstāde, Skolotāju diena,
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Advents, Ziemassvētki, Valentīna diena, konkurss ”Erudīts”,
Domes
informācija
Mātes
diena, Pēdējais
zvans, svētbrīdis, sporta nedēļa.
Dvietes pagastā ir arī citas iestādes:
a Dvietes pagasta dzimtsarakstu nodaļa
a Dvietes bibliotēka
a Dvietes lauku ambulance
a Pagasttiesa
a Dvietes kultūras nams, kurā darbojas amatierteātris, līnijdeju grupa, jauniešu ansamblis, ansamblis "RASA", ansamblis
"DĀLIJAS"
a Dvietes pagasta komunālais dienests

DVIETES ROMAS KATOĻU DRAUDZE

Pastāvīga Dvietes draudze tika nodibināta 1783.gadā. Sākotnēji Dvieti apkalpoja jezuīti no Ilūkstes. Ar draudzes locekļu un
muižkunga  grāfa Kazimira Plātera –Zīberga  atbalstu  1864.gadā
Dvietē uzcēla baroka stila mūra baznīcu, kuru veltīja sv. Staņislava Kostkas godam. Laika ritums ir skāris Dvietes draudzi un baznīcu,  ir  mainījies draudzes sastāvs, priesteri, arī baznīca ( Pirmajā pasaules karā sagrauti torņi, atjaunota, ik pa laikam remontēta).

Kopš 2003.gada jūnija Dvietes draudzi vada prāvests Edvards
Zaksis. Draudzes saimnieciskos jautājumus kārto un finansiālo līdzekļu piesaisti, kultūras, labdarības, izglītojošos pasākumus organizē draudzes padome, kuru vada draudzes valde. Kopš 2004.
gada aprīļa draudzes valdes priekšsēdētāja ir Ināra Munce. Patiesa aktivitāte un uzplaukums Dvietes draudzē sākas ar 2004. gadu,
sagaidot baznīcas , ko ļaudis dēvē par Dvietes sirdi, 140 gadu jubileju. Turpinot prelāta Jāņa Krapāna iesākto (pēc atgriešanās no
Ukrainas kalpošanu Dievam uzsāka Dvietes draudzē), izmantojot  
draudzes locekļu ziedojumus un brīvprātīgo darbu, sponsoru un
vietējās pašvaldības atbalstu, piesaistot  finansiālos līdzekļus projektu veidā,  veikts apjomīgs Dvietes baznīcas iekšējais remonts,
ierīkota centrālapkure, veikti ārējie apdares darbi, uzsākta teritorijas labiekārtošana.    Krustojumā  starp baznīcu, pamatskolu
un pašvaldību uzstādīts krucifikss, baznīcas priekšā– Dievmātes
statuja.   2005.gada rudenī uzklāts bruģis, ierīkota uzbrauktuve,
baznīcas ārējais apgaismojums, veikta teritorijas apzaļumošana.
Apmēram   90%   Dvietes pagasta iedzīvotāju ir katoļi, svētdienās baznīcu apmeklē 50 -60 cilvēki. Ziemassvētkos, Lielldienās
u.c. baznīcas svētkos dievlūdzēju skaits ir 250 – 300. Darbojas
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draudzes koris. Draudzei ir izveidojusies laba sadarbība ar vietējo
pamatskolu un pašvaldību Ar Dvietes pašvaldības atbalstu pēdējā
laikā  reizi gadā  draudzes locekļiem ir iespēja  braukt ceļojumā  
pa Latvijas baznīcām, augusta mēnesī kopīgi apmeklēt Aglonu.
Dvietes pagasta pašvaldībā ievēlēti 7 deputāti: Ainārs
Astičs - pagasta padomes priekšsēdētājs, Iveta Plone - pagasta padomes priekšsēdētāja vietniece, Andris Greļevskis,
Iveta Kriškijāne, Andris Plonis, Roberts Plonis un Jovita
Timšāne.
Ar Dvietes pagastu iepazīstināja pagasta padomes
priekšsēdētājs Ainārs Astičs

Redaktores sleja
Februāris. Gada visīsākais mēnesis. Pēkšņi tāda sajūta, ka
visi darbi jaizdara ātrāk, ka laika būs vēl mazāk. It kā pietrūktu tieši to 2 – 3 dienu, kas ir galā citiem mēnešiem. Gluži
tāpat kā diennakts mums bieži vien šķiet par īsu. Bet laika
vienmēr ir pietiekoši, tas visiem tiek izdalīts vienādi. Cita
lieta – kā mēs to izmantojam, kādas prioritātes sev izvirzām.
Šajā avīzes numurā varam lasīt, cik daudz mūsu novadā paveikts pērnajā gadā un kādas ir nākotnes ieceres. Lielākais
projekts saistīts ar Ilūkstes novada paplašināšanos, ne mazāk svarīgs daudziem arī   Veselības centra “Ilūkste” liktenis. Savi plāni katrai novada iestādei, katram uzņēmumam,
katram iedzīvotājam... Vai pietiks līdzekļu, spēka, gudrības
un gribas tos realizēt? Vai pietiks laika? Esam arī tik cieši
saistīti savā starpā, ka viens bez otra atbalsta iztikt nevaram
– vienalga, vai tie būtu projekti valsts līmenī vai vienas ģimenes ietvaros.
Februāris. Tas ir arī neparasti daudz īpašu dienu mēnesis.
Sveču un Pelnu diena, Lielā gavēņa laika iesākums, Meteņi,
Valentīndiena, mūsu kaimiņu – Igaunijas un Lietuvas – neatkarības dienas. Kas būs tava īpašā diena? Varbūt parasta
darbadiena, kad savus pienākumus centīsies padarīt pēc vislabākās sirdsapziņas? Varbūt svētdiena, kad visu citu atliksi
malā, lai ļautu Dievam pabarot savu garu un dvēseli? Varbūt
tā būs diena, kad līdzīgi akcijas “Labā zvaigzne” laureātiem,
pats pat lāga to neapzinoties, būsi pastiepis roku, lai palīdzētu kādam izmisumā nonākušam? Jo laika patiešām var
izrādīties par maz, var pietrūkt šo dažu dienu kā februārī,
un tad nepadarītā labā darba būs žēl. Mēs dzīvojam tik, cik
dzīvojam viens otram.
Antra Martinsone

Jauna rubrika
“JAUTĀJUMI – ATBILDES”
Sākot ar “Ilūkstes Novada Vēstu” marta numuru, plānots ieviest jaunu rubriku “JAUTĀJUMI - ATBILDES”. Tajā ikviens
avīzes lasītājs aicināts uzdot sev interesējošus jautājumus, uz
kuriem kopīgi centīsimies rast atbildes, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī dažādus speciālistus. Tuvākajā avīzes numurā
tiks atbildēti tie jautājumi, kas būs iesūtīti līdz attiecīgā mēneša
5.datumam. Domājiet! Rakstiet! Jautājiet! E-pasts un redakcijas adrese atrodama “Ilūkstes Novada Vēstu” pēdējās lappuses
apakšā. “Ilūkstes Novada Vēstīm” ir arī sava pastkastīte pie ieejas Ilūkstes novada domē Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
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Pieņemšanas laiki veselības centrā “Ilūkste”,
Bebrenes FVP un Šēderes FP
Veselības centrs "Ilūkste”
Kabinets
I
Ķirurgs A.Ļešķeviča
9.00 – 12.00
8.00 – 9.00
Arodslimību ārsts
T.Titova
Laboratorija
9.00 – 12.00
US izmeklēšana
RTG kabinets
8.00 – 14.00
EKG kabinets
10.00– 12.00
8.30 – 12.00
Fizikālās medicīnas
kab.
Zobu protezēšanas kab. 8.30 - 14.00
Procedūru kab.
8.30 – 15.00

II
9.00 – 12.00
8.00 – 9.00

III
9.00 – 12.00
8.00 – 9.00

IV
9.00 – 12.00
8.00 – 9.00

V
9.00 – 12.00
8.00 – 9.00

9.00 – 12.00
8.00 – 10.00
8.00 – 14.00
10.00– 12.00
8.30 – 12.00

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00
8.00 – 10.00
8.00 – 14.00
10.00– 12.00
8.30 – 12.00

9.00 – 12.00

8.00 – 14.00
10.00– 12.00
8.30 – 12.00

8.00 – 14.00
10.00– 12.00
8.30 – 12.00

8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 – 15.00 8.30 – 15.00
8.30 – 15.00
Pusdienas pārtr. 12.00 – 12.30

8.30 - 14.00
8.30 – 15.00

Kontaktinformācija
adrese: Raiņa ielā – 35, Ilūkste, LV-5447, tel., fakss
5462271, reģistratūra - 5462455

S.Austrumas ģimenes ārsta prakse,
pieraksts pa tel. 5462144

V.Terentjeva ģimenes ārsta
un neirologa prakse, pieraksts
pa tel. 5462455
Ned.diena
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena

Laiks
8.00 – 9.00
9.00 -13.00
8.00 – 9.00
9.00 – 13.00
8.00 – 9.00
8.00 – 9.00
14.00 – 18.00
8.00 – 9.00
9.00 – 12.00

Piezīmes
akūtie pacienti
akūtie pacienti
akūtie pacienti
pieņemšana FP
akūtie pacienti
akūtie pacienti

A.Bogdanoviča ģimenes ārsta prakse,
pieraksts pa tel. 5463241
Ned.diena
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena

Laiks
9.00 -13.00
8.30 – 11.00
13.00 – 16.00
14.00 – 19.00
9.00.- 13.00
9.00 – 13.00

Piezīmes
akūtie pacienti
pieņemšana FP

Ned.diena
Laiks
pirmdiena 8.30 – 11.30
12.00 – 14.00
otrdiena 8.30 – 12.30
trešdiena 8.30 – 10.30
12.00 – 14.00
ceturtdiena 12.00 – 14.00
piektdiena

15.00 – 19.00
8.30 – 12.30

Piezīmes
prof.apsk. Bebrenes v-sk.
pieņemšana Bebrenes FP
I, III Eglaines FP
II, IV Šēderes FP

L.Antonovas ģimenes ārsta prakse,
pieraksts pa tel. 5463349, 29415087
Ned.diena
pirmdiena

Laiks
Piezīmes
9.00 -14.00
17.00 – 19.00
otrdiena
8.30 – 10.00 akūtie pacienti pieņemšana
FP
trešdiena 9.00 – 13.00
ceturtdiena 9.00 – 13.00
piektdiena 9.00 – 13.00

Ņ. Jegorovas zobārsta prakse
Ned.diena
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena

Laiks
8.30 – 15.00
8.30 – 15.00
8.30 – 15.00
8.30 – 15.00
8.30 – 15.00
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A. Jasevičas
O.Smilginas zobārsta prakse,
fizioterapeita prakse,
pieraksts pa tel.26565377
pieraksts pa tel.29734553
Ned.diena
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena

Laiks
8.30 – 15.30
8.30 – 15.30
8.30 – 15.30
8.30 – 15.30
8.30 – 15.30

Ned.diena
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena

T.Titovas ģimenes ārsta prakse,
pieraksts pa tel. 5462455, 29415462
Ned.diena
pirmdiena
otrdiena

Laiks
Piezīmes
9.00 -13.00
9.00 – 12.00
16.00 – 19.00 pēc iepriekšēja pieraksta
trešdiena 9.00 – 14.00
ceturtdiena 9.00 – 12.00
piektdiena 9.00 – 12.00
14.00 – 16.00 Pēc iepriekšēja pieraksta

Laiks

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

S. Štāles acu ārsta
prakse
Ned.diena
Laiks
pirmdiena 9.00 – 13.00
otrdiena
11.00 – 14.00
trešdiena
9.00 – 13.00
ceturtdiena 11.00 – 14.00
piektdiena 9.00 – 13.00

A. Ločmeles ārsta
prakse ginekoloģijā
un dzemdniecībā,
pieraksts pa tel.5462271
Ned.diena
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena

Laiks
9.00 – 13.00
9.00 – 13.00
16.00 – 18.00
9.00 – 13.00
9.00 – 12.00
9.00 - 13.00

A.Lopuhas ģimenes ārsta prakse,
pieraksts pa tel. 5462144
BEBRENES PAGASTA FELDŠERUVECMĀŠU PUNKTS (FVP) kont.tālr. 5464221
"Doktorāts”, Bebrene, Ilūkstes nov.,
Daugavpils raj. LV-5439
FVP tiek piedāvāti šādi medicīnas pakalpojumi:
 injekcijas: i/m; i/v un infūzijas (gan ambulatori, gan
mājās);
 pārsiešanas;
 cukura un holesterīna līmeņa pārbaude;
 ērču noņemšana;
 ausu skalošana (sēra korķa izņemšana);
 asinsspiediena mērīšana;
 profilaktiskās vakcinācijas;
 fizioterapijas pakalpojumi (PII “Mazputniņš telpās): elektroforēze, UVČ, DDS, US, kvarcs, LUČ, masāžas.
Darba laiks:
    katru dienu (izņemot sestdienas, svētdienas)
    pl.8.30 – 12.00 pacientu pieņemšana un procedūras;
    pl.13.00 – 16.30 profilaktiskais darbs, vizītes
Ģimenes ārstu pakalpojumi
(ar iepriekšēju pierakstīšanos):
• ģimenes ārste (pediatre) S.Austruma
   pirmdienās (profilaktiskās apskates) pl.12.00 – 15.00
   trešdienās pl.12.00 – 15.00
• ģimenes ārsts (kardiologs) A.Bogdanovičs
katra mēneša 2.otrdiena pl.13.00 – 17.00
• ģimenes ārsts (neirologs) V.Terentjevs
katra mēneša 2.trešdiena pl.13.00 – 17.00
• ģimenes ārste (terapeite) T.Titova
ceturtdienās pl.12.00 – 14.00

Ned.diena
Laiks
pirmdiena
8.00 -12.00
otrdiena
8.00 – 11.00
trešdiena
9.00 – 12.00
ceturtdiena 14.00 – 19.00
piektdiena

8.00 – 11.00

Piezīmes

no 15.00 pēc iepriekšēja
pieraksta

ŠĒDERES PAGASTA FELDŠERU PUNKTS
(FP) kont. tālr. 5468234
Alejas 8, Šēdere, Ilūkstes nov.,
Daugavpils raj. LV-5474
FP tiek piedāvāti šādi medicīnas pakalpojumi:
 ambulatora pieņemšana pacientiem;
 profapskates un vakcinācija pieaugušajiem un bērniem;
 fizikālās terapijas;
 stomatologa konsultācijas;
 cukura un holesterīna līmeņa pārbaude;
 procedūras (injekcijas, infūzijas, ķirurģiskas brūces apstrāde, ērču noņemšana, ausu korķu skalošana).
Primāro veselības aprūpi sniedz
• ģimenes ārsts Artūrs Bogdanovičs
otrdienās pl.13.00-16.00
• ģimenes ārste Solveiga Austruma
katra mēneša 2.un 4.ceturtdienā pl.12.00-14.30
• ārsta palīdze Helēna Lukjanska
darbdienās pl.8.00-12.00
• ambulatora medmāsa Ināra Lukjansa
darbdienās pl.8.00-12.00
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Domes vēstis
Ko nolēma deputāti kārtējā
domes sēdē

• Izdarīja nepieciešamos grozījumus domes 2008.gada budžetā   .Apstiprināja domes 2007.gada budžeta izpildi   ieņēmumos    un izdevumos Ls 3 213 019 apmērā. Speciālā budžeta izpildi ieņēmumos un izdevumos Ls 215 499 apmērā.
.Apstiprināja uz 01.01.2008.  pašvaldības aizņēmuma parādu
Ls 277 626 apmērā un  galvojumus  Ls 3860 apmērā.( Sīkāk ar
grozījumiem budžetā un budžeta izpildi  var iepazīties novada
mājas lapā ( www.ilukste.lv sadaļā - dome/budžets ) novada
domē 11.kabinetā un novada bibliotekās.
• Nolēma piedalīties Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursā “ Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanas pasākumi” un projekta apstiprināšanas gadījumā  nodrošināt
domes  līdzfinansējumu Ls 25 950 apmērā.
• Nolēma palielināt SIA ”Veselības centrs Ilūkste” pamatkapitālu  ar pašvaldības mantisko ieguldījumu , jo 2007.gadā  centram tika  iegādātas medicīnas iekārtas par Ls 7000 un ierīkota
ugunsdrošības signalizācijas sistēma  par Ls 4635 ,kā arī reģistrēt veselības centra ēku Raiņa ielā 35. zemesgrāmatā.
• Precizēja saistošos noteikumus par sociālajiem pabalstiem 2008.
gadam, kas  pilnībā tiks publicēti mūsu avīzes  marta numurā.
• Atļāva mutiskā izsolē pārdot SIA “Ornaments” automašīnas  
GAZ 3307 un  GAZ SAZ 3507 .
• Apstiprināja Ilūkstes mūzikas skolas mācību maksas nolikumu un noteica ar 01.01.2008.viena mūzikas skolas audzēkņa
dalības maksu   Ls 5 mēnesī, kā arī apstiprināja   pirmsskolas
izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikumu un  Šēderes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumus.
• Pārskatīja darba samaksu domes deputātiem, revidentiem,
domes komisiju un darba grupu locekļiem.
• Pārskatīja Pilskalnes pagasta tūrisma  un citu maksas pakalpojumu tarifus.
• Izveidoja divas darba grupas. Vienu – lēmuma projekta sagatavošanai par pašvaldību zemju nomu ,ko nolēma   izskatīt  
februāra domes sēdē  un otru – saistošo noteikumu izstrādāšanai
par centralizētas apkures sistēmas atslēgšanas  un alternatīvas
apkures  ierīkošanas iespējām  novada daudzdzīvokļu mājās.
• Nodeva privatizācijai divdzīvokļu dzīvojamo māju “Jaunbūves “ Šēderes pagastā.
• Atļāva SIA “Justs” nodarboties ar melno un krāsaino metāllūžņu pieņemšanu Ilūkstē, Strēlnieku ielā 49 A.
• Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem “Albānijas” Šēderes pagastā, “Ziedoņi” Pilskalnes pagastā  un Mazā Smilšu ielā 29 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, robežu precizēšanu , 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. (sadaļā –dome/domes sēdes).
Irēna Bogdanova, Domes lietu pārvaldes vadītāja       

Domē plānots

● 21.februārī plkst. 13.00 – sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejas sēde
● 21.februārī plkst. 15.00 –  attīstības komitejas sēde
● 22. februārī plkst. 15.00 – finanšu komitejas sēde
● 28.februārī plkst. 15.00 – kārtējā domes sēde
● 12.martā plkst. 14.00   – administratīvās komisijas
sēde
● 13.martā plkst. 14.00  –  dzīvokļu komisijas sēde
● 19.martā plkst. 13.00 – sociālo, kultūras un izglītības
jautājumu komitejas sēde
● 19.martā plkst. 15.00  –  attīstības komitejas sēde
● 20.martā plkst. 15.00 –  finanšu komitejas sēde
● 27.martā plkst. 15.00 –  kārtējā domes sēde
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PAR 2007.GADĀ ILŪKSTES
NOVADĀ PAVEIKTO

Pilskalne
• Pilskalnes ciematā iesākta apgaismojuma izbūve.
• Atpūtas bāzē “Dubezers” veikts sanitārā mezgla un jumta
remonts, kā arī nomainītas durvis.
• Salabota Pilskalnes ciemata Parka iela un ceļš Arāji – Doļnaja.
Šēdere
a Veikts ceļu Šēdere – Lauvas un Lauvas – Štemburga (8
km) remonts.
a Daļēji nomainīta siltumtrase Pašulienē (ieliktas rūpnieciski izolētas caurules).
a Raudas katlumājai nomainīti 2 katli.
a Tika iesākts un šogad turpinās Šēderes ciema kapličas remonts.
a Šēderes feldšeru punktā veikts kosmētiskais remonts.
a Šēderes pagasta ēka, FP un pasta nodaļa pieslēgtas pie gāzes apkures.
a Pašulienē, sociālo pakalpojumu centrā, veikts sanitāro
mezglu kapitālais remonts.
Bebrene
a Veikts Bebrenes vidusskolas jumta remonts.
a Tika iesākts un šogad turpinās Bebrenes ciema kapličas
remonts.
a Veikts daļējs kosmētiskais remonts Bebrenes bibliotēkā.
a Bebrenes pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”
daļēji nomainīti logi, veikts daļējs jumta remonts un uzstādīts
siltummezgls.
Ilūkste
● Mūzikas skolā veikta logu un durvju nomaiņa, kā arī kabinetos veikts daļējs kosmētiskais remonts.
● Pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” nomainīti logi
un ieejas durvis, veikts telpu daļējs kosmētiskais un jumta remonts.
● Bērnu bibliotēkā veikta logu un durvju nomaiņa.
● Bērnu un jauniešu centrā nomainīti logi, veikts sanitāro
mezglu kapitālais remonts un daļējs telpu kosmētiskais remonts.
● Kultūras centrā veikta mazās zāles renovācija un pūtēju orķestra studijas remonts.
● Sociālās palīdzības pakalpojumu kompleksā Jēkabpils ielā
1 veikts daļējs remonts.
● Bijušajai domes ēkai Brīvības ielā 13 nomainīts jumta segums, remontēts 1.stāvs, šobrīd tiek turpināts 2.stāva remonts,
uzstādīts jauns apkures katls.
● Uzsākta pievadceļa pie jaunbūvējamās Sporta halles izbūve.
● Sakārtots Kastaņu ielas skvērs.
Ilūkstes 2.vidusskola
● Veikts daļējs manēžu un darbnīcu jumta remonts.
● Uzstādīta dūmu signalizācija un videonovērošanas sistēma.
● Daļēji nomainīti logi.
● Izremontētas kāpņu telpas un 2., 3., 4.stāva gaiteņi.
● Trijos kabinetos veikts kosmētiskais remonts.
Ilūkstes 1.vidusskola
 Nokrāsota galvenās ēkas fasāde un piebūves fasāde, kā arī
veikts daļējs piebūves apmetuma remonts.
 Veikta daļēja koka pakešu logu uzstādīšana.
 Veikts daļējs kabinetu un koridoru kosmētiskais remonts.
 Izremontēts bioloģijas kabinets.
 Remontēts piebūves jumts.
 Sākumskolā nomainīts apkures katls.
Līga Dudare,
Ilūkstes novada domes izpilddirektore

Ilûkstes Novada Vçstis
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2007. gads “Ornamentā”
Ir noslēdzies 2007.gads un apkopoti tā rezultāti, kā arī iegūts
priekšstats par to, kas vēl ir jāpaveic vai jāuzlabo 2008.gada laikā
ēku apsaimniekošanā, ūdensapgādē un siltumapgādē.
    SIA “ORNAMENTS”, pamatojoties uz noslēgto apsaimniekošanas līgumu ar Ilūkstes novada domi,
SIA “Ornaments”
veic namu apsaimniekošanu 70 pašrīkotājdirektors Andris valdības īpašumā esošajās mājās,
Buks.
kurās ir 785 dzīvokļu un dzīvo nedaudz vairāk par 1500 cilvēkiem.
    Uz 2008.gada 01.01. iedzīvotāju parāds par īri, apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem sastādīja:
Ls 34639 jeb 17,4%   no 2007.g uzskaitītās summas (Ls
198807 Ls).
Salīdzinājumā :
Parāds uz 01.01.2007.g. – Ls 34444 jeb 22,1% no 2006.g.
uzskaitītās summas  (Ls 156043).   
Parāds uz 01.01.2006.g. – Ls 42094  jeb 27,8 %  no 2005.g.
uzskaitītās summas (Ls 151656).
Parāda apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir palicis nemainīgs, taču samazinājies procentuāli, jo 2006.gada oktobrī un
2007.g. janvārī būtiski pieauga siltumenerģijas tarifs, kā arī SIA

“ORNAMENTS” sāka sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus Bebrenes, Pilskalnes pagastā un siltumapgādes
pakalpojumus Bebrenes pagastā.
Darbā ar parādniekiem izmantojam vairākas iespējas: izsūtām pretenzijas parādniekiem, piedāvājam iespēju segt parādu,
pakāpeniski sastādot vienošanos. Gadījumā, ja tiek panākta
savstarpējā vienošanās par parāda atmaksu, kavējuma naudu
neaprēķinās. Tikai tad, ja neseko nekāda reakcija no parādnieka
puses, esam spiesti rīkoties atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai un uzsākt civilprasības par parāda summas atmaksu un nepieciešamības gadījumā iesniegt prasību par izlikšanu
no dzīvojamām telpām.
Ko var sagaidīt 2008.gadā?
Februārī noslēgsies iepirkuma procedūra izsludinātajam konkursam “Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē”, kura ietvaros tiks
atjaunotas un paplašinātas ūdensapgādes un kanalizācijas trases
apmēram 6 km garumā, uzbūvētas 2 jaunas kanalizācijas sūkņu
stacijas un rekonstruēta esošā – Upes ielā.
Šo projektu paredzēts īstenot 18 mēnešu laikā.
Jāturpina darbs arī pie Pilskalnes un Bebrenes pagasta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas  sakārtošanas. Protams, būs
jāpārskata arī pašreiz spēkā esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Ilūkstē un pagastos.
SIA “Ornaments” rīkotājdirektors A.Buks

Notikumi
Deju kolektīvs „Ance” svin savu desmitgadi
„Prieks ir izstarot un izdalīt. Izdalīt to,
kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma, vai sapnis, un zināt, ka
ir kāds, kas to saņem....”

Kuplais deju kolektīvs „Ance”.

                                              /Zenta Mauriņa/

Šogad, 18. janvārī, deju kolektīvs „Ance” uz
savu dzimšanas dienas koncertu aicināja visus
sevis mīļotājus, kurā vēlreiz priecēja klātesošos ar savu meistarīgo dejotprasmi. 10 skanīgi,
priekā dzirkstoši un augstiem sasniegumiem
pilni gadi ir deju kolektīva „Ance” un tā vadītāju Anitas Meikšānes un Daces Jurjevskas
bagātība. Īsais, bet skanīgais deju kolektīva nosaukums „Ance” sevī slēpj  septiņus dažāda vecuma deju kolektīvus. Anitas Meikšānes paspārnē ir Ilūkstes 1. vidusskolas 3. – 4. kl., 5. kl.  un
7. kl. un Ilūkstes kultūras centra jauniešu deju
kolektīvi. Savukārt Dace Jurjevska savu sirdi
atdod 2. kl., 6. kl. un vidusskolēnu deju kolektīviem. Neskaitāmi koncerti ne vien Ilūkstes novadā, Daugavpils rajonā, bet arī visā Latvijā un
ārpus tās, kas spodrina Ilūkstes novada vārdu,
ir aizvadīti šo 10 gadu laikā. Neatlaidība, aizrautība un arī pašaizliedzība kopīgam mērķim ir
veiksmes atslēga šo gadu panākumiem.
Sakot paldies, vēlreiz sirsnīgi sveicam deju
kolektīvu „Ance” un novēlam neizsīkstošu dejotgribu un nebeidzamus augstus sasniegumus!
Ilona Linarde,
kultūras un izglītības nodaļas vadītāja

Jubilāri priecē klātesošos ciemiņus Ilūkstes KC.

2008. gada februāris
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"Sporta laureāts 2007"
Noslēdzoties 2007. gadam, kas Daugavpils rajonā bija bagāts
ar dažādiem sporta pasākumiem, sacensībām, čempionātiem un
kausu izcīņām, jau piekto gadu pēc kārtas  tika rīkots konkursa
„Sporta laureāts 2007” noslēguma pasākums. Šajā pasākumā
sumināja labākos sportistus, sporta veterānus, sporta skolotājus, trenerus, tiesnešus, komandas, ģimenes un pašvaldības par
sasniegtajiem rezultātiem sportā aizvadītajā gadā. Šogad tika
nominēts 51 laureāts 16 nominācijās.  Arī Ilūkstes novads var
lepoties ar saviem 14 laureātiem:
Jānis Zabarovskis (svarabumbu celšana) par iegūto 3. vietu
nominācijā „Rajona labākais sportists”;
Oļegs Zaharņovs (SK „Vivat” sporta dejas) par iegūto 3.
vietu nominācijā „Rajona labākais treneris individuālajos sporta veidos”;
Andis Puida (distanču slēpošana) par iegūto 3. vietu nominācijā „Rajona labākais sporta veterāns”;
Jeļena Romanovska (vieglatlētika) par iegūto 2. vietu nominācijā „Rajona labākā veterāne”;
Sintija Dilāne (vieglatlētika) par iegūto 1. vietu nominācijā
„Rajona labākā jaunā sportiste”;

Agne Elerte (vieglatlētika) par iegūto 2. vietu nominācijā
„Rajona labākā jaunā sportiste”;
Elertu ģimene par iegūto 1. vietu nominācijā „Rajona sportiskākā ģimene”;

Balvu par atbalstu rajona sporta pasākumu sarīkošanā
saņem Ilūkstes novada priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

Oļegs Zaharņovs saņem balvu nominācijā „Rajona
labākais treneris individuālajos sporta veidos”.
Eduards Lihoveckis un Janīna Jalinska (DRP
priekšsēdētāja) kopā ar „Sporta notikums Nr.1”
laureātu Vitāliju Kurmi (biedrība „Moto Ilūkste”).

Krievānu un Lapkovsku ģimenes par iegūto 3. vietu nominācijā „Rajona sportiskākā ģimene”;
Vladimirs Vinokurovs nominācijā „Rajona labākais sporta
spēļu treneris”par iegūto 1. vietu futbolā;

Daugavpils rajona kokursa „Sporta laureāts 2007” laureāti.
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Eduards Lihoveckis (DRPA „Sports” priekšsēdētājs) un
Vanda Kezika (DRP izpilddirektore) kopā ar nominācijas
„Sportiskākā ģimene” 1. vietas ieguvējiem – Elertu ģimeni.
Ivars Caune nominācijā „Rajona labākais sporta spēļu tiesnesis” par 1. vietu futbolā;
Imants Melderis nominācijā „Rajona labākais sporta spēļu
tiesnesis” par 1. vietu volejbolā;
Valērija Ausma Puida galvenajā nominācijā „Par mūža ieguldījumu rajona sportam”.
Kā arī balva tika pasniegta Vitālijam Kurmim (biedrība
„Moto Ilūkste”) par visskatāmāko sporta pasākumu „Sporta notikums Nr. 1”.

      2008. gada februāris

Agris Elerts pasniedz Sintijai Dilānei balvu par 1. iegūto
vietu nominācijā „Rajona labākā jaunā sportiste”.
Arī Ilūkstes novads tika apbalvots par iegūto 2. vietu nominācijā „Labākā pašvaldība sporta darba organizācijā”.
Vēlreiz sirsnīgi sveicam savus novada laureātus un vēlam arī
turpmāk augstus un nozīmīgus sasniegumus sportā!
Ilona Linarde

"Labā zvaigzne"
Pasaulē ir daudz ļaunuma. Bet – labā tomēr vairāk. Tā vismaz gribas ticēt. Par to, ka pašaizliedzība un nesavtīga tuvākā
mīlestība vēl nav senaizmirsti jēdzieni, varēja pārliecināties arī
23.janvāra pēcpusdienā, kad Daugavpils rajona kultūras namā
notika akcijas “Labā zvaigzne” noslēguma pasākums. Tajā tika
godināti cilvēki, kas ārpus saviem amata pienākumiem ir paveikuši kādu labu darbu, snieguši sirds siltumu un palīdzīgu roku
tiem Daugavpils rajona iedzīvotājiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils rajona komiteja
tās izpilddirektores Skaidrītes Davnes vadībā šāda veida akciju
rīkoja pirmo reizi. Tās laikā – no pērnā gada 7.līdz 27.decembrim – “Labās zvaigznes” titulam ikviens varēja izvirzīt savus
pretendentus. Pateicības rakstus un balvas saņēma 14 cilvēki,
tai skaitā, 3 no Ilūkstes novada, bet šādu "labo zvaigžņu"– gan
pamanītu, gan nepamanītu – pie mūsu cilvēcības debesīm,
protams, ir daudz, daudz vairāk. Stāsta idejas autore S.Davne:
“Esam rīkojuši pasākumus daudzbērnu ģimenēm, donoriem,
skolēniem, regulāri organizējam nometnes, sacensības pirmās
palīdzības sniegšanā un citus pasākumus, bet šoreiz aprunājāmies un nospriedām, kāpēc gan lai mēs nepateiktu paldies tiem
ļaudīm, kuri palīdzējuši līdzcilvēkiem ārpus pienākuma, nežēlojot savu brīvo laiku vai arī sniedzot cita veida palīdzību. Viņus
visus vieno vēlēšanās palīdzēt, kas ir arī Sarkanā Krusta galvenā misija. Šie cilvēki tika apzināti, vienojoties ar rajona padomi
un sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem darbiniekiem.” S.Davne
atzīst, ka šie cilvēki ir Dieva sūtīti un ka tik nesavtīgi palīdzēt
var tikai garā bagāts cilvēks, kas nav vienaldzīgs pret otra cilvēka sāpi. Ļoti precīzi svētku uzrunai bija izraudzīti Jēzus vārdi no
Mateja evaņģēlija: “Lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie
ierauga jūsu labos darbus un godina jūsu Tēvu, kas ir debesīs.”
Patiešām, labie darbi, lai cik klusi un dažkārt apslēpti tie netiktu veikti, kāds tos vienmēr pamanīs un novērtēs, jo tos, tāpat
kā gaismu, nevar noslēpt. Tāpēc paldies arī tiem cilvēkiem, kas
pastāstīja un uzrakstīja par šiem labajiem darbiem! Ilūkstiete
Valērija Smirnova, braucot uz noslēguma pasākumu, pati pat
lāgā nezināja, uz kurieni tiek aicināta un kāpēc, bet, izdzirdējusi

titulu “Labā zvaigzne”, tiešām spēja vien norādīt uz augšu – uz
To, kam pienākas viss gods un pateicība. Līdzīgi bija arī ar pārējiem apbalvotajiem – viņi šos labos darbus veikuši pazemībā un
netiecoties ne pēc goda, ne atzinības, un liedzās, ka būtu izdarījuši ko īpašu. Tomēr pazemība ir arī spēja pieņemt cilvēcisku
novērtējumu un neatraidīt pateicību.
Pasākums bija ļoti labi organizēts, atmosfēra piestrāvota ar
sirsnību un labestību. Ar skaistu muzikālu sveicienu uzstājās
dziedātājas Maija Kalniņa un Anna Pimanova. Daugavpils ra-

Priekšējā rindā: Valērija Smirnova; aizmugurē (no
kreisās): Raisa Možeiko, Ilūkstes novada Sociālā
dienesta vadītāja Ingūna Svarāne un Valija Pētersone.
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jona padomes priekšsēdētāja Janīna Jalinska izteica cerību, ka
šāda akcija varētu kļūt par ikkgadēju tradīciju: “Šie cilvēki ir
katras pašvaldības, visa mūsu rajona lepnums. Nav svarīgi, ko
tieši jūs esat darījuši, bat galvenais, ka jūs tādi esat – pielikuši
savu roku, lai kādam būtu labāk.” Viņa arī novēlēja mīlestību
un saticību ģimenē, jo bez ģimenes atbalsta būtu grūti veikt šos
labos darbus. Sveicēju vidū bija arī  Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Valdis Nagobads. Viņaprāt, valsti dara stipru tieši
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tie cilvēki, kas dara labu, neprasot, kas par to būs – vienkārši tāpēc, ka citādi viņi nevar. V.Nagobads uzteica Daugavpils rajona
Sarkanā Krusta komiteju kā vienu no spēcīgākajām Latvijā.  
Arī jūs, mīļie “Ilūkstes Novada Vēstu” lasītāji, gribam iepazīstināt ar “Labajām zvaigznēm”, kas tika izvirzītas tieši no
mūsu novada. Šajā numurā lasiet par Valēriju Smirnovu – cilvēku, kas sevi ziedojis Dievam un bērniem, bet martā un aprīlī
– par Valiju Pētersoni un Možeiko ģimeni.
Antra Martinsone

Novada cilvēks

VALĒRIJA SMIRNOVA
Nav ticības, nav cilvēka dzīves pamata.
Kristieša mērķis – sekot Kristum ar visu sirdi un dvēseli.
Jo vairāk dod citiem, jo vairāk saņem pretī.
Nemitīgi jāatrodas garīgā un fiziskā kustībā.
Ceļš pie cilvēka rodams caur Dievu.
Jāprot pateikties cilvēkiem par palīdzību.
Tā ir tikai daļa no
akcijai “Labā zvaigzne” nominētās Valērijas Smirnovas atziņam. Dzimusi 1941.
gadā Vologdā, bet
Ilūkstē dzīvo kopš
1969.gada, kad pēc
Maskavas Meteoroloģiskā tehnikuma beigšanas, darba Karēlijas
pilsētas
Sartavalas
Valērija Smirnova.
kara daļas Meteoroloģiskajā stacijā, meitas piedzimšanas un vīra nāves, pēc neskaitāmām domstarpībām ar komunistiskās partijas funkcionāriem
par pareizticību un dievnama apmeklējumiem, pēc vēstules
Hruščovam, kas ar savu zvanu no Kremļa uz kādu laiku pieklusināja funkcionāru šantāžu, viņa izvēlējās par pastāvīgo dzīves
vietu Daugavpils rajona otro lielāko pilsētu, jo šeit jau dzīvoja
brālēns. Tieši te, strādājot celtniecības brigādē un veicot dažādus citus darbus, Valērija varēja gandrīz netraucēti nodoties gan
lūgšanām, gan dievkalpojumu apmeklējumiem, gan apmēram
300 cilvēku lielās pareizticīgo draudzes vecākās pienākumiem.
Tomēr arī Latvijā, saasinoties pretdarbībai pret ticīgajiem un
baznīcu kopumā, Valērijai nācās pastāvēt gan par draudzi, gan
par sevi un meitu. Un tik un tā fiziskā un garīgā spēka šīs sievietes mazajā augumā pietika un pietiek joprojām. Pietiek saviem
diviem mazdēliem, kurus viņa audzina no 3 gadu vecuma, jo
meitai ar ģimenes dzīvi nav paveicies, pietiek daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri dzīvo Ilūkstes 2.vidusskolas internātā un regulāri ciemojas pie Valērijas, saņemot cilvēcīgo siltumu, cienastu,

zeķu vai cimdu pāri. Gādības, Dieva Vārda klātbūtnes, vecmāmiņas glāsta pietiek arī Medumu internātskolas bāreņiem, kurus
nu jau 15 gadus ik vasaru izmitina, paēdina, māca Dievvārdus
un ikdienas darbus. “Mūsu mīļā vecmāmiņa,” tā viņu dēvē gan

Valērija bērnu ielenkumā SK Ģimenes atbalsta centrā
Ilūkstē.
nu jau pieaugušie pašas mazdēli, gan daudzie krustbērni, kurus
viņa gan krustījusi, gan pievērsusi Dievam pareizticīgo baznīcā.
Pateicības vārdi no apmīļoto, pieskatīto bērnu puses ceļo gan ar
apsveikumu kartītēm, gan telefoniski, gan ciemojoties pie savas
vecmāmiņas.
Valērija ir ļoti pateicīga Sarkanā Krusta ģimenes atbalsta centram, kura vadītāju Skaidrīti Davni viņa uzskata par vislabāko
un atsaucīgāko palīgu un padomdevēju, stāvot sardzē par tiem,
kuriem klājas visgrūtāk. Tieši šī sadarbība sekmēja palīdzības
sniegšanu apmēram 20 bērniem.
Ar lepnumu un asarām acīs Valērija stāsta par savu krustbērnu sasniegumiem mācībās, panākumiem darbā, par sava lielākā
mazdēla veiksmēm, kurš drīzumā iegūs transporta diagnostiķa
specialitāti pēc Transporta un sakaru institūta beigšanas.
No kurienes tāds spēks šajā cilvēkā? Atbilde rodama viņas
raitajā valodā, loģiskajā izklāstā, mirdzošajās acīs un vērtīgajās
atziņās.
Apraksts tapis,
apkopojot dažādu cilvēku stāstījumus

Aktuāli

Likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem

28.janvārī Ilūkstes novada domē uz tikšanos ar Bērnu tiesību tīvāks, ja dažādās institūcijas savā starpā vairāk sadarbotos, jo
aizsardzības reģionālajām inspektorēm  
līdz šim tās pārsvarā strādājušas katra
Iju Tretjuku un Ivetu Ploni bija ierapati par sevi. Jāizstrādā plāns vienotai
dušies dažādu novada mācību iestāžu,
darbībai, skaidri jānosaka, kādi kuram
bāriņtiesas, sociālā dienesta, kā arī pouzdevumi. Ļoti būtiski, lai visa sabiedlicijas vadītāji. Inspekcija vēlējās uzzirība apzinātos problēmas nopietnību,
nāt, kādas ir problēmas novadā saistībā
neizturētos vienaldzīgi, zinot par pārkāar nepilngadīgu personu prettiesisku
pumiem vai pat kļūstot par to aculiecidarbību, un iepazīties ar to, kā mūsu
niekiem. Īpaši tika uzsvērta izglītojošā
Ilūkstes policijas
darba, sociālās korekcijas darba un atpašvaldībā tiek organizēts likumpārkāpumu profilakses darbs ar bērniem. Bērnu tiesību aizsar- iecirkņa priekšnieks bilstošu sodu nozīme.
Germans Grigorjevs.
Sanāksmes dalībnieki vienprātīgi atzi- dzības reģionālā inAntra Matinsone
spektore Ija Tretjuka.
na, ka darbs šai jomā  būtu daudz efek-
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Vecāki bezatbildīgi paraksta līgumus, kas apdraud bērnu intereses
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (VBTAI) jau
vairākkārtīgi ir nācies saskarties ar vecāku bezatbildību,
parakstot saviem bērniem ārkārtīgi neizdevīgus līgumus,
kuri ierobežo pat bērna pamattiesības un brīvības. Līgumi
parakstīti, bērnus iesaistot gan bērnu fotomodeļu un modeļu aģentūrās, gan nometnēs, gan citās ārpusskolas nodarbībās. Ņemot vērā VBTAI saņemtās sūdzības, kas liecina,
ka divu gadu garumā atkal un atkal no firmu puses tikuši
piedāvāti drastiski līgumi un ka daļa vecāku tos joprojām
paraksta, pat neizlasot, mums ir pamats aicināt vecākus ļoti
nopietni izlasīt līgumus un izvērtēt tur iekļautās prasības,
ko tie uzņemas, iesaistot savus bērnus jebkādās ārpusskolas
aktivitātēs.
„Ne reizi vien esam saskārušies ar vecāka kā bērna pārstāvja
– rīcībspējīgas un pilngadīgas personas – parakstītiem, izteikti neizdevīgiem līgumiem par sava bērna iesaistīšanu dažādās
ārpusskolas nodarbībās un aktivitātēs. Pirmkārt, ne reti šādu
līgumu uzlikto pienākumu izpilde bērnam ir risks veselībai
un attīstībai. Otrkārt, līguma nosacījumi paredz arī tādus pienākumus, kas var traucēt bērnam apgūt izglītību, kā arī ierobežot bērna tiesības uz brīvo laiku. Treškārt, līgumi mēdz būt
finansiāli neizdevīgi gan bērniem, gan vecākiem, jo drastisko
līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumā vecākiem pastāv
liela iespējamība iegūt milzīgu finansiālu slogu,” norāda Andra
Reinfelde, VBTAI Juridiskās nodaļas vadītāja. Tiesiski noslēgtu
līgumu var lauzt tikai tiesa.
Vēl jāpiebilst, ka minētie līgumi parakstīti ar fiziskām vai juridiskām personām, par kuru sniegto pakalpojumu kvalitāti nav
pārliecinājušies vai pat nav painteresējušies, ko īsti attiecīgā
persona nodrošina viņa bērnam. Jāatzīmē, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrā daļa nosaka, ka „visām darbībām
attiecībā uz bērnu neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai citas fiziskās
un juridiskās personas (..), prioritāri ir jānodrošina bērna tiesības un intereses”. Taču, kā zināms, ne vienmēr tas tiek ievērots,
tāpēc vecākiem jābūt atbildīgākiem, uzticot savu bērnu kādām
citām personām.
Ja pašiem nav pārliecības par to, kādas saistības paredz
dažādi līgumi saistībā ar bērna pārstāvību, tad vienmēr
pirms līgumu parakstīšanas ir nepieciešams tos izskatīt
kopā ar juristu.
Latvijas likumi skaidri nosaka ne tikai to, ka vecāka pienākums ir rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu
viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās, bet arī to, ko nozīmē bērna aprūpe. Bērna aprūpe nav tikai ēdiena, apģērba,
mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšana. Civillikuma 177.

pants nosaka, ka bērnu aprūpe nozīmē arī „viņa izglītošanu un
audzināšanu (garīgās un fiziskās attīstības nodrošināšana, pēc
iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses un sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam)”.
Atzīmējam, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta
ceturtā daļa nosaka, ka vecāki par pienākumu nepildīšanu vai
aizgādības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu (..) saucami pie likumā noteiktās atbildības. „Vissmagākā atbildība, ar ko vecāki
šādos gadījumos var saskarties, ir jautājuma izskatīšana par aprūpes vai aizgādības tiesību atņemšanu,” norāda A.Reinfelde.
PIEMĒRI TAM, kādus pienākumus vecāki uzņēmušies,
parakstot minētos līgumus:
Fotomodeļu vai modeļu aģentūru līgumos.
• Bērnam jebkurā brīdī ir jābūt firmas rīcībā, tai skaitā, gatavībā doties nekavējoties uz ārzemēm. Attaisnojoši apstākļi ir
tikai karš, nāve u.tml. Savukārt tādi faktori, kā, piemēram, slimība un izlaiduma eksāmeni, neeksistē.
• Pienākums bērnam turpmākos 5 gadus saglabāt konstantu
svaru, neprecēties bez firmas ziņas.
• Pienākums izvairīties no grūtniecības.
• u.c.
Ja kāds no līgumā ietvertajiem vecāku un bērnu pienākumiem
netiek izpildīts, tad jāmaksā sods pat vairāku desmitu tūkstošu
apmērā.
Nometnes līgumos.
Uzskaitīta vesela rinda ar vecāku pienākumiem, tai skaitā par
samaksu. Taču nav norādīts, kas par attiecīgo summu, ko vecāks
iemaksā, tiek bērnam nodrošināts. Un pēc nometnes izrādās, ka
vēl atsevišķi jāmaksā, piemēram, par ēšanu, gulēšanu u.tml.
Darba līgumos.
Piemēram, noslēgts darba līgums, kurā paredzēts, ka bērns pa
vasaru strādā veikalā un viņa pienākums ir kārtot preces. Taču
kaut kādu apstākļu dēļ priekšnieks šo bērnu norīko darbam pie
kases. Tātad, uzliekot viņam arī finansiālo atbildību. Bērns pieļauj šai darbā kļūdu, radot firmai finansiālus zaudējumus. Firma
pieprasa no bērna atmaksāt radušos iztrūkumu.
Tātad vecākiem ir svarīgi ne tikai parakstīt tiesisku līgumu,
bet arī sekot līdzi, kā šie līguma nosacījumi tiek pildīti.
Sagatavoja:
Evija Sokolova - Jurševska
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Bibliotēkas ziņas

Ilūkstes pilsētas bibliotēkā veiktās aptaujas rezultāti
Laika posmā no 1.septembra līdz 28.septembrim Ilūkstes pilsētas bibliotēkas lietotāji piedalījās aptaujā „Bibliotēkas piedāvātie informācijas resursi”. Bibliotēkas darbinieki vēlējās
uzzināt, vai piedāvātie informācijas resursi: grāmatas, žurnāli,
avīzes, katalogi, kartotēkas, interneta pakalpojumi, datu bāzes
ir pietiekami vai arī tos vajag atjaunot, papildināt. Vai, meklējot
nepieciešamo informāciju, to var atrast, izmantojot bibliotēkas
piedāvātos resursus.
Aptaujā piedalījās 37 bibliotēkas lietotāji. Respondentiem
bija jāatbild uz 11 jautājumiem.
Šīs aptaujas laikā mēs noskaidrojām, ka lasītājus apmierina
bibliotēkas piedāvātais grāmatu fonds, taču tas ir jāpapildina visās nozarēs. Visvairāk bibliotēkai jāiepērk daiļliteratūra, grāma-

tas psiholoģijā, vēsturē, ģeogrāfijā un citās nozarēs. Grāmatas
jāiepērk galvenokārt latviešu valodā, krievu un angļu valodā.
Ar piedāvāto žurnālu un laikrakstu klāstu ir apmierināti 70%
aptaujāto. Ja arī nepieciešamās avīzes  vai žurnāla nav bibliotēkā,   lasītāji var izmantot bezmaksas   LURSOFT datu bāzi
(laikrakstu bibliotēka). Jautājiet bibliotekāram! 51% aptaujāto
bija ieteikumi, kādus izdevumus bibliotēkai vajadzētu abonēt
nākotnē. Pasūtot periodiskos izdevumus 2008. gadam, bibliotēka ņēma vērā lasītāju vēlmes, taču līdzekļu ir tik, cik ir, un jau 3
gadus pašvaldība nepalielina līdzekļus periodisko izdevumu pasūtīšanai. Visvairāk lasītāju vēlējās lasīt psiholoģijas žurnālus,
un bibliotēka  pasūtīja  žurnālu „Psiholoģija ģimenei un skolai”
+  “Psiholoģija mums”.
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        79% aptaujāto ir vajadzīgi datori un interneta pakalpojumi, taču 51% neapmierina datoru skaits un to iespējas. Bibliotēkā šobrīd ir 8 datori, 4 -  darbiniekiem un 4 - apmeklētājiem,
bet drīzumā tiks uzstādīti datori, kas tiks iegādāti, izmantojot
Bila un Melindas Geitsu fonda līdzekļus, bibliotēkas apmeklētājiem tad būs pieejami  7 datori. Tie būs jauni, jaudīgi un arī
interneta ātrums tiks ievērojami palielināts. 2007.gada beigās  
bibliotēkā tika nomainīts datortīkls, un tagad interneta jauda ir
2,48 Mbps.
76% aptaujāto izmanto bibliotēkas piedāvātās tematiskās mapes.
Tematiskajās mapēs tiek apkopotas visbiežāk pieprasītās uzziņas, tēmas. Pašlaik bibliotēkas lietotāji var izmantot 62 mapes
par šādām tēmām:  psiholoģija, statistika, kreiļi, krāsu nozīme,
numeroloģija, bezdarbs u.c.
54% aptaujāto neizmanto katalogus, bet 64% tos izmanto.
Bibliotēkā ir alfabētiskais un sistemātiskais katalogs, katalogi
atvieglo informācijas meklēšanu, kā arī var uzzināt, vai jums
interesējošā grāmata ir bibliotēkā. Kopš 2006.gada 1.oktobra
jaunākās grāmatas var atrast Daugavpils rajona elektroniskajā
kopkatalogā  http://62.85.7.8/alise/alise3i.asp.
70% aptaujāto izmanto bibliotēkas savāktos novadpētniecības materiālus par Ilūksti un novadu. Bibliotēka aktīvi strādā
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pie novadpētniecības materiālu vākšanas, apkopošanas un popularizēšanas, jo katram novadam, pagastam, pilsētai ir sava
seja, tikai šai vietai piemītošas raksturīgākās iezīmes: daba,
vēsture, ļaudis, tradīcijas. Tas viss ir jāizpēta, jāsaglabā un jāpopularizē.
Šobrīd galvenais uzdevums ir apkopot, saglabāt un nodot nākamajām paaudzēm vēsturiskās liecības, fotogrāfijas, aculiecinieku atmiņas. Bibliotēkās notiek novadpētniecības materiālu
komplektēšana, apstrāde, tematisko mapju papildināšana un
jaunu veidošana.
78% aptaujāto ir vajadzīga bibliotekāra palīdzība nepieciešamās  informācijas meklēšanā - vai tā būtu grāmata, kāds raksts,  
jautājums, uz kuru nepieciešams rast atbildi.
Aptaujā visvairāk piedalījās   respondenti no 26-50 gadiem
(38%) un no 16-18gadiem (27%) ar augstāko izglītību (32%)
un vidējo speciālo (27%), sievietes (81%). Pēc nodarbošanās
strādājošie (35%) un skolēni (24%) un studenti (16%), uz bibliotēku tie nāk 1x nedēļā (35%) vai 1x mēnesī (32%).
Aptaujas rezultātus mēs izmantosim bibliotēkas darbā, pasūtot periodiskos izdevumus, iegādājoties grāmatas.
Paldies par piedalīšanos aptaujā visiem respondentiem!
Ināra Valpētere, Ilūkstes pilsētas bibliotēkas vadītāja   

"Grāmatas ir biezākas vēstules draugiem"
„Grāmata mūsu tautai vienmēr ir bijusi augstākas un gaišākas
dzīves zīme,” tā par grāmatu ir teicis latviešu rakstnieks Jānis
Akurāters. Lai izlasītu jūs interesējošo grāmatu, jūs visbiežāk
iegriežaties bibliotēkā. Taču bibliotēkas iespējas nodrošināt lasītāju ar visu tiem nepieciešamo literatūru ar katru gadu samazinās, jo pieaug grāmatu cenas. Līdztekus budžetā piešķirtajiem
līdzekļiem bibliotēka meklē arī citas iespējas papildināt grāmatu fondu ar jauniem izdevumiem.
Tādēļ jau 6 gadus bibliotēka piedalās Valsts Kultūrkapitāla
fonda (VKKF) izsludinātajā mērķprogrammā ”Jaunu grāmatu
un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām”. 2007.gadā
bibliotēka izstrādāja un iesniedza VKKF projektu „Grāmatas ir
biezākas vēstules draugiem”. Projekts tika atbalstīts un bibliotēka saņēma 1 daļēji atbalstīto grāmatu komplektu. Bibliotēka
4 kārtās saņēma 111 grāmatas par summu Ls 456,48. Grāmatas
tika sadalītas visām novada bibliotēkām:
Ilūkstes pilsētas bibliotēkai 23 grāmatas par summu Ls
129,80
Pilskalnes pagasta bibliotēkai 17 grāmatas par summu Ls
68,68

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkai 20 grāmatas par summu
Ls 58,54  
Bebrenes pagasta bibliotēkai 17 grāmatas par summu Ls
58,33
Šēderes pagasta bibliotēkai 18 grāmatas par summu Ls
65,39
Šēderes pagasta Pašulienas bibliotēkai  16 grāmatas par summu Ls 75,74
Bibliotēka saņēma grāmatas, kuras speciāla vērtēšanas komisija atlasīja no izdevniecību piedāvātā klāsta.        
Starp saņemtajiem izdevumiem ir pazīstami latviešu un ārzemju autoru darbi: L. Ķuzānes, A.Niedras, E.Lukjanska,
A.S.Gailītes, G.Repšes,  I.Indrānes un citu autoru darbi. Lasītāji, kuriem patīk vēsturiska satura literatūra, ģeogrāfija, varēja
lasīt J.Ūdra grāmatu „Z.Meierovica trīs Annas”, E.Mugureviča
grāmatu „Oskars Kalpaks”, A.Tauriņa „Avantūristi” u.c.
Tika saņemtas diezgan daudz bērnu grāmatas: M.Stārastes,
Ž.Vilsones, M.Laukmanes un citu autoru darbi.
Bibliotēkās notika jauno grāmatu izstādes, apskati. Katrā grāmatā ir ielīme, ka šo grāmatu dāvā VKKF.
Ināra Valpētere, Ilūkstes pilsētas bibliotēkas vadītāja

PAZIŅOJUMS
No 11.februāra līdz 5.aprīlim, ieskaitot, Ilūkstes pilsētas
bibliotēkā notiks
GRĀMATU FONDA INVENTARIZĀCIJA.
Jums vajadzīgo informāciju meklējiet tuvākajās novada
bibliotēkās: Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā , Pilskalnes
pagasta bibliotēkā un Pašulienes bibliotēkā.
ATVAINOJAMIES PAR SAGĀDĀTAJĀM NEĒRTĪBĀM.
Tiksimies 8.aprīlī!
Ilūkstes pilsētas
bibliotēkas kolektīvs
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Pirmā tikšanās ar bibliotēku
Bebrenes pagasta bibliotēka uzsāka īstenot kultūras programmu „Pirmā tikšanās ar bibliotēku”, lai tām piesaistītu divus līdz
trīs gadus vecus bērnus un viņu vecākus.
    „Pirmā tikšanās ar bibliotēku” ir LNB izstrādātās un īstenotās programmas „Lasīšanas veicināšana” apakšprogramma, ko
finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.
Programmas mērķis ir pievērst jauno vecāku uzmanību lasīšanai, popularizēt bibliotēkas pakalpojumus ģimenēs, veidot
maziem bērniem labvēlīgu vidi bibliotēkā un attīstīt bilžu grāmatas žanru.
Programmas mērķis ne tikai piesaistīt jaunus lasītājus, bet ar
tās palīdzību tiks attīstīta bibliotēka, un šeit galvenais nosacījums bija pašvaldības atbalsts.
Par piešķiro  pašvaldības līdzfinansējumu  bibliotēkā tika izveidots bērnu stūrītis, iegādātas bilžu grāmatas un rotaļlietas.
Paldies Daugavpils rajona Sarkanā Krusta izpilddirektorei
Skaidrītei Davnei par atbalstu šai programmai un piešķirto  bērnu galdiņu ar krēsliņiem!
  Mazie lasītāji par iestāšanos bibliotēkā un piedalīšanos programmā saņems Māras Cielēnas grāmatu „Burtu māja”.   

Bērnu stūrītis Bebrenes pagasta bibliotēkā.
E. Malahovska, Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītāja  

Ilūkstes novada attīstības plānošanas nodaļa

Ilūkstes novads gatavojas jaunai tūrisma sezonai
Katru gadu februāra sākumā, šogad no 8.februāra līdz 10.
februārim, Rīgā notiek starptautiskā tūrisma izstāde “Balttour
2008”, kurā piedalās gan Latvijas tūrisma informācijas centri,
tūrisma firmas, gan ārzemju dalībnieki. Izstādi apmeklē visdažādākie ceļotgribētāji. Tās ir gan ģimenes, kas izvēlas ceļojumus
atvaļinājuma laikam, gan skolas, kas plāno skolēnu ekskursijas,
individuālie ceļotāji un daudzas  tūrfirmas. Ilūkstes novada tūrisma informācijas centrs, gatavojoties izstādei, ir izdevis jaunu
tūrisma bukletu – “Tūrisma iespējas Ilūkstes novadā”. Bukletā
apkopota kompakta informācija par Ilūkstes novada kultūrvēstures un dabas objektiem, naktsmītnēm, ekskursijām, aktivitātēm. Mūsu novada skaistās vietas ir iecienījuši daudzi ceļotāji,
pagājušajā sezonā novadu apmeklēja vairāk nekā trīspadsmit
tūkstoši tūristu no visiem Latvijas novadiem un ārzemēm. Tūristu pieplūdumu sekmē arī novada viesu mājas, cilvēki ceļo
drošāk, zinādami, ka pēc ekskursijām varēs bez rūpēm atpūsties

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.
Katra mēneša 7.datumā
Ilūkstē sadarbībā ar Valsts meža dienesta Konsultāciju un
pakalpojumu centru notiks semināri – konsultācijas meža
īpašniekiem.
Semināru norises shēma – pirmajā dienas pusē – apmācības,
pēcpusdienā – individuālās speciālistu konsultācijas par   jautājumiem, kas skar meža īpašumu apsaimniekošanu.

jaukā naktsmītnē, nopērties
pirtiņā.
Mums jāturpina iesāktais
darbs, lai saglabātu un spētu
uzturēt visas dabas vērtības, kas mums ir. Lai katrs
cilvēks, kas apmeklē mūsu
novadu, aizbrauktu ar labām
atsauksmēm par mūsu dabu,
kultūrvēsturi un novada cilvēkiem!
Projektu vadītāja/Tūrisma informācijas centra
vadītāja Līvija Tamane

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 un pakalpojumu centrs  informē un konsultē par meža
apsaimniekošanu un nozares aktualitātēm, sniedz meža apsaimniekošanas pakalpojumus.
Bezmaksas seminārs un konsultācijas notiks Ilūkstes pilsētas kultūras centrā Brīvības ielā 12, 2008.gada 7.martā  no
plkst.10.00 līdz 14.00.
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 un pakalpojumu centra Daugavpils nodaļā Sēlijas ielā
25, tālr. 65457097, 26438175.
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Novada attīstības aktualitātes

Darbs pie projekta turpinās

Kā jau iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši, Ilūkstes novada
dome šobrīd intensīvi strādā pie projekta, kas paredz SIA “Veselības centrs “Ilūkste”” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošanu kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrošināšanai.
Tiks apmeklētas līdzīgas medicīnas iestādes Latvijā, kur pārmaiņas jau notikušas, lai gūtu pieredzi. Tiek meklēti atbilstoši
sadarbības partneri arī Norvēģijā.
Projekta ietvaros 2007.gada rudenī tika veikta Ilūkstes novada, Dvietes, Eglaines un Sventes pagasta, Subates ar lauku teritoriju, kā arī Asares, Rubenes un Dunavas pagasta un Aknīstes
ar lauku teritoriju iedzīvotāju anketēšana, lai iegūtu informāciju
nepieciešamo pārmaiņu plānošanai. Tika iesniegts nepilns tūkstotis anketu, un šobrīd tās jau ir izvērtētas un informācija apkopota, notiek datu analīze. Paldies visiem, kas sniedza savu ieguldījumu situācijas izpētē! Iedzīvotāju izteiktos ierosinājumus
pamatīgi izvērtēs VC “Ilūkste” vadība, un anketēšanā iegūtie
dati tiks apspriesti arī speciālistu vidū. Ar aptaujas rezultātiem
interesenti martā varēs iepazīties “Ilūkstes Novada Vēstīs”, kā

arī Ilūkstes novada domes mājas lapā www.ilukste.lv, kur kopš
2008.gada februāra var uzzināt arī speciālistu pieņemšanas laikus VC “Ilūkste”, Bebrenes un Šēderes feldšeru punktos.
Šā gada 30.janvārī Ilūkstes novada domes telpās notika
aptaujas rezultātu prezentācija, uz kuru tika pieaicināta arī
VOAVA Latgales nodaļas vadītāja Sandra Buzajeva. Viņa
solīja sniegt gan atbalstu, gan padomu projekta īstenošanā un
aktīvi iesaistījās aptaujas rezultātu apspriešanā un izvērtēšanā.
Spraigās diskusijās vairākkārt tika minēts katastrofālais
speciālistu trūkums Latvijā, it īpaši Latgales zonā, tāpēc
izskanēja arī nopietns aicinājums mudināt Ilūkstes novada
jauniešus studēt medicīnu un atgriezties dzimtajā pusē, lai
palīdzētu tās iedzīvotājiem. Daudziem sāpīgs ir jautājums par
slimnīcas atjaunošanu Ilūkstē, taču to realizēt diemžēl nebūs
iespējams. Šai ziņā krietni reālāks šķiet ierosinājums izremontēt,
paplašināt un attīstīt dienas stacionāru, kā arī nākotnē, iespējams,
pārveidot to par diennakts stacionāru tādā līmenī, lai tas būtu kā
alternatīva slimnīcas izveidei.
Projektu finansē EEZ, Latvijas valsts un Ilūkstes novada
dome.
Antra Martinsone

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas
upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ietvaros ir uzsākta
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē” realizācija.
Finansējuma saņēmējs ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs–
SIA „Ornaments” .
Projekta kopējais finansējums būs vairāk nekā 2,5 miljoni
eiro. Ilūkstes novada domes līdzfinansējums – 11%.
Šobrīd tiek veikta iepirkuma procedūra projektā paredzētajiem  projektēšanas darbiem un būvdarbiem.  Projekta ietvaros
paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana un
rekonstrukcija Ilūkstes pilsētā.
Plānots veikt:
• ūdensapgādes tīklu paplašināšanu Ilūkstes pilsētas – Pilskalnes, Zemnieku, Pļavu, Zemgales, Jelgavas ielas posmos un otra
maģistrālā ūdensvada izbūvi no ūdens atdzelžošanas stacijas;
• ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju Ilūkstes pilsētas Upes,

Grāvju un Kastaņu ielas atsevišķos posmos;
• kanalizācijas tīklu paplašināšanu Pilskalnes, Zemnieku,
Kalna, Pļavu , Zemgales, Jelgavas, Raiņa, Grāvju, Kastaņu ielas
posmos un spiedvada izbūvi Pļavu ielā;
• kanalizācijas tīklu nomaiņu Strēlnieku ielā;
• sūkņu staciju Pļavu un Jelgavas ielā būvniecība un esošās
sūkņu stacijas Upes ielā rekonstrukcija.
Plānotie rekonstrukcijas darbi un būvdarbi tiks uzsākti 2008.
gada otrajā pusē, kas radīs izmaiņas transporta kustības shēmās
Ilūkstes pilsētā. Kā to paredz Eiropas Savienības normatīvi būs publiski pieejama informācija par izmaiņām un izveidotas
transporta kustības shēmas ielu posmos, kur paredzēti būvdarbi,
tāpēc iedzīvotājiem nevajadzētu bažīties par apgrūtinātām  iespējām pārvietoties Ilūkstē projekta realizācijas laikā.
Aktivitātes mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu –
ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot
vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un sekmējot
ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Ilūkstes novada teritoriālais plānojums
Ar šo avīzes numuru vēlamies pievērst iedzīvotāju uzmanību ierobežojumiem aizsargjoslās, ko nosaka Aizsargjoslu
likums un Ilūkstes novada teritorijas plānojums. Šajā numurā – par ūdensobjektu aizsargjoslām.
AIZSARGJOSLAS
Aizsargjoslu uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības,
nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgas ietekmes.
Aizsargjoslu veidi
Ilūkstes novada teritorijai ir noteiktas šādu veidu aizsargjoslas:
• vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas;
• ekspluatācijas aizsargjoslas;
• sanitārās aizsargjoslas;
• drošības aizsargjoslas;
• citas aizsargjoslas, ja tādas paredz likums.

VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS
AIZSARGJOSLAS
Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas no vides un dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa.
To galvenais uzdevums ir samazināt vai novērst antropogēnās
negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas
aizsargjoslas.
Ir šādi vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslu veidi:
• virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas;
• aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem;
• aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām;
• mežu aizsargjoslas ap pilsētām;
• aizsargjoslas ap purviem.
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm,
ūdenstecēm un mākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu pie-
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sārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.
Aizsargjoslas ap ūdenstecēm ( Ilūkstes novads )
•

Aizsargjoslas
platums

Nosaukums

Garums (km)

Daugava

1005, tajā skaitā
352 Latvijā

Ilūkste

53

Dviete
Šēdere
Viesīte
Ilzupīte
Eglaine
Lašupīte
Akmeņupe
Prode
Kalvānu upīte
Kazupe
Kairova upīte
Pastaune
Viklupe
Pļepovka
Jelgaviņas
upīte
Līčupīte
Munda
Lakstīgala
(Lakstīgalu
strauts)
Dziļais gr.
Melnupīte
Pīkstulīte
Dubupīte
Stroda upīte
Jermulišķu
(Kaminčas)
grāvis
Biķernieku
upīte
Podīnupe
Kaņupīte
Alkšņupīte
Sarkanupīte
Pudīna
Barsukienes
grāvis
Vecgrīnvaldes

33
12
11,1
12
10
10
12
9,6
<10
<10
<10
6,7
<10
6,5

100 m (10 m ciemos un
pilsētās)
100 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

<10

10 m

<10
5,8

10 m
10 m

5,7

10 m

3,9
<10
3,4
3,3
<10

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

<10

10 m

<10

10 m

3,0
<10
<10
2,7
2,5

10 m
10 m
10 m
10 m
10 m

<10

10 m

<10

10 m

Pavlova upīte
Rauda
Zvirgzdupīte
Šarlotas upīte
Rudmijas
upīte
Gorbunovkas
upīte

<10
<10
<10
<10

10 m
10 m
10 m
10 m

<10

10 m

<10

10 m

(Muižnieku upīte)

500 m

       2008.
gada
februāris
       2007.
gada
maijs

Gorodecka
<10
10 m
upīte
Kokišpurva
<10
10 m
upīte
<10
10 m
Gulbju upīte
<10
10 m
Odenes strauts
2,5
10 m
Jasēviča gr.
Bebrupīte
1,1
10 m
Rupsīte
<10
10 m
Aizsargjoslas ap ūdenstilpēm ( Ilūkstes novads)
•
Aizsargjoslas
Nosaukums
Platums (km)
platums ( M)
110
300
Skuķu ezers
97
100
Dvietes ezers
Šarlotes
39.2
100
Kaminčas
27.6
100
Galiņu
53.2
100
Marijas
19.3
50
Ilzines
19.2
50
Sabaļa
16.9
50
Ombergas
15
50
Skujiņu
10
50
Līkuma
8.4
10
Bērzezers
6.5
10
Steļmaka
6.2
10
Čabišku
6
10
Dzeņuška
4.1
10
Tartaka
3
10
Diņģelkalna
2.5
10
Arlaks
2.5
10
Dubezers
1.7
10
Driģenes
1.6
10
Mičūnu
1.6
10
Dziļais
1.2
10
Grendzes
1.1
10
Pastaru
1
10
Glušika
1
10
Pastarītis
0.3
10
Aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās
Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā aizliegts:
•   izvietot būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus), minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu,
kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas;
•  ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus un atkritumu izgāztuves;
•  veikt 50 metrus platā joslā kailcirtes, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju seku likvidēšanai un vējgāžu, vējlaužu un
snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī palieņu pļavu atjaunošanai
un apsaimniekošanai;
•  celt ēkas un būves teritorijās ar applūdinājuma varbūtību
vismaz reizi simt gados, izņemot īslaicīgas lietošanas būves,
mazēkas lauku apvidū un šim nolūkam īpaši paredzētās aizsargbūves vai teritorijas uzbēršanu;
•  papildus iepriekšējos punktos minētajam 10 metrus platā joslā:
•  izvietot degvielas uzpildes stacijas,
•  celt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus (izņemot kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas ietaises, kā arī citas hidrotehnis-
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kās, krastu nostiprināšanas un tiltu būves, kuģošanas drošībai
nepieciešamās būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens
transportlīdzekļu piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai
paredzētās degvielas uzpildes stacijas, ja attiecīgās darbības ir
paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā),
•  lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības
līdzekļus,
•  ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar Daugavpils
reģionālo vides pārvaldi,
•  veikt galveno cirti, izņemot koku ciršanu ārkārtas situāciju
seku likvidēšanai, vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai,
•  iegūt un izmantot derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdeņu ieguvi ūdensapgādes vai rekreācijas vajadzībām aizsargjoslā
esošai dzīvojamai vai atpūtnieku aprūpei paredzētai ēkai,
•  mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības
tehniku,
•  veikt meža zemju transformāciju (izņemot kultūras pieminekļu atjaunošanu, ūdens ņemšanas ietaises, ūdens regulēšanas
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ietaises, kā arī citas hidrotehniskās, krastu nostiprināšanas un tiltu
būves, kuģošanas drošībai nepieciešamās būves, peldvietas, laivu un motorizēto ūdens transportlīdzekļu piestātnes un šo transportlīdzekļu uzpildīšanai paredzētās degvielas uzpildes stacijas,
ja attiecīgās darbības ir paredzētas vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumā vai ūdensobjekta apsaimniekošanas plānā),
•  kurt ugunskurus un novietot teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko
valdītāju;
•   novietot iegūto grunti pēc normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā veiktas virszemes ūdensobjekta padziļināšanas vai tīrīšanas ārpus tam paredzētajām vietām;
•  ierīkot mehānisko transportlīdzekļu sacīkšu trases un izmēģinājumu vietas;
•   virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ierīkotajās peldvietās braukt ar motorlaivām un ūdens
motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību,
šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību.

Vide

Talka dabas parkā "Dvietes paliene"
Šī gada 19. un 20. janvārī dabas parkā "Dvietes paliene"
notika ziemas talka. To organizēja Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar biedrību "Dvietes senlejas pagastu apvienība".
Talka notika projekta "Dvietes palienes dabas parka apsaimniekošana un atjaunošana" ietvaros un to finansēja Nīderlandes
Karaliskā Putnu aizsardzības biedrība un Nīderlandes fonds
"Stichting ARK".
Spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem – stiprajam vējam
un lietum, uz aicinājumu piedalīties palieņu pļavu atjaunošanas
pasākumos atsaucās 14 talcinieki. Sestdien un svētdien notika
krūmu ciršana un dedzināšana, lai atjaunotu aizaugušās pļavas
un nodrošinātu labvēlīgus apstākļus pļavu putnu ligzdošanai.
Labi pastrādājuši, talkas dalībnieki devās nelielā pārgājienā
pa dabas parku "Dvietes paliene". Pārgājiena laikā apskatījām,
kā ziemā jūtas savvaļas zirgi un govis, vērojām ziemojošos putnus, secinājām, ka dabiskā ganīšana ir ļoti efektīvs paņēmiens
aizaugušo palieņu pļavu atjaunošanā un apsaimniekošanā.
Paldies talkas dalībniekiem – Ilzei Kļavinskai, Ievai Kļavinskai, Dainai Leimanei, Ievai Kļaviņai, Tomam Račinskim
(4,5 gadi), Ievai Mārdegai, Edmundam Račinskim no Rīgas;
Mārai Andrijauskai no Jēkabpils; Naurim Namiņam (15 gadi)
un Valdai Namiņai no Ilūkstes; Dāvim Grubertam, Andrim Endzelim, Aivaram Štrausam no Bebrenes! Paldies par garšīgo

ēdināšanu Lienei Čekanovskai un Ilgai Juhnai no Bebrenes profesionālās vidusskolas!
Visiem, visiem – paldies par darbu!!!
Ceram, ka pavasarī un vasarā talkas dabas parkā "Dvietes
paliene" būs daudz vairāk atbalstītas no Ilūkstes novada iedzīvotāju un sabiedriskās organizācijas "Dvietes senlejas pagastu
apvienība" biedru puses. Darbiņus aktīviem cilvēkiem dabas
parkā vienmēr var atrast". Visi esat laipni aicināti!
Benita Štrausa, talkas organizatore

Skolu ziņas

Radošais seminārs Ilūkstes 1.vidusskolā
4.februārī Ilūkstes 1.vidusskolā notika seminārs „Informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas latviešu valodas un
literatūras stundās”. Seminārā piedalījās 15 Daugavpils rajona
latviešu valodas un literatūras skolotāji, kā arī Daugavpils rajona IP galvenā speciāliste Janita Zarakovska.
Skolotāja S.Romaņenkova ( viņa ir arī Daugavpils rajona
latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja) iepazīstināja skolotājus ar IT iespējām mācību procesā. Skolotāji tika
iepazīstināti ar PowerPoint, Interneta un interaktīvās tāfeles
iespējām.
Īpašu interesi skolotājos izraisīja interaktīvā tāfele, jo tika
dota iespēja ne tikai vērot, bet arī pašiem aktīvi darboties.

Semināru vada Ilūkstes 1. vidusskolas latv.
val. un lit. skolotāja S. Romaņenkova.

       2008.
gada
februāris
       2007.
gada
maijs

Ilûkstes Novada Vçstis

6
16

Semināra noslēgumā skolotāji bija gandarīti par redzēto
un atzina, ka savā profesionālajā darbībā noteikti izmantošot
PowerPoint prezentāciju par J.Jaunsudrabiņu, kā arī semināra
vadītājas piedāvātās interneta adreses un saites.
Aizbraucot skolotāji izteica lielu paldies par jaunajām idejām.
S.Romaņenkova, Ilūkstes 1.vsk.
latviešu valodas un literatūras skolotāja

Daugavpils raj. latv. val. un lit. skolotāji nodarbības laikā.

Janvāris – „Erudītu” mēnesis
Ilūkstes 1.vidusskolā 2.semestra sākums paiet konkursu
„Erudīts” zīmē. Tradicionāli zināšanu un atjautības konkursi
tiek organizēti par noteiktām tēmām. Iepriekšējos mācību gados

Konkursa "Erudīts" 1.vietas ieguvēji 3. – 4.klašu grupā
4.b klase.
No kreisās: G.Vorotinska, J.Kukjāne, D.Malāns,
L.Purvinska un I.Gabrevičs.

tika spēlēti „Erudīti” par tēmām: „Latvija”, „Eiropa”, „Mana
skola” u.c.  Šoreiz konkursa tēma – „Mans dzimtais novads”, jo
2007./2008.mācību gadā skolā tiek realizēts skolas uzdevums,
kas saistīts ar skolēnu pozitīvas attieksmes veidošanu pret skolu, dzimto vietu un valsti. Konkursa jautājumi ir ļoti daudzveidīgi. Skolēniem jādemonstrē zināšanas Ilūkstes novada un skolas vēsturē, jāpārzina novada šodiena, jāprot nosaukt izcilākās
personības, kuras saistītas ar Ilūkstes novadu.
Interesanti ir tas, ka sākumskolas klasēm konkursu organizē
vidusskolēni – vidusskolas pašpārvaldes pārstāvji. Viņi gatavo
jautājumus, vada pasākumu un piedalās žūrijas darbā. Konkurss
ir laba iespēja parādīt savas zināšanas un uzzināt to, kas varbūt
ikdienas steigā palaists garām. Tā ir arī iespēja noteikt gudrākās
un erudītākās klases skolā. Šī gada konkursa „Erudīts” uzvarētājas ir 1.b klase 1. – 2.klašu grupā (audzinātāja I.Siņuka),
4.b klase 3. – 4.klašu grupā (audzinātāja S.Davne), 7.a klase 5.
– 7.klašu grupā (audzinātāja V.Tamane), 11.a klase vidusskolas
klašu grupā (audzinātāja S.Romaņenkova).
A.Pabērza,
Ilūkstes 1.vidusskolas direktora vietniece

Dvēseles lappuse

Vienotības pēcpusdiena Šēderē
Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību ietvaros Šēderes kultūras namā 26.janvāra pēcpusdienā notika iepazīšanās un sadraudzības pasākums,
uz kuru pulcējās tuvējo draudžu locekļi un citi
interesenti. Liels bija mans pārsteigums, ieraugot
tik daudz sanākušo! Bija ieradušies kristieši no
Raudas, Medumiem, Eglaines, Šēderes, Ilūkstes
un pat no Jelgavas un Krāslavas! Pasākumu vadīja
Medumu un Grendzes katoļu draudzes priesteris
Arnis Maziļevskis un Subates, Ilūkstes, Lašu luterāņu draudzes mācītājs Raivis Martinsons. Viņi
runāja par atšķirīgo un kopīgo starp dažādu konfesiju ticīgajiem, norādot uz to, ka Dievs ir viens, bet
dažādi veidi, kā Viņu pielūdz. Priesteris Arnis ļoti
vienkāršā un saistošā veidā uzskatāmi parādīja, kā,
aizvien vairāk tuvojoties Kristum, tuvojamies arī
viens otram.
Pasākuma gaitā bija arī iespēja uzdot visdažādākos jautājumus mācītājiem un saņemt uz tiem
atbildes. Notika interesantas, draudzīgas diskusijas starp katoļu un luterāņu draudžu locekļiem, sarunas pie tējas tases. Daži no pasākuma dalībniekiem pastāstīja par savu ceļu pie Dieva un to, kā
iepazinuši dažādu konfesiju baznīcas. Ik pa laikam
skanēja dziesmas un lūgšanas, mācījāmies arī savdabīgās jūdu tautas dejas.

Priesteris Arnis un bērni no Raudas skolas māca pārējiem dziesmu
“Mēs esam tauta, kas slavē to Kungu”.
Laiks aizritēja nemanot, aiz loga iestājās tumsa, bet mūsu sirdis pildīja
gaisma, siltums, miers un vienotība.  
Silvija Spaļva, Šēderes KN vadītāja

2008. gada februāris
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GAVĒŅA LAIKA PĀRDOMAS

“Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu.”

Mt. 4, 17

Iesāciet gavēni, jo Lieldienas ir tuvu! Jā, gavēnis ir laiks, kad
gatavojamies Lieldienām - Kristus augšāmcelšanās svinībām.
Ja gribam reāli piedzīvot sirdī Kristus augšāmcelšanos, t.i., kad
sirdī nemiera, naida, kārību vietā ienāk miers, prieks un mīlestība, tad nopietni jāpadomā par gavēni. Gavēnis ir laiks, kad dota
iespēja tikt vaļā no grēkiem. Tu esi izvēles priekšā - turpināt
savā dzīvē “atzīmēt” gavēni un Lieldienas kā parasti, vai izvēlēties Jēzu. Ja vēlies savā dzīvē un sirdī ko labāku - piedzīvot  
augšāmcelšanos, tad   izdari izvēli atdot Jēzum savus grēkus.
Nebaidies, ja Tev liekas, ka nespēj, nemāki vai nezini. Svarīga
ir tava griba - izvēle. Pasaki Jēzum, ka Tu to vēlies un Viņš dos
Tev iespēju. Negaidi, bet pasaki - izvēlies.
Šis ir Dieva žēlsirdības laiks. Dievs vēl dod laiku un iespēju.
Paraugies apkārt, kā cilvēki beidz savu dzīvi - mirst vientulībā,
mokās, izmisumā, neapmierinātībā, atstumtībā. Neviens no viņiem nesāka ar to, ka atteicās no Dieva uzreiz, bet viss sākās ar
maziem grēciņiem - nedaudz samelot, nedaudz nozagt, nedaudz
aprunāt.
Grēks visu izjauc un labo izmanto slikti.
Tev ir dota spēja pazīt grēku, bet tu šo spēju vairāk izmanto
tam, lai  norādītu uz citu grēkiem. Tev ir dota spēja nostāties pret
grēku, bet tu nostājies pret grēcinieku. Tev ir dots just riebumu
pret grēku, bet tu ienīsti sevi, nevis grēku sevī. Esi aicināts būt
vērsts uz Dievu sevī, bet tu esi vērsts pats uz sevi.
Grēks ir ievainojis arī tavas izjūtas - grēku tu izjūti kā mazu
ļaunumu, bet savas fiziskās vajadzības pārspīlē. Redzot citu
problēmas, tu domā par to, kā pamācīt, nevis par to, ko labu tu
varētu izdarīt. Prāts emociju iespaidā var kļūdīties un izvēlēties
grēku, sajaukt lielāko labumu ar mazāko, ļaunumu sajaukt ar
labumu. Tu domā par lielām lietām, kuras nespēj izdarīt, bet
nedari mazās lietas, kuras vari paveikt. Tas viss notiek tāpēc, lai
novērstu tevi no īstās cīņas vietas - no tavas sirds.
Ļaunajam garam ir vienalga, par ko tu cīnies, - lai tikai tu
nebūtu uzticīgs Dievam! Iespējams, tu cīnies par to, lai kāds
atgrieztos no grēkiem, un domā, ka tas ir labi, bet nejūti, ka
nemīli šo cilvēku, ka nosodi viņu, paaugstini sevi pār viņu un
neesi uzticīgs Dieva Garam, bet savu sirdi esi atvēris citam garam. Tu cīnies ar valdības problēmām, bet savas nerisini. It kā
iestājies pret ļaunumu, bet tajā pašā laikā tieši to vairo. Nav
jādzīvo tikai savā alā, ir jāiesaistās sabiedrības un valsts dzīvē, bet tu nedrīksti aizmirst galveno - savas attiecības ar Dievu.
Dievs ilgojas pēc tavas sirds. Tev ir izvēle - ielaist savā sirdī
grēku vai Dievu.
Gavēnī tev jāpiedzīvo Dieva žēlsirdība. Jāsaņam grēku piedošana. Jāizjūt šis brīnums savā sirdī. Šī ir tava iespēja. Ļauj
Dievam glābt sevi un tūkstošiem ap tevi izglābsies.
Bet sāc ar sevi!
Arnis Maziļevskis,
Grendzes un Medumu katoļu draudzes priesteris
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VĒSTULE DVĒSELEI
Dvēselīt, mosties –
Dzīvībai roku sniedz!
Dvēselīt, celies –
No sārņiem mazgājies!
Dvēselīt, ietērpies
Jaunās drānās –
Augšāmcelšanās
Tev jāsatiek!
Dvēselīt, atveries –
Gaisma tevī lai ienāk,
Tevī dzīvot lai sāk.
Dvēselīt, neuzticies,
Maldu ceļos kas vada!
Dvēselīt, Jēzum vien uzticies –
Viņš VIENĪGAIS
Ceļu īsto, patieso rāda.
Dvēselīt, izvēlies –
Kam sekot tu vēlies?...
Dzīve uz zemes
Vienreiz tik dota.
Vai nevēlies tu
To pārvērst
Skaistākā rotā?...
Dzintra Krievāne, Ilūkstē
2008.g.februārī, Gavēņa laikā

Kultūras un sporta pasākumi Ilūkstes novadā februārī un martā
Datums
16. februāris
20. februāris
februāris
23. februāris
24. februāris
10. marts
marts

Pasākums
Norises vieta
„Meteņdiena”
Bebrenes kultūras nams
Ilūkstes novada domes kausa izcīņa volejbolā vīriešu komandām
Ilūkste
Sniega un piemērotu laika apstākļu gadījumā notiks arī šādi sporta pasākumi
Rajona čempionāts un slēpotāju kluba „Bebra” balvu izcīņa distanču slēpošanā
Bebrene
Rajona atklātais čempionāts un Latvijas čempionāta posms skijoringā
Ilūkste
Daugavpils rajona atklātais čempionāts ziemas motokrosā un biedrības „Moto
Ilūkste
Ilūkste” kausa izcīņa motosportā
Ilūkstes novada čempionāts zemledus makšķerēšanā
Ilūkstes novads
Ilūkstes novada ziemas sporta un atpūtas svētki „Atvadas no ziemas”
Ilūkste
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Apsveicam !
Tai laimei tici, ko tev draugi vēl,
Lai dzīves dārzā tu vēl ilgi ziedi.
Lai gadu nodzīvoto tev nav žēl,
Bet nākamie deg kā krāšņi ziedi!  
Un dziedāsim, lai dziesma skan par dzīvi, kura mūžam
skaista ir...

Šai garā ceļā, ko par dzīvi sauc,
Tu lemta man, es – tev,
Un tas ir ļoti daudz ...  
Ilūkstes R.Katoļu baznīcā laulību noslēdza:

Vēlot veselību, dzīvesprieku, sirdsmieru un izturību
katrā dzīves solī,
sieviešu vokālā ansambļa ''Lilija” dalībnieces sveic
ANNU LASOVSKU skaistajā jubilejā !

ALEKSANDRS KRUGLOVS
un
EMERITA KAUŠELE
25.12.2007
GUNTARS SILIŅŠ
un
INESE PUDĀNE
26.01.2008
APSVEICAM !

Ar sauli tu iznācis pasaulē Tavam mūžam lemts gaismu izstarot.
Lai izdodas tev šai saulē degt gaismā
Un citiem to prast vēl dot!         

Ilūkstes novada dome

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jauni:
– ilūkstietis: NIKITA UŠĀNS 05.01.2008.,
– bebrenietis: VALTERS VASIĻEVSKIS 12.01.2008.,  
– pilskalnietis: ALANS LOBANOVS 11.12.2007.
Ilūkstes novada dome sveic jaundzimušo
bērniņu vecākus un vecvecākus

līdzjūtība

Ilūkstes novada
iedzīvotāji!

Laiks apstājas ar skarbu piesitienu –
Nav rītdienas, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals...
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie:
 ilūkstieši:      Jāzeps KOZINDA 23.04.1930. - 12.01.2008.   
Jevdokija DROZDOVA 01.09.1934. - 11.01.2008.
Anna MIĻŅIKOVA 08.11.1950. - 03.01.2008.
Jekaterīna CURIKOVA 11.02.1927. - 18.01.2008.
Rihards VELIKS 28.06.1963. - 18.01.2008.
Monika STRODE 17.10.1933. - 23.01.2008.
Rozālija SJUCILLO 06.09.1922. - 29.01.2008.
Anatolijs BOGDANOVS 31.07.1950. - 25.01.2008.
Arnolds RISBERGS 16.11.1937. - 30.01.2008.
 bebrenietis:   Aivars BIČKOVSKIS 18.07.1957. - 26.01.2008.
 pilskalnietis: Henrihs VUŠKĀNS 01.08.1954. - 24.01.2008.
 šēderieši:      Juzefa DENIŅA 30.12.1925. - 11.01.2008.
Tamāra TIMOŠENKO 12.07.1926. - 30.01.2008.

Sākot ar šī gada 11.februāri notiks sporta
nodarbības galda tenisā un novusā. Aicinām jūs
izmantot iespēju un pilnveidot savas prasmes un
iemaņas šajās sporta spēlēs.
Nodarbības notiks Ilūkstes novada „Bērnu un
jauniešu centrā”.
Nodarbību laiks
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

18:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00
18:00-21:00
19:00-21:00
13:00-17:00
13:00-17:00

Neskaidrību gadījumos zvanīt   t. 29499592

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka
Ilūkstes novada dome
Ilūkstes novada informatīvais izdevums. Redaktore: ANTRA MARTINSONE.28768453, e-pasts: antra.martinsone@ilukste.lv
Redkolēģijas adrese: Ilūkste, Brīvības iela 7, tālrunis 5447859, e-pasts: dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem atbild raksta autori.
Maketēšana un iespiešana SIA “Madonas poligrāfists”
Tirāža – 600 eks.

