Ilūkste

 Bebrene

Tālajā 1944. gada 1. oktobrī
savas pastāvēšanas vēsturi uzsāka
Ilūkstes 2. vidusskola (tajos laikos
dēvētā Ilūkstes septiņgadīgā
skola), kas toreiz izvietojās Ilūkstes
ģimnāzijas (tagadējā Ilūkstes 1.
vidusskolas) telpās. Tika atvērtas
krievu un poļu skolēnu klases,
kurās mācības uzsāka 37 skolēni.
Par pirmo skolas direktoru kļuva
Jāzeps Valentinovičs, kas kopā ar
skolotāju Aleksandru Geideprims



Žunda, kam vēlāk pievienojās arī
A. Gorkova un M. Traškova.
Sākotnēji mācību process tika
īstenots 2 maiņās. Šajā laikā, no
1944. līdz 1953. gadam skola
piedzīvoja 6 direktoru maiņu.
1953. gada 1. septembrī skolēni
uzsāka mācības jau pārdēvētajā
Ilūkstes 2. vidusskolā. 1957. gadā
savu darbu direktora amatā sāka
Grigorijs Sidorovs.
1958. gadā skolā darba gaitas

Ilūkstes 2.vidusskolas skolas ēkas atklāšanas svinības 1959. gada
26.septembrī.
Pirmais no kreisās stāv vakarskolas direktors Vsevolods Romanovskis

uzsāka
lielo
un
atbildīgo
jaunuzņemto bērnu izglītošanas
darbu. Jau nākošajā gadā darbu
skolā uzsāka vēl 3 skolotāji: A.
Kuļikovska, J. Nužnovs un M.

Nr. 1

Pilskalne  Šēdere

sāka jauns, enerģisks un atsaucīgs
fizkultūras skolotājs Sigismunds
Gricāns, kas vēlāk – 1969. gadā
tika iecelts par skolas direktoru,
kur veiksmīgi nostrādāja 23 gadus

(1969. – 1992.). Kā atklājās vēstures pētīšanas procesā, Sigismunds Gricāns , būdams šai amatā,
ir bijis aktīvs sportists un kultūras
piekritējs. 7 reizes pēc kārtas Daugavpils rajonā viņš ir ieguvis 1.
vietu 100 m skrējienā. Šo gadu
laikā, paralēli darbietilpīgajam direktora amatam, viņam aizvien
pietika laika arī dalībai tautas kora
„Latgale” mēģinājumos un skatēs.
1959. gada 26. septembris Ilūkstes 2. vidusskolas skolēniem un
skolotājiem bija lieli svētki, jo tika
atklāta jaunā skolas ēka Raiņa ielā
(tagad Stadiona ielā). Mācības jaunatklātajā skolā uzsāka 307
skolēni. No šī laika direktora Grigorija Sidorova vadībā, skola kļuva
par otrajām mājām daudzām
paaudzēm. Tā pieņēmās spēkā un
ieņēma stipru stāju blakus citām rajona vidējā rakstura izglītības
iestādēm. Ilūkstes 2. vidusskolas
darbību vienmēr ir caurstrāvojusi
devīze „Zināšanas – manas dzīves
veiksmes ķīla”.
No 1962. līdz 1986.gadam
skolā strādāja arī nopelniem bagātā
skolotāja Viktorija Bukacinska,
kas mācīja vizuālo mākslu un darbmācību meitenēm. Viņai tika
piešķirts skolotāja metodiķa un
tautas izglītības teicamnieka tituls,
kā arī medaļa „Darba veterāns”.
1970. gadā, piepildījusi savu
bērnības sapni (kļūt par skolotāju),
savā dzimtajā skolā atgriezās
Tamāra Ļevašova un uzsāka darbu
kā fizikas un matemātikas
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Skolas pasākumu dvēsele, kas
aizvien rūpējās, lai dzīve skolā
būtu interesanta un piesātināta, bija
skolotāja Zenta Puķīte. Viņa vienmēr rūpējās, lai kori un deju kolektīvi būtu kultūras dzīves centrā.
Tika rīkotas deju kolektīvu skates.
Liela nozīme bija arī tādiem
pasākumiem, kā sacensības hokejā,
futbolā un vieglatlētikā; jautrie
starti un sporta sacensības „Drosmīgie,
veiklie”
(„Cмелые,
ловкие”). Plaši izplatīta bija militārā apmācība un sportiski militārās spēles „Орлёнок” un
„Зарница”. Tika rīkoti pārgājieni.
Ļoti aktīvi darbojās Ļubovas
Voiskas
(Войская
Любовь
Дмитриевна) vadītais pēddziņu
pulciņš „Поиска”. Liela nozīme
bija arī ekskursijām uz Maskavu,
Minsku, Kijevu, Rīgu, u.c.
Īpašu popularitāti skolā guva
Internacionālās draudzības klubs
„Lāpa” („Факел”), kura neaizvietojamā vadītāja daudzus gadus
bija skolotāja Emīlija Utināne.
Sarakste tika veikta gandrīz ar
visām Padomju Savienības republikām. Šī kluba ietvaros tika rīkotas tikšanās ar draugiem,
viktorīnas, festivāli un izstādes.
Laika gaitā skolēni un skolotāji
ir pratuši ne tikai mācīties un atpūsties, bet arī strādāt. Darbs skoskolotāja. Šodien novadā viņa ir las teritorijā vienmēr ir bijusi
pazīstama dzejniece, kas kopā ar neatņemama skolas dzīves sastāvcitiem
novada
dzejniekiem daļa. Rudens mēnešos par skolēnu
piedalījās grāmatas „Šī zeme nav rūpēm kļuva arī ražas novākšana
lēta” veidošanā (2008.g.) Daudzi T. blakusesošajos sovhozos un kolhoLevašovas dzejoļi ir pieejami Ilūk- zos.
Skolā bija arī kokapstrādes un
stes novadpētniecības muzejā.
Padomju laikā skolu absolven- metālapstrādes darbnīcas un
tiem - teicamniekiem tika piešķir- ražošanas apmācības komplekss –
tas medaļas. Ilūkstes 2.vidusskolu traktori, lauksaimniecības mašīnas,
ar zelta medaļām beidza Brigita degvielas uzpildes stacija, esJakubaņeca (1983.g.) un Iveta Mi- takāde, boksi. Bija iespēja iegūt
traktora vadīšanas apliecību. . Turseviča (1986.g.).
Arī skolas iekšējā kultūras pat pie skolas manēžā bija šautuve.
Skolas teritorijā bija apdzīve aizvien ir kūsāt kūsājusi.
sildāmās siltumnīcas, kur audzēja dārzeņus un arī ziedus.
Bija zinātnisko pētījumu
lauciņš, ģeogrāfijas laukums.
Skola lepojās arī ar skolā
izveidoto novadpētniecības
muzeju, kurā notika vēstures
stundas. To veidoja vēstures
skolotājs Boriss Ševčenko.
Liels novadpētnieku darbs tika
veltīts Lielā Tēvijas kara
notikumu izpētei. Tika rīkotas
tikšanās ar kara veterāniem.
Skolas jaunie novadpētnieki
meklēja
Ilūkstē
kritušo
kareivju kapavietas, kā arī
sarakstījās ar viņu ģimenēm.
Varbūt tas bija par iemeslu,
kāpēc daudzi skolas zēni
izvēlējās turpināt mācības kara
skolā. Skola lepojas ar savu absolventu L.Alminoviču, kurš
Skolas direktors Sigismunds Gricāns
beidza kara aviācijas skolu.
strādājis laika posmā no 1969. līdz
Visus šos gadus skola ir
1992.gadam
sevi parādījusi un pierādījusi

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
dažādos republikas un rajona
konkursos,
sacensībās
un
olimpiādēs. Tajos ir piedalījušies
ne tikai skolēni, bet arī vecāki,
skolotāji un pat paši direktori.
No 1992. gada Ilūkstes 2.
vidusskolu veiksmīgi vada Janīna
Mackeviča, kas 2008. gadā tika ap-

Skolas pasākumu dvēsele - skolotāja
Zenta Puķīte

balvota ar Ilūkstes novada domes
Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu skolēnu audzināšanā.
2008./2009.m.g. skolā mācās
168 skolēni, kuriem tiek piedāvātas pamatizglītības, mazākumtautības jeb bilingvālās izglītības
un vispārējās vidējās izglītības
programmas. Skolā strādā 22
skolotāji. Skolas paspārnē kopā
sadzīvo arī Daugavpils rajona neklātienes skola (direktore Alita
Kudiņa) un Daugavpils rajona
sporta skola (direktors Jurijs Korotkovs).
Arī tagad skolā aktīvi rit
izglītības un kultūras dzīve. Tiek
īstenoti dažāda veida projekti un
semināri.

Skolas dzīvē aktīvi iesaistās
Ilūkstes 2. vidusskolas bibliotēka,
kur notiek gan bibliotēkmācības
1.-9. klašu skolēniem, gan
izstādes, veltītas dzejniekiem un
rakstniekiem.
Vecākiem
un
skolēniem tiek piedāvāta plaša informācija par karjeras izglītības
iespējām. Manāmi ir paplašināts
izglītības materiālu un grāmatu
fonds.
Skolas dzīve tiek bagātināta ar
dažāda veida pasākumiem. Par
tradīciju nu jau ir kļuvuši 1., 5. un
10. klašu iesvētīšana, Skolotāju
diena, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētki, Mātes dienai
veltīti pasākumi. Tiek rīkotas tematiskās pēcpusdienas, kurās skolēni
var gan izpausties, gan arī atpūsties.
Neatņemama kultūras dzīves
daļa ir arī ekskursijas gan uz tuvākām vai tālākām Latvijas pilsētām, gan uz kaimiņvalstīm. Tās
daudzējādā ziņā bagātina gan
skolēnu, gan pasniedzēju dzīves
pieredzi.
Tiek rīkoti sporta pasākumi.
Periodiski skolēnu, skolotāju
un ciemiņu acis priecē dažādas
izstādes, kas tiek rīkotas Ilūkstes 2.
vidusskolas telpās.
Tāda nu visā savā krāšņumā izpaužas 50 gadu laikā krātā
pieredze, kas ir kā pamats jaunām
idejām, iespējām un mērķiem.
Viss, kas iegūts un sasniegts, vienmēr ir smaga darba un pūļu
rezultāts, ko nu ir iespēja turpināt
pilnveidot un tiekties uz kaut ko
jaunu un vēl neizzinātu.
S. Bogdanoviča
(materiāli ņemti no Ilūkstes 2.
vidusskolas un IBJC arhīva)

Skolas direktori Janīnu Mackeviču sveic Latvijas Krājbankas
pārstavji

Ar dziesmām un dejām savu skolu sveica arī līdzšinējie skolas
audzēkņi.
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Notikums
7. februārī bija diena, kad Ilūkstes 2. vidusskola svinēja savu 50
gadu jubileju. Šis aukstais ziemas
laiks tika siltu atmiņu dzīparu caurausts, kad, ieradušies no tuvākām
un tālākām Latvijas malām, savas
dzimtās skolas durvis vēra dažāda
vecuma absolventi. Ikviena sirds
bija piepildīta ar savu prieku, ar
savām atmiņām par kādreiz
pārdzīvoto un piedzīvoto, par kādreiz izjusto un saprasto – to
priecīgo un reizē tik skumjo, kas
reizē ar nebeidzamo dzīves straumi
ir ieplūdis citā gultnē.
Ilūkstes 2. vidusskolas 50gades svinīgajā pasākumā dzirdētie
absolventu stāsti visiem klātesošajiem deva iespēju atgriezties tai
laikā, kad skola durvis vēra vaļā
pirmajiem skolniekiem. Īpašais
viesis šajā vakarā bija ilggadējais
direktors Sigismund Gricāns, kas
no sirds priecājās par visiem klātesošajiem. Viņš dalījās savās atmiņās par prieku, kas valdīja, ja
kāds skolēns guva augstākus
rezultātus un tika godalgots. Arī
skumjās atmiņas atrada savu vietu

Jubilejas svinības

gavpils rajona padomes
priekšsēdētājas vietniece
Brigita
Vasiļevska, visu kaimiņu
izglītības
un
kultūras
iestāžu
pārstāvji.
Savās
uzrunās visi uzsvēra
skolas lielo lomu cilvēka
dzīvē
un
ikvienam atradās kāds
silts vārds, ko, kā ceļa
maizi, likt līdzi ceļasomā vēl uz daudziem
jo daudziem gadiem.
Vakara
gaitā
izskanēja
daudzi
muzikāli
sveicieni
Artūra Lapas, Onas
Atroškas,
Armanda
Jalinska u.c. jauno
m ā k s l i n i e k u
izpildījumā.
Skolas dzīve ar visu raibo ikdienu ir
Katra sirdi aizskāra
iespiedusies
ilggadējā skolas direktora
arī Tamāras Ļevašovas
Sigismunda
Gricāna dzīves grāmatas
skolai, skolotājiem un
lappusēs
visiem klātesošajiem
snieguši apkārtējiem savu sirds silveltītās dzejas rindas.
Vakara gaitā savu atmiņu au- tumu. Sirsnīgs paldies arī šī vakara
sponsoriem: SIA „LatRosTrans”,
SIA „Antaris”, SIA „Ilta D”, SIA
„Žabo”, SIA „SP Vanags”, SIA
„Help”, Aleksandram Andrienko,
Fjodoram Obodnikovam, Jevģenijam Novikam, kas neskatoties uz šī
laika grūtībām, saprot dāsna žesta
bagātību.
Liels paldies arī visa laba
vēlētājiem: Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājam S. Rāznam, Ilūkstes novada domes izglītības un
kultūras nodaļas vadītājai I.
Linardei; Daugavpils rajona
padomes priekšsēdētājas vietniecei
B. Vasiļevskai, Daugavpils rajona
izglītības pārvaldes pārstāvei N.
Peterānei, Ilūkstes 1. vidusskolai,
Solotāju kopīgi dziedātā dziesma skanēja kā īpašs apsveikums skolai. Ilūkstes neklātienes vidusskolai,
Eglaines pamatskolai, Bebrenes
viņa stāstījumā. Skolas dzīve ar deklu auda arī visu gadu absol- vidusskolai, Dvietes pamatskolai,
visu raibo ikdienu ir iespiedusies ventu kuplais pulks, kas zināja Raudas internātskolai, Subates paviņa dzīves grāmatas lappusēs. izstāstīt ne vienu vien sirsnīgu un matskolai, Ilūkstes PII „Zvaniņš”,
Viņa skatiens sniedzās ne tikai
pagātnē. Ar cerību direktors runāja
par jaunās sporta halles būvniecību
un ar lielu ticību raudzījās uz kādreiz iespējamo estrādes celtniecību, jo kuram tad ilūkstietim
nepatīk dziedāt!
Lielu paldies Sigismundam
Gricānam un visiem klātesošajiem
teica pašreizējā direktore Janīna
Mackeviča, kas savā uzrunā
uzsvēra to, ka ēka tikai ar skolēnu,
skolotāju un citu darbinieku klātbūtni iegūst šo īpašo un cēlo
skanējumu.
Skaistus un cerības pilnus vārdus teica arī Ilūkstes novada domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna,
Skolas pirmā izlaiduma (1963. g.) absolvents – Latvijas tirdzniecības flotes
uzsverot, ka Ilūkstes 2. vidusskola
jūrnieku arodbiedrības viceprezidents – Grigorijs Jegorovs pasniedz skolai
ir mūsu bagātība - viena no
dāvanu - 2 jaunas bumbas.
spožākajām zvaigznēm novada
izglītības debesīs. Viņš novēlēja smaidu rosinošu atgadījumu no Bērnu un jauniešu centra vadītājai
V. Rimšai, Daugavpils rajona
lepoties ar savu skolu un skolas dzīves.
aicinājuma gaisotnē kļūt stipriem
Ziedos vīta, skaistām atmiņām Sarkanā Krusta komitejas izpildceļā uz nākotni.
pierakstīta un pāršķirta ir vēl viena direktorei S. Davnei, Ilūkstes
Tāpat savus laba vēlējumus lappuse, kur katrs no klātesošajiem kultūras centra vadītājam A. Ķīsim,
izteikt bija ieradušies arī Dau- ir ierakstījis arī savu dzejas rindu. Latvijas Krājbankai, kā arī Martingavpils rajona izglītības pārvaldes
Skolas kolektīvs pateicas sonu ģimenei.
S.Bogdanoviča
pārstāve Natālija Peterāne un Dau- visiem, kas šajā vakarā ir dāsni
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23. janvārī Daugavpils rajona
kultūras namā tika sumināti ikgadējā konkursa „Sporta laureāts
2008” uzvarētāji – sportisti, treneri
un viņu atbalstītāji. Konkursa
mērķis ir stimulēt rajona sportistus,
augstu
sporta
sasniegumu
īpašniekus, apzināt Daugavpils rajona labākos sportistus, trenerus un
sporta organizācijas, un apkopot
pēc vienotas kritēriju skalas

“SPORTA LAUREĀTS 2008“

starptautiskie motokrosi. Tika
pieminēts arī īpašais notikums 2008. gadā iesāktā rajona pirmā
sporta kompleksa celtniecība ar
slēgto peldbaseinu.
Nominācijā „Rajona labākā
vispārizglītojošā un profesionālā
vidusskola sporta darba organizācijā” Ilūkstes 1. Vidusskola ieguva
godalgoto 2. vietu (sporta skolotāji
Vladislavs Macķevičs un Elita

Ilūkstes novads - rajona labākā pašvaldība sporta darba organizācijā

izvērtētu rajona labāko sportistu
sarakstu.
Daugavpils rajona kultūras
namā pulcējās laureāti un viesi no
visām rajona pašvaldībām. Laureātus un visus klātesošos uzrunā sveica rajona padomes priekšsēdētāja
Janīna Jalinska, 9. saeimas
deputāts Vitālijs Aizbalts, u. c.
Pasākumā uzstājās un klātesošo
acis priecēja sporta deju kluba
„Vivat” dejotāji un popgrupa
„Stage On”
Vakara gaitā balvas saņēma 40
sportā augstus sasniegumus guvušie, sportisti, treneri un sporta
organizācijas, 10 no kurām nonāca
Ilūkstes novada censoņu rokās.
Nominācijā „Rajona labākā
pašvaldība sporta darba organizācijā” par labāko tika atzīts Ilūkstes
novads, kas ir rajona futbola, motosporta,
skijoringa
un
vieglatlētikas centrs. Apsveikuma
runā daudz labu vārdu tika teikts
par Ilūkstes novada sasniegumiem,
kuru neatņemama sastāvdaļa ir arī
Ilūkstes novada velomaratons,
Ilūkstes novada rīkotais skrējiens
pa Ilūkstes pilsētas ielām un 2

Rutkupe), tikai ar vienu punktu
piekāpjoties Špogu vidusskolai,
kas ierindojās pirmajā vietā.
Lielākos panākumus Ilūkstes 1.

un tajos iesaistīto skolēnu skaits,
kā arī skolas sasniegumi Republikas un rajona sacensībās.
Kā ”Rajona labākais sportists”
tika sumināts spēkavīrs Jānis
Zabarovskis no Šēderes pagasta
(Ilūkstes novads), kas 2008. gadā
ir ieguvis 2. vietu Eiropas čempionātā svaru bumbu celšanā divcīņā
individuālajā vērtējumā un bronzas
medaļa stafetē. J. Zabarovskis ir
Republikas un Baltijas valstu čempionātu uzvarētājs svaru kategorijā
līdz 73 kg.
Nominācijā „Rajona labākā
sporta veterāne” izcēlās 2 mūsu novada sportistes:
Jelena Romanovska no Šēderes pagasta, kas
konkursā izcīnīja 1. vietu. Startējot
vecuma grupā 50 + gadi Latvijas
Sporta Veterānu savienības 45.
sporta spēļu trijās finālsacensībās:
vieglatlētikā telpās, vieglatlētikas
krosā un čempionātā stadionā
izcīnīja divas zelta, piecas sudraba
un 2 bronzas godalgas.
2. vietā ierindojās Ilūkstes novada pārstāve Varvara Jefimova,
kura šogad izcīnīja 7 medaļas
Latvijas Sporta veterānu savienības
45. sporta spēļu finālsacensībās
vieglatlētikā un basketbolā.
Nominācijā “Rajona labākais
sporta veterāns” 2.vietu ieguva

Elertu ģimene arzīta par labākajiem nominācijā „Rajona
sportiskākā ģimene”

vidusskolas audzēkņi 2008. gadā ir
guvuši futbolā, vieglatlētikā un
basketbolā. Šajā nominācijā
konkursa uzvarētāji tika noteikti
pēc 14 vērtēšanas kritērijiem:
sporta bāzes atbilstība standartu
izpildes prasībām, sporta pulciņu

Nominācijā „Rajona labākais treneris individuālajos sporta veidos”
ar godalgoto trešo vietu tika apbalvots Ilūkstes kultūras centra
sporta deju kluba „Vivat „ pasniedzējs Oļegs Zaharņovs,

Voldemārs Pinka (Rajona sporta
klubs „Vārpa-D”), kas šogad
Latvijas Sporta veterānu savienības
45. sporta spēļu finālsacensībās
izcīnīja 1 zelta un 5 sudraba
medaļas. Daudzu starptautisko
skrējienu un Republikas veterānu
čempionāta duatlonā uzvarētājs
savā vecuma grupā .
Nominācijā „Rajona labākais
treneris individuālajos sporta veidos” ar godalgoto trešo vietu tika
apbalvots Ilūkstes kultūras centra
sporta deju kluba „Vivat „ pasniedzējs Oļegs Zaharņovs, kura audzēkņi 2008. gadā godam nesa
Ilūkstes novada un rajona vārdu
Republikas un Latgales dažāda
ranga sporta deju sacensībās un
bija Republikas kausa izcīņas uzvarētāji savā vecuma grupā.
Nominācijā
„Rajona
sportiskākā ģimene” vislabāk sevi
pierādīja Elertu ģimene - tētis
Agris, mamma Dita, meitas Agne,
Asnāte un jaunākā ģimenes atvase
- dēls Kārlis, kas ir Latvijas 2008.
gada Ģimeņu sporta festivāla uz-

varētāji dažādās
vecuma grupās:
Tētis - Latvijas
10 - kārtējais
čempions
kam a n i ņ u
braukšanā
vieniniekos;
mamma - Ilūkstes
novada
2008.
gada čempione
velomaratonā un
skrējienā pa Ilūkstes pilsētas ielām
savā
vecuma
grupā; bērni - rajona sacensību
uzvarētāji
vieglatlētikā
savās
vecuma
grupās.
Visa
ģimene
pilnā
sastāvā piedalījās
un izcīnīja godalgotās vietas Ilūkstes novada 3.
velomaratonā un
Ilūkstes kultūras centra sporta deju kluba
skrējienā pa Ilūk„Vivat„ dejotāji priecēja apkartējo acis ar
stes pilsētas ielām.
virtuozajiem deju soļiem.
Par
rajona
Kā aizvadītā gada rajona sporta
labāko sporta spēļu tiesnesi futbolā tika atzīts Ivars Caune (Ilūk- notikums Nr.1 tika minēts Daugavpils rajona atklātais čempionāts
stes novads).
Rajona labākais sporta spēļu un „Ilūkstes kauss“ motokrosā, kas
tiesnesis Volejbolā – Imants notika septembrī Ilūkstes novada
Melderis, Raudas internatskolas di- motokrosa trasē „Celmji”. Tas bija
vislielākais un visskaļākais rajona
rektors.
„Par mūža ieguldījumu Dau- sporta pasākums, kas piesaistīja
gavpils rajona sportā” tika ap- visvairāk skatītāju ne tikai no
balvots Česlavs Vanaģelis, kurš Ilūkstes novada un rajona, bet arī
visu dzīvi ir ziedojis rajona interesentus no citiem Republikas
sportam. Viņš bija rajona izlases rajoniem un Lietuvas, kuru kopkomandu dalībnieks vieglatlētikā , skaits bija vairāk nekā viens tūkdistanču slēpošanā un futbolā un ir stotis. Balvu saņēma Biedrības
Ilūkste”
valdes
izcīnījis daudzas godalgotas vietas “Moto
Republikas čempionātos un Re- priekšsēdētājs, bijušais motopublikas Lauku sporta spēlēs sportists, motosporta un skijoringa
vieglatlētikā. Česlavam Vanaģelim sacensību rīkotājs Vitālijs Kurmis.
Ir ļoti liels prieks, ka mūsu noir piešķirts PSRS Sporta meistara
nosaukums vieglatlētikā un vis- vadā ir tik daudz sportisku un engarākajā distancē - maratona tuziasma pilnu cilvēku, kuru sirdis
skrējienā. Viņa vadībā pirmo reizi deg par veselībai, garam un dzīvesrajona vēsturē futbola komanda priekam tik svarīgu nodarbi kā
„Ilūkste” izcīnīja uzvaru starp Re- sports. Tāpēc no sirds sveicam
publikas lauku komandām. Savos visus, kas aizvien uztur sportisko
75-cos gados vienmēr ir sportisks garu novadā. Vēlam arī turpmāk
un dzīves priecīgs. Viņa vadītā ra- nest šo gara acīm skatāmo lāpu,
jona sporta veterānu padome un neļaujot tai dzist šajos reizēm tik
veterānu komandas ar sekmēm ļoti grūtajos laikos!
S.Bogdanoviča
pārstāv rajonu Latvijas Sporta veterānu savienības sporta spēlēs.

Česlavs Vanaģelis visu dzīvi ir ziedojis rajona sportam
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Informācija par pašvaldību vēlēšanām

•28. Janvārī Ilūkstē notika Ilūkstes, Subates, Dviete un Eglaines pašvaldību deputātu kopsapulce, kurā izveidoja paplašinātā Ilūkstes novada
vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā. Par komisijas locekļiem ievēlēja:
1.Lilitu Apeli ( Subate)
2.Judīti Bucenieci (Bebrene)
3.Olgu Glaudāni ( Dviete)
4.Velgu Glovecku (Pilskalne)
5. Vandu Rimšu (Ilūkste)
6.Inesi Sičevu (Eglaines)
7.Silviju Spaļvu (Šēdere)

•Ilūkstes novada vēlēšanu komisija izveidos septiņas vēlēšanu
iecirkņu komisijas.
•Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām varēs iesniegt
no 17. līdz 27. aprīlim Ilūkstes novada vēlēšanu komisijai.
•Paplašinātā Ilūkstes novada domē būs jāievēl 15 deputāti.
Pašvaldību vēlēšanas notiks 2009.gada 6.jūnijā

Pašvaldību vadītāji (no kreisās: Romualds Federovičs /Eglaine/,
Ainārs Astičs /Dviete/, Stefans Rāzna /Ilūkste/, un Sofija Glūmāne
/Subate/)

2009. GADA JANVĀRIS - FEBRUĀRIS
Notikums

„Ir pasaules lielas, ir pasaules mazas...”

No 20. janvāra līdz 9.
februārim Ilūkstes bērnu un jauniešu centra muzeja telpās bija
skatāma Andra Ķerubina fotoizstāde „Ir pasaules lielas, ir
pasaules mazas...”. Viena otrai
blakus izvietotie dažāda rakstura
darbi veido kaut ko vienu veselu –
stāstu, kur katram sižetam un bildei
ir sava nozīme un vieta. Darbos
atainoto cilvēku dzīves spoguļi iet
roku rokā ar ezeru spoguļiem, kur
veroties, pasaule liekas divtik
plaša. Kāda noteikta pasaules daļa
atklājas arī caur darbos sastopamajām puspavērtajām durvīm un logu
rūtīm. Kāda tad ir paša autora
pasaule...?
Andris Ķerubins ir dzimis un
audzis skaistajā Sēlijas pusē,
Eglaines pagastā. Viņa tēvs šajā apkaimē bija pieprasīts kāzu, bēru un
citu lielo saietu fotogrāfs, tāpēc arī
Andrim fotografēšana nav sveša
jau no bērnības. 5 gadu vecumā
tapa viņa pirmā fotogrāfija, kur, ar
tēva palīdzību, tika iemūžināti viņa
krustvecāki. No tēva tika saņemts
arī pirmais nopietnais fotoaparāts
„Zenit”. Jau pamatskolā Andris
Ķerubins sāka fotografēt klases un
skolas pasākumus.
Pēc Eglaines pamatskolas un
Ilūkstes 1. vidussko¬las absolvēšanas iestājās Dau¬gavpils
Pedagoģiskās
univer-sitātes
Fizikas un matemātikas fakultātē.
Fotostudijas "Ezerzeme" vadītājs
Teodors Rudāns tai laikā rīkoja fotografēšanas fakultatīvu studentiem, kur piedāvāja iegūt un

padziļināt zināšanas fotomākslā.
Tā pastāvīgais apmeklētājs bija arī
Andris Ķerubins. Kā viņš pats
atzīst fotografēšanas pamatiemaņas
bija guvis no tēva, bet pie Teodora
Rudāna
bija
pamatīga
fotogra¬fēšanas skola. „Teodors ir
izcils fotogrāfs, un pie viņa iegūtās
zināšanas
mudina
uz
fotogra¬fēšanu lūkoties kā uz mākslu.”
Pēc augstskolas beigšanas Andris Ķerubins strādājis dažādos
darbos, no kuriem sirdij tuvākais
un vērtīgākais bija darbs fotodarbnīcās. Viņš uzskata, ka „darbs
palīdz nopelnīt naudu ģime¬nei,
bet fotografēšana jopro¬jām ir un
paliks sirdslieta”.
Uz izstādes atklāšanu Andris
bija ieradies kopā ar ģimeni – sievu
Arnitu un bērniem – Eduardu un
Lovisu, kas aizvien ir vislielākie
piekritēji. Dēlam Eduardam savos
8 gados jau ir savs fotoaparāts, kas

Iepazīsimies

tiek likts lietā visai bieži. Pirms tā
kopā ar tēti tiek izanalizēts sižeta
lietderīgums, kadrējums, gaismas
un ēnu attiecības. Savam dēlam
Andris māca tās pašas gudrības, ko
savulaik iemācījies no Teodora
Rudāna. Galvenais dzīvi uzlūkot ar
īsta fotogrāfa „aci”, ko izdarīt var
tikai nepārtraukti mācoties un
praktizējot.
Par labākajām fotomākslinieks
uzskata īstās melnbaltās vai krāsainās fotogrāfijas, nevis datorprogrammu skartās. Viņam joprojām
ir filmu fotoaparāts „Nikon”. To
pagaidām nav paredzēts mainīt uz
digitālo fotokameru, jo fotogrāfijām ir jābūt īstām.
Gribētos novēlēt, lai arī turpmāk Andra Ķerubina darbi sasniedz cilvēku sirdis ar savu
patiesumu un neviltoto skatu. Lai
izdodas!
S. Bogdanoviča

Būt pozitīvi atvērtam...

jeb ekspresintervija ar jauniecelto Ilūkstes novada kultūras centra direktoru Andi Ķīsi.
darbības un pedagoģijas sfērai, ko caurvija
muzikālā
nots
–
dziedāšana ansamblī
„Ekspromts” un dalība
Ilūkstes pūtēju orķestrī.
Un tagad ar jaunu
sparu viņš ir uzsācis
darbu Ilūkstes novada
kultūras labā.

Deputāti balso par izvirzītajiem vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātiem.

Ilūkstes, Subates, Dvietes un Eglaines pašvaldību deputātu
kopsapulcē piedalījās 26 deputāti
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Nesen esam pārkāpuši jaunā gada
slieksni un saskārušies ar šī laika politisko situāciju, kas ne visiem vieš
cerības, bet ir liels prieks, ka atrodas
cilvēki, kuru optimisms un darba spars
liek izplēnēt apkārt valdošajiem pesimisma miglas vāliem. Tieši tāds ir jaunieceltais Ilūkstes novada kultūras
centra direktors Andis Ķīsis. Viņš ir dzimis un audzis tepat Ilūkstē. Augstāko
izglītību
ieguvis
Daugavpils
pedagoģiskajā institūtā, pēc kā 2 gadu
darbojies un strādājis ASV. Viņa dzīves
pieredzes ceļš ir vedis cauri uzņēmēj-

Mūsdienās ir vērojama
izglītotu
speciālistu tendence
doties darba meklējumos uz lielajām pilsētām. Kāpēc Jūs
palikāt Ilūkstē?
Līdz šim pats esmu
nodrošinājis sevi ar
darbu Ilūkstes novadā.
Esmu strādājis arī Ņujorkā un zinu, ko
nozīmē darbs un dzīve
lielā pilsētā. Dzīvot Ilūkstē man patīk
labāk. Tā ir mana pilsēta un šeit es
jūtos kā mājās.

Jūs esat stājies Ilūkstes novada
kultūras centra vadītāja amatā. Tas ir
drosmīgs solis. Vai nebija bailes?
Man patīk izaicinājumi.

Kas ir tas, ko būdams jaunajā
amatā plānojat izdarīt vispirms un ko
redzat kā vissvarīgāko turpmākajā
darbībā?

Vispirms, sakarā ar Ilūkstes
kultūras centra reorganizāciju, ir
jāsaved kārtībā dokumentācija. Jāveido
kopīga stratēģija ar Bebrenes un Šederes kultūras namiem. Jāmeklē iespējas un risinājumi, kas piesaistītu lielāku
novada iedzīvotāju skaitu, kuri apmeklē kultūras pasākumus novadā.

Kā Jums liekas, cik liela nozīme
Jūsu amatā ir kontaktam ar sabiedrību, ar iestāžu vadītājiem?
Domāju, ka ir svarīgi uzklausīt sabiedrības domas un radoši izmantot
visas labās idejas, būt pozitīvi atvērtam.
Sadarbību ar iestāžu vadītājiem
gribētu saglabāt un uzlabot, lai rīkotie
kultūras pasākumi būtu pēc iespējas
kvalitatīvāki un daudzveidīgāki.
Varbūt ir kaut kas, ko gribat teikt
vai
novēlēt
Ilūkstes
novada
iedzīvotājiem?
Es gribu novēlēt, lai mums visiem
ir darbs un nezūd optimisms. Un tad
jau mēs tiksim pāri tām problēmām,
kuras pašlaik ir mūsu valstī.
Novēlu, lai darba spars un optimisms nezūd nedz Jums, nedz visiem,
ar ko gaidāma sadarbība. Lai aizvien ir
pārpārēm radošo ideju, kas priecē apkārtējo sirdis!
Paldies par interviju.
Ar Andi Ķīsi sarunājās
S. Bogdanoviča
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Par Ilūkstes novada domes 2009. gada budžetu
1.

Pamatbudžeta ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm

Pašvaldības nodevas un maksājumi kurus ieskaita budžetā (valsts
nodeva un apliecinājumi bāriņtiesā)

Naudas sodi un sankcijas

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI:

Summa Ls
1068232
60889
56482
4407

4500
2900

779711

Ieņēmumi no valsts budžeta iestāžu kārtējo izdevumu transfertiem
pašvaldību pamatbudžetā t.sk.:

520857

Ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda

368203

Mērķdotācija mūzikas skolu pedagogiem

Ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā no valsts budžeta kapitālajiem izdevumiem t.sk.:

Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” rotaļu
laukuma ierīkošana

Ilūkstes novada mūzikas skolas renovācija

Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve

PAŠVALDĪBU BUDŽETA TRANSFERTI:

Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai
Ieņēmumi no rajona padomes (Izglītības funkciju nodrošināšanai)
t.sk.:

152654

258854
27 000

189 554
687001
50000

637001

258962

Bebrenes vidusskolai

132977

Pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”

Pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš”
Neklātienes vidusskola

Interešu izglītībai Ilūkstes 1.vidusskolā
Interešu izglītībai Ilūkstes 2.vidusskolā

Interešu izglītībai Bērnu un jauniešu centra pedagogiem
Interešu izglītībai Bebrenes vidusskolā
Kultūras namu pedagogiem

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi:
Maksa par izglītības pakalpojumiem t.sk.:
Mācību maksa mūzikas skolā

Ieņēmumi no vecāku iemaksām pirmsskolas izglītības iestādēs

118069
26875

4600

66692

5311

1746

11085
4419

6265

461696
76800
7000

21800

Ieņēmumi par ēdināšanu 1.vidusskolā

30000

Ieņēmumi par ēdināšanu Bebrenes vidusskolā

10000

Ieņēmumi par ēdināšanu 2.vidusskolā

Ieņēmumi par nomu un īri t.sk.:

Pašulienes viesnīcas maksas pakalpojumi

8000

28710
1000

7700

Ārstu prakses

9100

Valsts Nodarbinātības Dienesta ieņēmumi

25920

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs

7998

Aizdevums kapitālsabiedrībai „Šēderes pakalpojumi”

3744

Aizdevums kapitālsabiedrībai „Ornaments”

21920

Dienas aprūpes centra „Fēnikss” dalības maksa

1820

Banku procenti

100

Sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumi

700

Ieņēmumi no Dabas Takas „Mazā Siguldiņa”

3000

Ieņēmumi no Lauku mājām „Driģenes”

1000

Ieņēmumi par naktsmītnēm Ilūkstē, Jēkabpils ielā 10A
Atpūtas bāzes „Dubezers” naktsmītnes pakalpojumi

5000
600

Pašulienes soc. pal. pak - Veļas mazgāšana

350

Ilūkstes pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumi

130

Ieņēmumi no tūrisma Bebrenes pagastā

Ieņēmumu no informatīvā biļetena „Ilūkstes Novada Vēstis”

Ieņēmumi pavisam:

3 498 541

Izpildvara t.sk.
Novada dome

Šēderes pagasta pārvalde

Pilskalnes pagasta pārvalde
Bebrenes pagasta pārvalde

Pašvaldību budžetu parāda darījumi (aizņēmumu atmaksa)

Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura transferti t.sk.:
Neparedzētie izdevumi

Pārējā ekonomiskā darbība

Sabiedriskā kārtība un drošība (Bāriņtiesa):
Ekonomiskā darbība:
Nodarbinātības pasākumi

Novada lauksaimniecības konsultāciju punkti
Tūrisms t.sk.

Novada tūrisms

Tūrisms - Bebrenē

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana t.sk.:
Labiekārtošanas darbi Ilūkste
Labiekārtošanas darbi Šēdere

Labiekārtošanas darbi Pilskalne
Labiekārtošanas darbi Bebrene

Veselība

Šēderes Feldšeru Punkts

500

2 806 075

2. Pamatbudžeta izdevumi
Vispārējie valdības dienesti

Tūrisms - Pilskalnē

400

Ieņēmumi kopā:

Līdzekļu atlikums gada sākumā:

42 300

Ilūkstes 1.vidusskolai
Ilūkstes 2.vidusskolai

Pārējie ieņēmumi

692 466

1393074

426059
320857

40680

29304
35218

124951
842064

10000

832064
25107
77739

34844
13314

29581

7907
3310

18364

173148

100588

37974

14034

20552

20665

11055

Telpu noma Ilūkste Brīvības iela 7 un Brīvības iela 13

7000

Telpu noma Šēderes pārvalde

2100

Atpūta, kultūra un reliģija

162488

Telpu noma atpūtas bāze „Dubezers”

4000

Kultūra t.sk.

156186

Telpu noma Ilūkstes 2.vsk

2860

Telpu noma Ilūkstes KC

Telpu noma Šēderes KN

Telpu noma Ilūkstes 1.vsk

Telpu noma Bebrenes PII „Mazputniņš”

Bebrenes pārvaldes noma/sak.ant.uzt./

Telpu noma lauku mājā „Driģenes”

Ieņēmumi par zemes nomu

Pārējie ieņēmumi par nomu un īri

500
150

400

200

400

700

7500

1900

Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem

97332

Pārējie maksas pakalpojumi t.sk.

91282

Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem

Bebrenes Feldšeru Punkts

Šederes Feldšeru Punkts

6050
300

1000

Bebrenes Feldšeru Punkts
Sporta pasākumi
Bibliotēkas t.sk.

Ilūkstes pilsētas bibliotēka

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Šēderes pag. bibliotēka

Šēderes pag. Pašulienes bibliotēka
Pilskalnes pag. bibliotēka
Bebrenes pag. bibliotēka

9610

6302

60993

21392

11839
7043

7149

6073

7497

Kultūras centri, nami, klubi t.sk.

94293

Šēderes kultūras nams

14700

Ilūkstes kultūras centrs

Bebrenes kultūras nams
Pārējie pasākumi

62869

16724
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Novada domē
Izglītība t.sk.

1454988

Pirmsskolas izglītība

238842

Ilūkstes PII „Zvaniņš”

174171

Vispārējā izglītība. Pamatizglītība

955039

Bebrenes PII „Mazputniņš”

64671

Ilūkstes 1.vidusskola

418833

Neklātienes vidusskola

102935

Ilūkstes 2.vidusskola

189511

Bebrenes vidusskola

207410

Pilskalnes pagasta pārvalde (skolēnu pārvadāšana)

10200

Šēderes pagasta pārvalde (skolēnu pārvadāšana)

18600

Bebrenes pagasta pārvalde (skolēnu pārvadāšana)

7550

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība t.sk.

211107

Mūzikas skola

167084

Bērnu un jauniešu centrs

32547

Ilūkstes 1.vidusskola interešu izglītība

5311

Ilūkstes 2.vidusskola interešu izglītība

1746

Bebrenes vidusskola interešu izglītība

4419

Norēķini par skolēnu pārvadāšanu

50000

Sociālā aizsardzība t.sk.:

177785

Sociālā palīdzība t.sk.:

156449

Dienas aprūpes centrs „Fēnikss”

19336

Sociālās palīdzības dienests

42696

SPPK Jēkabpils - 1

1800

SPPK Pašuliena

750

SPPK Bebrene

50

Sociālā aprūpe mājās

33353

Sociālie pabalsti

70000

Pārējie sociālās aprūpes iestādes un pakalpojumi

7800

Sociālās palīdzības sniegtie pakalpojumi:

Izdevumi kopā:

3484994

Izdevumi pavisam:

3498541

Līdzekļu atlikums gada beigās:

3. Speciālā budžeta līdzekļu sadalījums
Dabas resursu nodoklis

Ieņēmumi

Izpildvara t.sk:

13547

2 000

Autoceļu fonda līdzekļi

Pārējie ieņēmumi

2000

137569
Līdzekļu atlikums gada sākumā:
Izdevumi

Ieņēmumi kopā:

1050

66883

207 502
6441

Privatizācijas fonds

5814

Vides aizsardzība

4985

Pārējie izdevumi

627

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
(Autoceļu fonda līdzekļi)

Izdevumi kopā:

Līdzekļu atlikums gada beigās:

4. Ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi

Līdzekļu atlikums gada sākumā:
Bebrenes bibliotēka

Ilūkstes 2. vidusskola

Izdevumi

195 726
207 152
350

646
146

Izdevumi kopā:

Līdzekļu atlikums gada beigās:

500
646
0

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 2.
punktu, 46. pantu un likuma “Par pašvaldību budžetiem” 37. pantu.
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Izdarīja kārtējos grozījumus domes un
tās iestāžu 2008.gada budžetā.
Apstiprināja 2008.gada budžeta rezerves
fonda izlietojumu.
Piešķīra līdzekļus grāmatu iegādei
bērniem bāreņiem, kuri mācās Raudas
speciālajā internātpamatskolā.
Izslēdza no domes bilances privatizēto
viendzīvokļa māju Raiņa ielā 11A.
Sakarā ar veiktajiem remontdarbiem
palielināja bilances vērtību ēkai Brīvības
ielā 13 par Ls 37 671 un bērnudārza
“Zvaniņš” ēkai Jēkabpils ielā 10A par Ls
41 738, pašvaldības ceļiem: Bebrenes pagasta ceļa posmam “Krustceļi -Mauriņi” par
Ls 27 177 un “Mauriņi – Skadiņi” par Ls 18
838 ;Pilskalnes ciemata ceļam “IlūksteZeltkalne - Indāni” par Ls 25825 ;Šēderes
pagasta ceļa posmam “Šēdere-Dzelzceļš”
par Ls12 089 un “Štemburga - Lietuvas
robeža” par Ls 14 226;Ilūkstes pilsētas Tirgus ielai par Ls 41 300.
Palielināja SIA ”Šēderes pakalpojumi”
pamatkapitālu ar domes mantisko ieguldījumu Ls 6700 apmērā un sakarā ar to izdarīja
grozījumus
kapitālsabiedrības

statūtos.
Izskatīja vairākus fizisku personu iesniegumus jautājumā par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes
nomu, kā arī jautājumus par zemes gabalu
atdalīšanu, robežu precizēšanu, lietošanas
mērķa un adreses noteikšanu.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu Šēderes pagastā
“Gravas” un Ilūkstē, Brīvības ielā 27B.
Atļāva SIA ”DIALS A” autoveikalam
tirdzniecību Pilskalnes pagasta “Jaunlašos”,
”Apšenē”, “Zeltkalnos”, ”Plūdos”, ”Mežvidos”, ”Skalbēs”, ”Ludvigovā”, ”Ceriņos” un
“Baltiņos”.
Atcēla sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim Ilūkstē, Pilskalnes ielā 47-7.
Anulēja deklarēto dzīves vietu vienai
personai Ilūkstes pilsētā un četrām personām Šēderes pagasta Pašulienes ciemā.
Pārskatīja darba koplīgumu ar domes
darbiniekiem un iestāžu vadītājiem.

Apstiprināja 2008.gada budžeta izpildi
ieņēmumos un izdevumos Ls 4 239 327
apmērā.
Apstiprināja 2009.gada budžetu ieņēmumos un izdevumos Ls 3 498 541 apmērā,
kas salīdzinot ar 2008. gadu ir mazāks par
17,5%.
Pārskatīja vairākus agrāk pieņemtos lēmumus par novada domes un tās iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, jo
likums “Par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzību
2009.gadā” nosaka, ka pašvaldībām
2009.gada budžetā ir
Apstiprināja
2008.gada budžeta izpildi ieņēmumos un
izdevumos Ls 4 239 327 apmērā.
Apstiprināja 2009.gada budžetu ieņēmumos un izdevumos Ls 3 498 541 apmērā,
kas salīdzinot ar 2008. gadu ir mazāks par
17,5%.
Pārskatīja vairākus agrāk pieņemtos lēmumus par novada domes un tās iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, jo
likums “Par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzību
2009.gadā” nosaka, ka pašvaldībām
2009.gada budžetā irjāsamazina finansējuma apjoms atalgojumiem par 15%. Šajā
sakarā tika pārskatītas un samazinātas
darbinieku darba slodzes, noteiktas bezalgas
brīvdienas, atcelti atvaļinājuma pabalsti un
veikti citi pasākumi. Deputāti atteicās no
savas darba samaksas, kas viņiem pienākas
par deputāta pienākumu pildīšanu.
Noteica Dienas aprūpes centra “Fenikss”
klientiem maksu par saņemtajiem pakalpojumiem Ls 15 mēnesī, agrāko Ls 10 vietā un
sociālajos palīdzības pakalpojumu centros
par veļas mazgāšanu bez mazgāšanas
līdzekļiem būs jāmaksā Ls1.50.
Izslēdza no domes bilances trīs privatizētos dzīvokļus Ilūkstē, Kastaņu ielā 38,
nolietoto nojumi un gultas Bebrenes bērnudārzā “Mazputniņš”.
Ieplānoja sociālajā budžetā līdzekļus 9
personu uzturēšanai Subates Romas katoļu
draudzes sociālās aprūpes iestādē “Miera
nams”.
Sakarā ar grūto finansiālo stāvokli atlika
SIA ”Ornaments” kredīta pamatsummas un
procentu atmaksas termiņu līdz 2009.gada

30.jūnijam.
Atļāva
Ilūkstes
komunālajai
saimniecībai veikt 45 bīstamo koku izciršanu avārijas situācijas novēršanai Ilūkstes pilsētas kapos un piešķīra šiem mērķiem
finansējumu Ls 3400 apmērā.
Izskatīja vairākus fizisku personu iesniegumus jautājumā par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu,
kā arī jautājumus par zemes gabalu atdalīšanu, robežu precizēšanu , lietošanas
mērķa un adreses noteikšanu .
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamo īpašumu Bebrenes pagastā
“Dīķīši”” un Ilūkstē, “Putnu fermas rajons”.
Anulēja deklarēto dzīves vietu četrām
personām Raudas skolā, Šēderes pagastā.
Pamatojoties uz Bāriņtiesas likumu,
atkārtoti uz 5 gadiem ievēlēja bāriņtiesas
priekšsēdētāju Velgu Glovecku un
bāriņtiesas locekles Valdu Namiņu un Anitu
Naļivaiko.
Par Ilūkstes novada kultūras centra direktoru iecēla ilūkstieti Andi Ķīsi.
Nolēma ar 1. martu reorganizēt Ilūkstes
novadā esošās bibliotēkas un uz to bāzes
izveidot vienotu Ilūkstes novada centrālo
bibliotēku.
Sniedza pašvaldības galvojumu novada
iedzīvotājai studiju kredītam.
Pilnībā ar domes sēdes protokoliem un
lēmumiem var iepazīties novada domē,
visās novada bibliotēkās un novada mājas
lapā www.ilukste.lv (sadaļā dome/domes
sēdes).
. Domes lietu pārvaldes nodaļas
vadītāja I.Bogdanova

Domes lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
I.Bogdanova

Ko nolēma deputāti janvāra domes sēdē
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Ziemassvētku noskaņās

Meklēsim gaišumu sevī

Pirmsskolas izglītības iestādē
“Zvaniņš” Ziemassvētki ir visjaukākie, mīļākie, mīlestības un siltuma pilnākie svētki, jo tas ir
burvīgs laiks, ko pavadām visi
kopā.
Visapkārt
virmo
Ziemassvētku atmosfēra. Šo mēnesi ieskauj īpaša gaidīšanas aura.
Jau ir ierasts, ka svētkiem
sākam gatavoties jau no novembra
beigām. Tiek izgatavots Adventes
vainags, pārdomāts telpu noformējums, braukts uz mežu pēc egļu
zariem, ko saliek vāzēs un rotā ar
zvaniņiem,
iestudētas
Ziemassvētku pasaciņas, mācīti
dzejoļi, top pašu gatavotās dāvaniņas.
Katru pirmdienu, četras nedēļas
pirms svētkiem, sanākam kopā
mūzikas zālē, lai aizdedzinātu
svecīti Adventes vainagā. Aizdedzinot sveci, mēs, skolotājas,
vēlam visiem skaistu šo pārdomu,
mīlestības un piedošanas laiku.
Mēs uzrunājam gan bērnus, gan
pieaugušos, ar kuriem esam kopā
domās, vārdos un darbos, aicinām
atcerēties un iepriecināt savus
tuvos
un
mīļos
cilvēkus.
Cenšamies arī paši sagādāt prieku
citiem, tāpēc labprāt piedalāmies
dažādos novada un rajona rīkotajos
pasākumos.
Iestādes skolotājas palīdzēja
Ziemassvētku vecītim iedegt
svecītes eglītē pilsētas centrā, meit-

eņu ansamblis (skolotāja L. Kuciņa) piedalījās pirmsskolas
bērniem veltītā pasākumā Daugavpils kultūras centrā “Vārpa”,
bet grupas “Lācēni” mazie rūķīši
kopā ar skolotāju O. Atrošku, I.
Kūliņu un V. Vanageli iepriecināja
novada pensionārus ar savām
dziesmām, dzejoļiem un rotaļām.
Ar
lugas
“Pelēna
Ziemassvētki”
iestudējumu
skolotājas I. Strode, L. Kuciņa, L.
Geceviča, L. Paluha, V. Vanagele
vadīja eglītes pirmsskolas vecuma
bērniem Bebrenes un Šēderes pagastā. Rūķi, peles un zaķēni
aicināja visus darīt labus darbus,
būt draudzīgiem, piedot vecos pāridarījumus un kopā, roku rokā, ar
mīlestību sirdī sagaidīt lielo
brīnumu – Ziemassvētku vecīti ar
dāvanu maisu.
Ar ticību Ziemassvētku vecītim
parasti saistītas vienas no visskaistākajām atmiņām, kādas seko
mums no bērnības. Šī labā, bārdainā vectētiņa gaidīšana ir viens
no vissvarīgākajiem pārdzīvojumiem arī mūsu bērniem. Visās astoņās bērnudārza grupās no 19. līdz
23.
decembrim
notika
Ziemassvētku eglīšu pasākumi.
Tajos bērni, mūzikas un grupas
skolotāju vadībā, rādīja iestudētās
lugas, dziedāja dziesmas, dejoja,
gāja rotaļās, kopā ar vecākiem svinēja mīļos Ziemassvētkus. Tika

Decembra vidū notika Ilūkstes
pilsētas egles iedegšana. Atskanot
jautrām un lustīgām Ziemassvētku
melodijām, cilvēki jau priekšlaicīgi
ar steigu pulcējās Ilūkstes centrā,
lai nepalaistu garām egles
iedegšanas mirkli. Īpaši aktīvi kā
vienmēr bija bērni, kuri līdzi
uzaicināt bija paspējuši arī savus
vecākus. Vēl pirms pasākuma

bērni bija uzsākuši
dejot apkārt eglei.
Arī bērnu vecāki
vieglā
ritmā
mēģināja kustēties
līdzi visu pasākuma
gaitu, jo termometra stabiņš rādīja
nedaudz
zem
n u l l e s .
Ziemassvētku
vecīša sagaidīšanas
procesā aktīvu dalību ar savām
dziesmām, rotaļām, dejām un lugas
fragmentiem ņēma Pirmskolas
izglītības iestāde „Zvaniņš”, Ilūkstes 1. vsk., Ilūkstes 2.vsk., kā arī
Bērnu un jauniešu centra dalībnieki.
Lai labāk visi klātesošie spētu
iejusties
eglītes
iedegšanas
brīnumā, klāt bija arī pasākuma

sagaidīts arī Ziemassvētku vecītis
ar saldumu maisu un kopīgām rotaļām. Lielu paldies gribētos
pateikt mūsu bērnu vecākiem, kuri
ir kopā ar mums un dāvina savu atsaucību, labos vārdus. Bērnu neviltotā sirds gaida īstus svētkus, arī
mēs, iestādes darbinieki, piedzīvojām šo prieku, apmeklējot
Ziemassvētku balli 25. decembrī
Ilūkstes KC.
Tā svētku noskaņā, ar egles
zaru un piparkūku smaržu, pagāja
Ziemassvētki, sākās Jaunais gads.
Pienāca laiks atvadīties no eglītes.
5. janvāra rītā visi sanācām kopā,
lai uzdziedātu eglītei dziesmiņas,
noskaitītu mīļākos dzejoļus, atcerētos
jaukākos
brīžus
no
Ziemassvētku laika.
16. janvārī Ilūkstes KC mūsu
bērniem bija iespēja apmeklēt Daugavpils teātra iestudēto lugu “Zem
Ziemassvētku debesīm”, kura
stāsta par Ziemassvētku brīnuma
gaidīšanu, par ticību, ka labais
vienmēr uzvarēs, palaidnīgais
mainīsies, par to, ka cerība un
mīlestība vienmēr pastāvēs.
Tas, ko esam iemācījušies šajā
laikā un vēlam arī visiem novada
iedzīvotājiem - lai Ziemassvētku
laiks ienes sirsniņās baltu un tīru
prieku, lai palīdz katram atrast
mieru un iekrāso ikdienu gaišāku.
Nevērsim un nelasīsim interneta
portālos negatīvu informāciju,
nekultivēsim dusmas, jo, ko gan tas
mainīs. Vai tas padarīs mūs
labākus, vai uzlabos kādam dzīvi,
cels mūsu dzīves līmeni?
Darīsim savu darbu pēc labākās
sirdsapziņas un daudzināsim labo.
Tad, kad nav sniega un saules,
Meklēsim gaišumu sevī,Jo uz šīs sirmās un pelēkās
zemes
Vienīgi mēs to spējam:
Ticēt zvaigznei,
Cerēt uz prieku
Mīlēt nevis ar vārdu, bet –
sirdi.
(M. Svīķe)

Ilūkstes pilsētas egles iedegšanas svētki.

Vita Vanagele

galvenie tēli – Lācis (Regīna
Razminoviča), Zaķis (Benita
Malaja) un Rūķis (Zita Timšāne).
Liels bija bērnu prieks, kad pēc
bērnu
saucieniem
laukumā
parādījās jautrais un dziedošais
Ziemassvētku vecītis. Un pēc
noteiktu
burvju
vārdu
noskaitīšanas, pilsētas egle iedegās
spožās gaismiņās, atklādama savu
stalto stāju. Pēc visa redzētā un
izjustā var spriest, ka jautrās dejas,
dziesmas, našķi un patīkami siltā
tēja, vēl ilgi paliks bērnu un viņu
vecāku atmiņās, nesot līdzi pozitīvu spēku līdz nākamajiem
Ziemassvētkiem un Jaunajam
gadam. Paldies visiem, kas
palīdzēja nodrošināt jautrus un
krāšņus
eglītes
iedegšanas
svētkus!!!
ArtūrsLapa

Ziemassvētki „Mazputniņā”

Vēl pavisam nesen, Adventes
laikā, sirsniņās gribējās mieru un
saskaņu, bet mazajiem „Mazputnēniem” tāda nebija. Jau tas vien,
ka „Sprīdīšu” grupā notika remonts
– onkuļi jauca, maisīja, plēsa un
līmēja, bija liels notikums, bet tad:
mēs iesim uz lielo skolu, pie lielajiem bērniem un piedalīsimies
Ziemassvētku koncertā.
Svētki drīz būs klāt, un mums
vēl daudz kas jāmācās! Nevar taču
aiziet pie saviem lielajiem
draugiem, kaut ko neprotot! Un
bērni centās! 18. decembrī visi
„aizslidojām” (bija ļoti slidens) uz
skolu, kur mūs gaidīja gan mūsu
vecāki, gan citas mammas un tēti,
gan mūsu lielie draugi, no kuriem
daudzi vēl pavisam nesen apmeklēja bērnudārzu. Viss bija ļoti
jauki! Mums aplaudēja, kad
dziedājām
dziesmas, mums
piepalīdzēja arī tie, kuri zināja
mūsu dziesmu vārdus. Bet
Ziemassvētku vecīti tajā dienā tā
arī nesatikām.
Toties pārsteigums atnāca uz

bērnudārzu otrajā dienā, kad mazos
„mazputniņus” apciemoja nevis
viens, bet gan divi rūķi un atnesa
trīs lielus maisus ar dāvanām. Dāvanas bērni saņēma ne tikai no
rūķiem, bet arī no Gundegas un
Margitas mammas – Jurgitas Grubertes, kura pati izgatavoja rotaļlietas 34 bērniem un visu grupu
skolotājām un auklītēm, par ko
visiem bija liels prieks un
pārsteigums.
Uz mūsu svētkiem atnāca arī 5.
klases čigāni kopā ar savu klases
audzinataju, un jautrība varēja sākties. Tika dziedātas dziesmas,
skandēti dzejoļi un, protams, gājām
rotaļās kopā ar čigāniem un bārdainajiem rūķiem. Un kur nu vēl
fotografēšanās pie eglītes kopā ar
māmiņām,
audzinātājām
un
pārējiem ciemiņiem.
Visiem
Ilūkstes
novada
iedzīvotājiem, bet it sevišķi Bebrenes pagasta iedzīvotājiem
novēlam LAIMĪGU JAUNO
GADU!

Ziemassvētku pateicības pasākums Ilūkstes
novadpētniecības muzejā
„ Kad Ziemassvētki gaisā virmo…”

Gada nogalē muzejā notika Ziemassvētku pasākums visiem muzeja
draugiem un atbalstītājiem . Ilūkstes muzejs vēlreiz gribēja pateikties
tiem ilūkstiešiem un novada ļaudīm , kuri palīdz veidot , atbalsta muzeja
darbu ,papildinot muzeja eksponātus ar savas ģimenes senlietām, fotogrāfijām un atmiņām … Visus nosaukt nav iespējams! Paldies gribam
teikt: Laimai Buķei, Marijai Baltmanei, Dzintrai Krievānei, Dzidrai
Svirkovičai, Tamārai Ļevašovai, Mildai Zviedrei, Dzintrai Ozolai, Vandai
Krastiņai, Ritai Kļaviņai, Maijai Rešņa, Hendrika un Jāņa Slavinsku ģimenēm, Užuļu ģimenei, Pāvelam Gorinam, Annai Kuļikovskai, Annai
Biteniecei, Marijai Vadzišai, Hertai Vībānei, Irēnai Staškevičai, Helēnai
Stalidzānei, Natālijai Formanickai, Emīlijai Kulikovskai, Genovefai
Mošānei, Jadvigai Plostniecei,Leonam Smagaram, Veronikai Vanagelei,
Vitoldam Purvinskim, Dāvim Kurmim, Dāvim Surgovtam, Helēnai
Lavrinovičai, Sonorai Skudrai.
V. Rimša
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Ziemassvētku noskaņās

Ziemassvētku brīnums ir izsapņots un katram tas ir atnesis savus klusos cerību piepildījumus. Tik dažādi, kādi esam
katrs pats, tik krāšņs bija Ziemassvētku noformējums
daudzās iestādēs, daudzzīvokļu māju logos un privātmāju
pagalmos. No sirds pateicamies ikvienam, kurš veltīja savu
laiku, roku čaklumu un sirds siltumu, tādējādi iepriecinot
kādu garām gājēju un dāvinot viņam svētku brīnuma sajūtas.
Esam bezgala pateicīgi Dvietes ciemata iedzīvotājiem –
Gronsku ģimenei par dāsno dāvanu Ziemassvētkos. Daudzu
Ilūkstiešu sirdis iegavilējās priekā, jūsmojot par krāšņo,
čiekuriņiem bagāto sudrabegli, kura ilgus gadus priecēja
Gronsku ģimenes bērnus, savos zaros izauklējot ne vienu
vien bērnu sapni, bet šogad tā rotāja Ilūkstes kultūras centra
pagalmu.
Paturēsim savās sirdīs šo svētku siltās izjūtas kā ceļamaizi
visa gada gājumam!
Izgītības un kultūras nodaļas vadītāja
Ilona Linarde

Ziemassvētku laiks Ilūkstes 1. vidusskolā

Skolā Ziemassvētkus sāk gaidīt ļoti agri – parasti jau pēc Latvijas
proklamēšanas gadadienas par skolas noformējumu domā un rūpējas 12.
klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājiem. Savukārt katrs audzinātājs
kopā ar klasi rotā savu kabinetu. Ziemassvētku moto „Balti nāca
Ziemassvētki” pagājušajā gadā tika realizēti ļoti radoši. Baltajai krāsai
katras klases skolēni lika klāt vai nu veikalā iegādātus rotājumus, vai arī
pašu rokām darinātus rotājumus no dabas materiāliem.
Gaidot Ziemassvētkus, katru gadu skolā tiek organizētas izstādes. Šoreiz zīmējumu izstādes tēma bija „Baltā ziema”. Katra klase gatavoja arī
Ziemassvētku kompozīciju izstādei „Svētkus gaidot”.
Tradicionāli mācību semestra pēdējā dienā skolā notika Ziemassvētku
koncerts ar skolas pašdarbnieku piedalīšanos un Ziemassvētku pasākumi
klasēs. 1. – 4. klašu skolēniem bija kopīgs pasākums ar priekšnesumiem
un Ziemassvētku vecīša sagaidīšanu.
Andželika Pabērza

Ziemassvētku laiks Ilūkstes 2. vidusskolā

Svētku sajūtas radīšanai Ilūkstes 2. vidusskolā skolēni un skolotāji
rotāja skolas logus, gaiteņus un klases. No 15. - 19. decembrim tika
sarīkota Ziemassvētku
kompozīciju izstāde.
18. decembrī Ilūkstes 2. vidusskolā
notika Daugavpils rajona
matemātikas
skolotāju seminārs. Uz
semināru ieradās 13 rajona skolu skolotāji.
Semināru organizēja un
vadīja
mūsu
matemātikas skolotājas:
B.Malaja, R.Leizāne,
L.Bogdanoviča.
19. decembrī Ilūkstes 2. vidusskolas zālē notika Ziemassvētku
pasākums sākumskolas skolēniem. Bērnus ciemos gaidīja rūķi skolotājas:
I.Skuķe, B.Malaja, I.Vuškāne un S.Zemlicka. Kopā ar rūķiem bērni gāja
rotaļās, dziedāja dziesmas, skandēja dzejoļus un gaidīja Ziemassvētku
vecīti. Un, ticiet vai nē, tikko aiz loga parādījās sengaidītās sniega pārslas,
arī Ziemassvētku vecītis kopā ar Sniegbaltīti un lielu dāvanu maisu bija
klāt. Brīnumi tomēr notiek!
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Ilūkstes novada neklātienes vidusskolā Ziemassvētku noskaņa.

Ilūkstes novada neklātienes
vidusskolā Ziemassvētku noskaņa
sāka valdīt jau decembra sākumā,
kad audzēkņi greznoja skolas telpas un veidoja Ziemassvētku
sienas avīzi. Tajā varēja lasīt dažādas audzēkņu atziņas par to, ko
jaunu viņu dzīvē ieviesis aizejošais
2008. gads, kā arī novēlējumus
Ziemassvētkos un Jaunajā gadā.
Interesanta un pārsteigumiem

pildīta bija audzēkņu Pašpārvaldes
ekskursija uz Bebrenes pili. Spoks,
kurš tika sastapts pils pagrabā,
„spocināja”
audzēkņus
un
skolotājus tik ļoti, ka pēc atgriešanās viņi ilgi jo ilgi stāstīja
pārējiem skolā palikušajiem par
spoka spocīgajām izdarībām.
Pēdējās sesijas dienās 20. un
21. decembrī skolā darbojās
Ziemassvētku pasts. Gaišas domas,

jautras rindas, mīļus vārdus un
vēlējumus viens otram rakstīja un
sūtīja gan audzēkņi, gan pedagogi.
Jāatzīst, ka svētdien - 21. decembrī mācības tika ‘’apdraudētas”, jo uz konsultācijām bija
ieradušies Ķekatnieki, bet skolotāji
labprāt pieņēma arī viņus. Pedagogi bija patīkami pārsteigti arī par
novēlējumiem, apsveikumiem un
saldumiem, ko atnesa Salavecītis
un Sniegbaltīte ar saviem palīgiem.
Pēc mācībām vairāku klašu
kolektīvi
baudīja
tuvojošos
Ziemassvētku noskaņu skolas
kafejnīcā, bet daļa pedagogu 21. 22. decembra nakti izbaudīja atpūtas bāzē „Saliņas’’ un cerēja, ka
tumšo dienu baltais klusums, sveču
liesmās atspīdošais mēness un
zvaigznes zemei nesīs tikai mieru
un laimi.
Direktores vietniece audzināšanas jomā Irēna Kūliņa.

2009. gada priekšvakarā

Gatavojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, Bebrenes Profesionālās vidusskolas audzēkņi, skolotāji
un darbinieki izteica savus vēlējumus un apsveikumus Internetā skolas mājas lapā: www.bebrene.lv. Floristikas pulciņa dalībnieki, skolotājas E.Vuškānes vadībā, noformēja skolas telpas, lai radītu pirmssvētku noskaņojumu. 3. kursa audzēkne L. Dalbe piedalījās
Daugavpils rajona skatē un izcīnīja 2. vietu
Ziemassvētku eglītes noformēšanā.
Ziemassvētku priekšvakarā, 16. decembrī Bebrenē notika tradicionālais pasākums –
Ziemassvētku egles atklāšana. Šo pasākumu katru
gadu organizē kāda no pagasta iestādēm. Šoreiz tas
tika uzticēts Bebrenes Profesionālajai vidusskolai.
Skolas pašdarbnieki nolēma, ka ikgadējā tikšanās
ar luterāņu draudzes mācītāju Andi Lenšu un
Ziemassvētku noskaņas radīšana ar dziesmām un
dzejas rindām notiks Bebrenes centrā. Audzēkņu
un skolotāju izpildījumā skanēja Ziemassvētku
dziesmas, ko sagatavoja skolotāja R. Kalvāne. Ēdināšanas servisa specialitātes audzēkņi pacienāja
visus pasākuma apmeklētājus ar pašceptiem
pīrāgiem un tēju.
Skolotāji un darbinieki 29.decembrī noorganizēja svētku pēcpusdienu “Starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu”. Šis pasākums bija kā piepildījums visam
vecajam gadam un rosinošs sākums jaunajam gadam, jo ikkatra kopēja tikšanās darba kolektīvā dod spēku un
enerģiju pārvarēt visas grūtības.
Direktore L. Kaminska

Ziemassvētku ieskaņas koncerts Bebrenes vidusskolā

Bebrenes vidusskolā viena no skaistākajām
tradīcijām ir Ziemassvētku koncerts, tāpēc 18.
decembrī izrotātajā skolas zālē pulcējās vecāki,
skolēni un skolas darbinieki.
Koncerta dalībnieki savus skatītājus iepriecināja ar skanīgām dziesmām un dejām.
Ieradies bija arī Laika vecis, lai palūkotos, kā
notiek gatavošanās svētkiem, bet pastnieks, kā
vienmēr, bija aizņemts un norūpējies –
jānogādā taču tik daudz apsveikumu.
Ziemassvētku dziesmas skanēja 1. - 4. klašu
kora, 10. - 12. klašu ansambļa un solistu
izpildījumā, bet ar raitu deju soli iepriecināja
gan lielie, gan mazie dejotāji.
Jautri un atraktīvi uzstājās mūsu viesi –
pirmsskolas izglītības iestādes „Mazputniņš”
audzēkņi. Tieši viņus visvairāk iepriecināja
leļļu teātra izrāde par rūķiem.
Mirdzot sveču liesmiņām, koncerta noslēgums izskanēja kā lūgšana. Cerības un mīlestības liesmiņa tika
iedegta visus sirdīs.
Paldies visiem koncerta dalībniekiem un skolotājiem par ieguldīto darbu.
Direktores vietniece audzināšanas jomā
Aija Valpētere

2009. GADA JANVĀRIS - FEBRUĀRIS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Sports

2008. gada sporta apskats.

2008. gads Ilūkstes novadā
iezīmējās ar vairākām sporta
sacensībām:
-skrējiens pa Ilūkstes ielām un
Ilūkstes novada 3. velomaratons,
Pavasara un Rudens motokross;
- lielākās un populārākās
sacensības mūsu novadā!
-Ilūkstes novada domes Lieldienu kauss basketbolā, kas tradicionāli
notiek
Ilūkstes
1.vidusskolas sporta zālē;
- Ilūkstes novada kauss Strītbolā (Bebrenē);
Šederes pagastā notika tādas
sacensības, kā: pludmales volejbols, sacensības zolē, minifutbols
bērniem;
Bebrenes pagastā: stendu
šaušana, novusa sacensības;
Norisinājās arī sporta svētki
veltīti Starptautiskajai bērnu
aizsardzības dienai.
Mūsu novada komandu un
sportistu izcīnītās vietas Daugavpils rajona, Republikas un
Eiropas mērogā:
Panākumiem bagāts šis gads ir
bijis Ilūkstes novada spēkavīram
Jānim Zabarovskim no Šēderes
pagasta, kam šajā laika periodā ir
iegūtas trīs 1. vietas (Daugavpils
raj. svara bumbu celšanā, Latvijas
18. un 19.universiāde); divas 2. vietas (Eiropas čempionāts svara
bumbu celšanā, Baltijas čempionāts) un viena 3. vieta (Ventspils
Atlants).
- b/b klubs „Pilskalne” - 3.
vieta Daugavpils raj. čempionātā;
- Ilūkstes novada sieviešu b/b
komanda - 3. vieta Daugavpils raj.

čempionātā;
- Ilūkstes novada domes b/b
komanda - 2. vieta Daugavpils raj.
čempionātā 1. līgā;
-Ilūkstes novada futbola komanda - 1. vieta Daugavpils raj.
čempionātā. (Pēc ilgu gadu
pārtraukuma.);
- Ilūkstes novada futbola komanda „Pilskalne” - 3. vieta Daugavpils raj. čempionātā 1.
līgā;
-A.Puida - 1. vieta Daugavpils
raj. pavasara krosā (Bebrene);
- FK „Zibens-Zemessardze” –
8. vieta Latvijas 1. līgas futbola
čempionātā;
-A.Elerts – 6. vieta LR amatieru čempionātā bobslejā (Pilskalne);
Sevi pierādīja arī mūsu novada veterāni:
Latvijas
sporta
veterānu
savienības 45. sporta spēles:
-Nopelniem bagātais sportists
Heronims Lapkovskis, kas diemžēl
jau ir aizgājis mūžībā, savu bagāto
nopelnu sarakstu ir bagātinājis vēl
ar četrām godalgotām vietām. Aizvadītajā gadā viņš ir ieguvis 1.
vietu slēpošanā (5km), divas 2. vietas:
šķēpa mešanā un
riteņbraukšanā (10 km) un 3. vietu
lodes grūšanā.
-sieviešu b/b veterānu komanda
50+ - 3.vieta.
-Valērija Puida – 3 godalgotas
vietas: 1. vieta - šķēpa mešanā; 2.
vieta - diska mešanā;
3. vieta - lodes grūšanā;
-Emilija Baleiša:
Riteņbraukšanā ieguvusi trīs

Informācija

godalgotas vietas: 1. vieta - 10 km
distancē, 2. vieta - 20
km distancē un 3. vieta - 30 km
distancē;
-Jeļena Romanovska:
v/a ziemas čempionātā 800 m
distancē ieguva 1. vietu un 3000 m
distancē – 2. vietu.
pavasara krosā 3000 m distancē
– godalgotā 2. vieta;
vasaras čempionātā: 3000 m
soļošanā ieguva 1. vietu; bet 800 m
un 3000 m distancēs
(skriešana) iegūtas 2. vietas.
-Agris Elerts:
LR čempionātā bobslejā veterāniem divniekos – 1. vieta.
Mūsu novada sporta laukumos notika šādas Republikas un
Daugavpils rajona sporta sacensības:
-Latvijas 1. līgās futbola čempionāta spēles;
-Daugavpils raj. čempionāta
futbola augstākās un 1. līgas
spēles;
-Daugavpils raj. futbola kausa
spēles;
-Avīzes „Latgales laiks” futbola kausa spēles;
-Avīzes „Latgales laiks” futbola kausa spēles;
-Daugavpils raj. Strītbola čempionāts;
-Pavasara motokross;
-Rudens motokross;
-Daugavpils raj. XII sporta
svētki cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
Ilūkstes pilsētas sporta
metodiķis
Aleksandrs Vorotinskis.

Panākumi

„ASV loma Austrumeiropas valstu
liktenī”

Ilūkstes 2. vidusskolas 12.
klases skolēni Svetlana Kosenko
un Aleksandrs Griņko piedalījās
NATO organizētājā konkursā
„Centrālās un Austrumeiropas valstis vēstures laika griežos 1918.2008. g.” Konkursā piedalījās 84
komandas. Par eseju „ASV loma
Austrumeiropas valstu liktenī” mēs
saņēmām ASV vēstniecības

speciālbalvu. ASV vēstniecības
pārstāvji organizēja diskusiju,
iepazīstināja ar mūsdienu vēstures
faktiem, atbildēja uz skolēnus interesējošiem jautājumiem. ASV
militārais atašejs Devids Holahans
ieradīsies vizītē ar lekciju uz mūsu
skolu februārī.
12. klases skolniece
Svetlana Kosenko.

S. Kosenko un A. Griņko ar ASV militāro atašeju D. Holahanu LR
Aizsardzības ministrijā.

Lai balstiņa tālu skan!

Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības „Ilūkste – 1” biedriem.

Atskatoties uz 2008. g., kā
valdes priekšsēdētājs pateicos
visiem kooperatīvās sabiedrības
biedriem par aktīvu dalību kooperatīva darbības uzturēšanā.
2008. gadā, pirmo reizi pēc
daudziem gadiem, gandrīz simtprocentīgi tās biedri veikuši maksājumus, kuri paredzēti statūtos, kā
arī samaksājuši par elektroenerģiju, zemes nodokli, nomu.
Kooperatīvajai
sabiedrībai
grūtākais ir tas, ka par elektroenerģijas patēriņu „Latvenergo” jāziņo katra mēneša pirmajā datumā
un ir jāmaksā pēc viņu piestādītā
rēķina ik mēnesi. Ik katru mēnesi
iegūt no katra biedra informāciju
par patērēto enerģiju nav iespējams. Tāpēc patēriņa daudzums ik
mēneša beigās tiek ņemts no centrālā skaitītāja rādītāja bet no individuālajiem
skaitītājiem
ik
ceturksni.
Daudzus gadus rādītāji nesaskan ar centrālo rādītāju.
„Latvenergo” speciālisti paskaidro,
ka zudumi rodas tāpēc, ka novecojusi vadu sistēma. Zudumu
starpību kooperatīvs maksā no
saviem līdzekļiem.
Zudumi 2006. gadā bija 3340
kwh, 2007. g. - 2094 kwh, 2008. g.
– 1593 kwh. Kooperatīvam no

saviem līdzekļiem par zudumiem
bija jāpiemaksā: 2006. g. – 107 Ls,
2007. g. – 132 Ls, 2008. g. – 138
Ls.
Sakarā ar lielajiem zudumiem
un tarifu paaugstināšanu valde
domā izvērtēt iespēju atteikties no
elektropadeves
kooperatīvam.
Tādā gadījumā katram, kurš vēlas,
elektropadevei jāpieslēdzas individuāli.
(2008.) 2007.g. kooperatīvam
klāt nāca jauns nodoklis – Zemes
noma. Šī nodokļa gada summa ir
Ls 323. Pagajušā gada parāds jānomaksā šī gada pavasarī. Tāpēc š.g.
martā (grafiks būs uzlikts uz paziņojuma plāksnes pie garāžu kooperatīva) ar nomaksu nav jākavējas,
ar
pašvaldību
jānorēķinās
savlaicīgi.
Pārējās iemaksas - biedru
nauda, zemes nodoklis, apsaimniekošana, par elektroenerģiju
- tiks ievākta otrajā ceturksnī.
Sekojiet informācijai uz paziņojuma plāksnes. Ceru, ka tikpat aktīvi maksātāji kā 2007 un 2008.g.,
būsiet arī šogad.
Ja savlaicīgi norēķināsieties,
nebūs jāmaksā soda nauda.
Jāatgādina, ka ir jāsaved
kārtībā garāžu tehniskā dokumentācija. Ir garāžas, kuru īpašnieki ir

miruši, bet mantojums nav nokārtots. Tātad garāža ir bez saimnieka.
Šo garāžu potenciālie mantinieki to
zina, jo ir saņēmuši rakstiskus paziņojumus, bet gada laikā nav neko
darījuši. Ja bezsaimnieka garāžām
neradīsies īpašnieki, tās pēc likuma
nonāks kooperatīva īpašumā.
Vēlreiz vēlos atgādināt savediet kārtībā garāžu fasādes.
Visi, kuriem ir nesakoptas garāžu
fasādes, strādā, saņem algas. Vai
tiešām nav līdzekļu dažu kg krāsas
iegādei un laika nokrāsot. Tā
vienkārši ir nolaidība, nevīžība pret
savu īpašumu.
Kooperatīvā sabiedrība maksā
par atkritumu izvešanu, bet negodīgas personas tā vietā, lai
maisos novietotu atkritumus, kuri
radās apkopjot autotransportu,
izgāž saimnieciskos atkritumus –
ābolus, kartupeļus, būvmateriālus,
gultas matračus, segas, nerunājot
par alkoholisko dzērienu pudeļu
kaudzēm, cigarešu paciņām, radio teleaparatūru u.t.t. Būsim disciplinēti un kulturāli!
Tā kā kooperatīvam nav
pastāvīgas kantora telpas, lūdzu
zvanīt pa tālr. 65462268
V. Cibuļskis
Valdes priekšsēdētājs

2009.gada 24. janvārī Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika mūzikas
skolu jauno solistu un vokālo ansambļu – latgaliešu tautas dziesmu
izpildītāju konkurss. Ilūkstes mūzikas skolas audzēkņi Daira Razminoviča un Elgars Romanovskis ( ped. I.Ašķeļaņeca ) ieguva I vietu kategorijā „Dueti”. Apsveicam!
Ilūkstes mūzikas skola

Pziņojums

Paziņojam, ka ar Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu
regulatora padomes 10.02.2009. lēmumu Nr.2.(prot.Nr.3.,2.p.) ir apstiprināts SIA „Šēderes pakalpojumi”, reģ. Nr. 51503009381, juridiskā adrese Skolas ielā 11-7, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā,
LV-5474, 2009. gada 23. janvārī iesniegtais koriģētais ūdensapgādes
pakalpojumu tarifa projekts, nosakot Šēderes ciematā ūdensapgādes
pakalpojumu tarifu 0,40 Ls/m3 (bez PVN), kas stājas spēkā no
2009.gada 15.marta.
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Notikumi novadā

„Cilvēkiem ar kustību un uztveres traucējumiem pieejama
daba“

2008. gada 17. decembrī Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta atpūtas bāzes “Dubezers” telpās
notika projekta „Cilvēkiem ar
kustību un uztveres traucējumiem
pieejama
daba“
noslēguma
pasākums, ko realizēja Biedrība
Pasaku māja „Undīne” – zaļais ordenis,
Latvijas Paralimpiskā
komiteja.
Projekta finansētājs ir EEZ/
Norvēģijas finanšu instrumenti
NVO projektu programmas ietvaros.
Šī projekta mērķis ir uzlabot
dabas objektu pieejamību cilvēkiem ar kustību un uztveres
traucējumiem, tādējādi paaugstinot
šo cilvēku dzīves kvalitāti.
Pasākuma laikā tika atklāts tēlnieka Kārļa Īles izveidotais Pilskalnes Siguldiņas dabas parka
makets, kas ļaus iepazīties ar parka
ainavisko reljefu un taku izvietojumu arī tiem cilvēkiem, kuriem
veselības stāvokļa dēļ nav iespējas

šīs takas izstaigāt. Makets ir pagaidām pirmais un vienīgais
Latvijā. Projekta apstiprināšanas
gadījumā ir paredzēts to papildināt
ar paskaidrojumiem Braila rakstā.
Projekta vadītāja Ieva Jātniece
un Latvijas Paralimpiskās komitejas izpilddirektors Andris Ulmanis
iepazīstināja ar projekta norises
gaitu un nākotnes iecerēm. Lai
izvēlētos dabas objektu, kuru papildināt ar maketu, tika veikts
monitorings pa visu Latviju. “Pilskalnes Siguldiņu” izvēlējās tāpēc,
ka šo objektu katru gadu apmeklē
salīdzinoši daudz cilvēku ar
kustību un uztveres traucējumiem
– vidēji 400 sezonā, un ekskursijas
šiem cilvēkiem ir bezmaksas.
Varēja iepazīties ar svaigi izdoto materiālu „Pieredze un
ieteikumi dabas pieejamības
nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti.”;
Skatījāmies Raudas speciālās
internātskolas teātra grupiņas

Rajona informātikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs

29. janvārī Ilūkstes novada neklātienes vidusskolā notika rajona informātikas skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs, kura laikā skolas direktore A. Kudiņa iepazīstināja klātesošos ar neklātienes vidusskolas
darba īpatnībām, specifiku un sasniegumiem skolas 10 gadu pastāvēšanas
laikā.
Informātikas skolotājs Vitālijs Veikšis prezentēja ,,Bezmaksas programmatūras izmantošanu informātikas stundās”, kā arī organizēja praktisku nodarbību, kurā rajona skolotāji mācījās veidot testus speciālās
(Hot Potatoes 6 ) programmās.
Pirmssveču dienas noskaņās klātesošie priecājās arī par sveču izstādi,
ko sarūpēja audzēkņi un skolotāji. Semināra izvērtējumā izskanēja daudzi
atzinības vārdi informātikas skolotājam Vitālijam kā jaunam, zinošam un
ļoti kompetentam pedagogam informātikas jautājumos.
Savukārt skola un skolotāju kolektīvs saņēma novēlējumus turpināt
strādāt tikpat radoši arī turpmāk, pārsteigt ar jaunām idejām un panākumiem!

Audzēkņu un
skolotāju
sarūpētā sveču
izstāde.
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uzstāšanos, kuru vadīja skolotāja
Marija Slavinska un Aldis Čamāns
ar nelielu Ziemassvētku ludziņu
“Pelēnu
Ziemassvētki”
un
dziedātājas Helēnas Kozlovas
uzstāšanos;
Neformālā
Ziemassvētku
gaisotnē pie kafijas tases apspriedām veiksmes, problēmas un
nākotnes ieceres.
Visus pasākuma dalībniekus iepriecināja skaista Ziemassvētku
izstāde – pārdošana, kuru
sagatavoja dienas aprūpes centra
“Fēnikss” dalībnieki. Daži izstādes
veidotāji kopā ar dienas centra
“Fēnikss” vadītāju Leontīni
Tamani piedalījās pasākumā.
Visi pasākuma dalībnieki
saņēma bukletus „Pieredze un
ieteikumi dabas pieejamības
nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti” un “Meža ainavu mācību
taka “Pilskalnes Siguldiņa”“.
L.Tamane

Raudas speciālās internātskolas teātra grupiņas iestudējums “Pelēnu
Ziemassvētki”

Čiekurošanās Ilūkstes 2.vidusskolā

22. janvārī Ilūkstes 2.vidusskolā
notika Daugavpils rajona bioloģijas
skolotāju seminārs. Laikā, kad
skolēnu motivācija mācīties ir zema,
skolotāju uzdevums ir izmantot
paņēmienus, kas radītu interesi un
spētu noturēt bērnu uzmanību visas
mācību stundas laikā.
Semināra gaitā skolotājiem tika
piedāvātas dažādas atraktīvas
metodes mācību procesa dažādošanai. Jaunās prasības izglītības
standartā aizvien lielāku uzmanību
pievērš skolēnu sagatavošanai praktiskai un pētnieciskai darbībai. Šīs
prasības aktualizētas visos mācību
priekšmetos, bet jo īpaši dabaszinību
mācību priekšmetos.
Kā vadmotīvs semināram vijās
cauri doma par bioloģijas saikni ar
citiem mācību priekšmetiem. It kā
izspēlējot dažādas mācību stundas
un aktīvi līdzdarbojoties, skolotāji
veica dažādus uzdevumus. Latviešu
valodā minēja mīklas par kukaiņiem,
kokiem un putniem. Matemātikā,
pūšot balonus, noteica savu plaušu
dzīvības tilpumu. Vizuālajā mākslā
veidoja kolāžu no ziediem, lapām un
augļiem - sveicienu Vērša gadā.
Sporta stundā izspēlēja Pļavas spēli.
Bet ķīmijas stundā pētīja siekalu
sastāvu. Pasākuma jautrākais akcents izrādījās čiekuru lasīšana skolas telpās.

Noslēgumā, kā vērtīgākais ieguvums tika atzīmētas dažādās idejas, ko varēs izmantot ikviens semināra
dalībnieks savā darbā, un nepiespiestā radošā atmosfēra.
Semināra vadītāja,
Ilūkstes 2. vidusskolas bioloģijas skolotāja
Valda Namiņa
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Notikums

Tavai dvēselei

“Ekspromtam” - 5

Expromptus – tāds, kas radies
pēkšņi, uz vietas, bez īpašas iepriekšējas sagatavošanās; improvizēts; brīvs un nepiespiests; kaut
kas negaidīts, pārsteidzošs. Mūzikas
terminoloģijā ar to apzīmē nelielu
skaņdarbu, kas radies, brīvi improvizējot kāda pārdzīvojuma,
noskaņas ietekmē, un kas iezīmējas
gan ar aktīvu, gan lirisku izteiksmi.
Apmēram tādu šī latīņu vārda
skaidrojumu atrodam vārdnīcās. Un
tas diezgan labi raksturo arī Ilūkstes
vokālās grupas “Ekspromts” būtību.
2008.gada nogalē ar Ziemassvētku
ieskaņas koncertu tā atzīmēja savu 5
gadu pastāvēšanas jubileju.
Sākums bija vienkāršs – 2003.gada pavasarī, kad mostas daba un visapkārt sāk vīterot putni, ar vēlēšanos
dziedāt viens otru sameklēja divi cilvēki. Dziedāt kaut tikai savam priekam vien un, ja labi sanāktu, tad dāvāt
dziesmas arī citiem. Drīz vien pievienojās trešais, ceturtais, piektais dziedātgribētājs, sākās regulāri mēģinājumi
Ilūkstes mūzikas skolā, un jau tā paša gada 18.novembrī grupa oficiāli parādījās publikai, dziedot svētku
dievkalpojumā Ilūkstes katoļu baznīcā. Piecu gadu laikā sastāvs ir nedaudz mainījies, tomēr tie joprojām ir
pieci dziedātāji, kas vienlīdz labi izpilda gan 5-balsīgus, gan 1-balsīgus skaņdarbus, gan ar, gan bez pavadījuma.
Lai gan ne visiem dalībniekiem ir muzikālā izglītība, katrs no viņiem prot spēlēt kādu instrumentu – klavieres,
flautu, ģitāru, saksofonu, sitaminstrumentus, un parasti šī prasme tiek likta lietā arī koncertos. Tomēr “Ekspromta” stiprā puse ir tieši dziedāšana a capella (bez pavadījuma). Pārsvarā tiek apgūti agrākos gadsimtos un
mūsdienās radītie garīgie skaņdarbi, taču repertuārā ir arī laicīgās dziesmas. Koncertējot apbraukāti tuvākas un
tālākas apkārtnes dievnami, kultūras nami, lieliski panākumi gūti vokālo ansambļu skatēs. Un tā kā nereti ir nācies uzklausīt ilūkstiešu nožēlu, ka pašā Ilūkstē “Ekspromtu” mana salīdzinoši reti, ansamblis nolēma savā jubilejā iepriecināt mūzikas mīļotājus tepat Ilūkstes kultūras namā. Koncertā skanēja gan Adventa laika, gan
populāras Ziemassvētku dziesmas. Īpaši sirsnīgu akcentu deva un jūsmīgus aplausus izpelnījās 8-gadīgā Rūdolfa Surgovta solo dziesmā “Jūs, bērniņi, nāciet”.
Jaunais, 2009.gads vokālajai grupai iesācies ar viena jauna dziedātaja pievienošanos, jaunām dziesmām, jauniem plāniem un jaunu darba sparu. Nemainīga palikusi vēlme izteikt sevi mūzikā un ar Dieva doto talantu iepriecināt arī citus. Un pavisam noteikti – vislabākais bieži vien notiek tieši expromptus.
A.Martinsone

Labdien, mīļo lasītāj!

Te jums
r a k s t a
Bitītes
Žužiņas
krustmāte
Inese. Nezinu,
kā
mums, bet
man
ļoti
pietrūkst mazā, mīļā bišu bērna.
Tomēr nav laika skumt un bēdāties,
jāķeras pie darba. Žužiņa taču man
uzticēja publicēt stāstus un uzdot
Jums āķīgus jautājumus. Pietiks
puņķoties, jāsāk darboties!

1. uzdevums. Atrodi
noslēpušās piparkūkas!(10)

Kā Tev veicās ar vēstules
lasīšanu? Viegli nebija, bet, kopā ar
vecākiem, laikam ātri tikāt galā ar
šo uzdevumu. Es domāju, ka arī
pēdas nebija grūti atpazīt. Tās bija
zaķa, vārnas un cilvēka pēdas.
Krustvārdu mīkla gan man likās
sarežģīta, bet Jūs esat gudri bērni,
tāpēc esmu pārliecināta, ka šo
uzdevumu veicāt lieliski. Lai par to
pārliecinātos, varat salīdzināt atbildes lappusītes beigās.
Tā, pietiks pļāpāt, klausies
Žužiņas stāstu par Rūķu Inča un
Pinces Ziemassvētku darbiem.

zīmējumā,

kur

ir

Bērniem

Gaisā virmoja egļu, sveču un
noslēpumainā dāvanu smarža.
Rūķu bērni Incis un Pince draiskojās pie eglītes, bet Rūķu mamma
rosījās pa virtuvi. Pēkšņi bērni
sajuta kādu neparastu, vilinošu
smaržu, kas tik ļoti atgādināja
Ziemassvētkus. Protams, tās ir piparkūkas! Rūķa bērni aulekšiem
metās uz virtuvi.
Mammucis sagaidīja savus
bērneļus ar mīļu smaidu, un
aicināja
palīdzēt
piparkūku
radīšanas procesā. Putēja milti,
plīsa olas, gar bļodiņas malām

Vai es varu teikt “āmen”?

Kā parasti janvārī visā pasaulē, arī Latvijā, viena nedēļa tiek īpaši veltīta
lūgšanām par kristiešu vienotību. Nav labākas liecības tiem, kas Dievam vēl netic,
kā vienotība un patiesi kristīga mīlestība starp draudzes locekļiem un arī starp
dažādu konfesiju draudzēm. Viena no brīnišķīgākajām lietām, kas vieno dažādus
kristiešus, ir Tēvreize jeb paša Jēzus mācītā lūgšana “Mūsu Tēvs” (Mateja
ev.6.nod.9.-13.p.) Taču vai nav tā, ka tā ir tik ierasta, ka bieži vien to noskaitām
kā labi iegaumētu pantiņu, par izteikto vārdu saturu un jēgu pat īpaši neaizdomājoties? Varbūt ir tā, ka nekad tā īsti to pat neesam izpratuši?
Lai šīs kāda kristieša rakstītās atziņas noder mums ikvienam par atgādinājumu
un atklāj šo seno un katram zināmo lūgšanu no jauna! Lai katru tās vārdu turpmāk izrunājam ar izpratni, atbildību un bijību!

Es varu teikt “mūsu”, ja nedzīvoju garīgi šaurā nodalījumā, ja es nedomāju,
ka speciāla vieta debesīs ir tikai manai konfesijai.
Es varu teikt “Tēvs”, ja parādu piederību Viņam savā ikdienas dzīvē.
Es varu teikt “debesīs”, ja neesmu tā nodarbināts ar savu ikdienas dzīvi, ka
nesakrāju vērtības mūžībai.
Es varu teikt “svētīts lai top Tavs Vārds”, ja daru visu, kas manos spēkos, lai
to veicinātu.
Es varu teikt “Tavs prāts lai notiek”, ja pieņemu viņu un klausu Viņa prātam
un vadībai savā dzīvē.
Es varu teikt “kā debesīs, tā arī virs zemes”, je esmu gatavs dot savu dzīvi šeit
Viņa darbam.
Es varu teikt “mūsu dienišķo maizi dod mums šodien”, ja nedzīvoju pagātnes
pārdzīvojumos.
Es varu teikt “un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem
parādniekiem”, ja neperinu sevī aizspriedumus pret citiem.
Es varu teikt “neieved mūs kārdinašanā”, ja pats ar nodomu neieeju vai
nepalieku tādās situācijās, kas to veicina.
Es varu teikt “bet atpestī mūs no ļauna”, ja esmu gatavs cīnīties pret to garīgā
plaksnē ar lūgšanas ieročiem.
Es varu teikt “jo Tev pieder Valstība”, ja dodu tās Valdniekam jeb Ķēniņam
disciplinētu paklausību, kā tas pienākas uzticīgam pavalstniekam.
Es varu teikt “spēks”, ja nebaidos no tā, ko citi cilvēki man var nodarīt vai ko
par mani padomās.
Es varu teikt “un gods”, ja nemeklēju slavu un godu pats sev.
Es varu teikt “mūžīgi mūžos”, ja mans redzes loks na ierobežots vienīgi ar
tagadējo laiku.
Es varu teikt “āmen”, ja arī es patiešām pievienojos, lai ko tas maksātu.
Jo, lai šo lūgšanu teiktu īstā patiesībā, tad tas prasīs visu.
A. Martinsone

Ziemassvētku stāsts.
tecēja dzintarainais medus un rūķu
degunus kutināja patīkamā kanēļa,
krustnagliņu un citu neparastu
garšvielu smarža. Uh, tas tik bija
varens un radošs process!
Rūķu bērni veidoja piparkūkas,
lika tās cepeškrāsnī un brūnos
brīnumus rotāja ar glazūru. ,,Cik tā
ir garšīga!’’: noteica Pince un lielu
karoti ar saldo masu iebāza mutē.
Incim acis iepletās vērojot šo
bezkaunīgo rīcību. Viņš pieķērās
karotei, un cik spēka rāva to pie
sevis. Karote ceļoja no rokas rokā,
no mutes mutē, viss tika noķēpāts

2. uzdevums. Bļodā, kur tika gatavota
3. uzdevums. Ja gribi uzzināt, kādas
piparkūku mīkla, tika iejaukti dažādi produkti formas piparkūkas Incis ar Pinci izcepa, tad
un garšvielas, ko samaisot kopā, sajuka arī savieno cipariņus pēc kārtas ar līniju.
nosaukumi. Katrā bļodiņā salasi no burtiņiem
kādas piparkūku mīklas sastāvdaļas
nosaukumu un ieraksti to rāmītī!

ar cukuraino masu. Pēkšņi Pince
paskatījās uz pannu un iekliedzās:
,,Kur ir palikušas piparkūkas?’’
Cepešpanna, kas pirms brīža bija
pilna ar kraukšķīgām un brūnām
piparkūkām, bija tukša!
,,Ko tagad darīt ?’’ ieraudājās
Incis. „Nav piparkūku, nav arī
Ziemassvētku,” ar dziļu nopūtu nomurmināja Pince.
Bērni, vai palīdzēsim Rūķiem
Incim un Pincei atrast draiskās piparkūkas?
Ja esat ar mieru, tad, lūk, arī
pirmais uzdevums.

Atminējums

Kad būsi visus šos uzdevumus
veicis, tad zini, ka esi ļoti palīdzējis
Incim un Pincei ienest mājās
Ziemassvētku smaržu un sajūtu.

Sagatavoja - Inese Vuškāne
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Tavai dvēselei

Sagaidot gadu miju.

Pēdējā laikā visvairāk dzirdētais vārds ir “krīze”. Lielu daļu no
lasītājiem satrauc, kas notiks,
iestājoties jaunajam gadam? Viens
par otru cenšamies būt “gudrāki”
un “vairākzinošāki”, mierinot
pārējos, ka krīze sāksies tikai janvārī, februārī vai vispār tikai gada
otrajā pusē.Tik daudz variantu, bet
kurš būs īstais un patiesais?! Cilvēkam jau pašam patīk pieņemt lēmumus, izdarīt secinājumus,
neprasot nekādu padomu Dievam,
it kā Viņa nemaz nebūtu. Ja atceramies Ziemassvētku un Jaunā
gada laiku, to, kas notika
tirdzniecības vietās, tad tas nemaz
neliecināja par krīzes tuvošanos.
Katrs centās iegādāties kādu īpašu
gardumu mielasta galdam un, slava
Dievam, ka to varējām atļauties un
izdarīt.
Vēlos padalīties personīgajā
pieredzē, kā iespējams saturīgi
sagaidīt gadu miju. Netālu no Ilūkstes novada robežām, nelielā lauku
baznīcā notika Svētā Mise, kas
sākās plkst. 23.30 un Jēzus, Svētās
Euharistijas pacelšana notika tieši
pusnaktī. Tad, kad daudzi cēla
šampanieša glāzes, viens otram
vēlēja kādu vēlējumu un debesis
rotāja brīnišķīgi salūti, mēs augšā
cēlām Jēzu. Lai arī baznīca nebija
no lielajām, tomēr baznīcēnu bija
samērā daudz no dažādām Latvijas
vietām. Priesteris uzrunā aicināja
atdot šo gadu un visu savu dzīvi
Dieva rokās, paļauties uz Viņu un
Viņa žēlastību, vienkārši teikt
Dievam “Jā”. Priesteris mudināja
mazliet apdomāt, paskaitļot, cik

reāli veltām laiku Dievam.
Piemēram, nedēļā reizi aizejam uz
dievkalpojumu baznīcā, pavadām
apm. 2-3 stundas un tas ir viss
laiks, ko atvēlam Dievam, bet ko
darām pārējās 160 nedēļas stundas? Tāpat ir arī ikdienā - palūdzamies 1 stundu, bet pārējās 23
stundas dzīvojam lepnībā, ka esam
pārāki par citiem, jo vienu stundu
pavadījām lūgšanā...
Spēja pavadīt Dieva tuvumā
tikai stundu tiešām liecina par lepnību, bet kur paliek vēl 23 stundas... Kā ir ar tām? Pirms kāda
laika likās, ka ir kaut kā īpaši jāgatavojas, kaut ko īpašu jājūt, lai
Dievam teiktu “Jā”, bet Viņš pats
sagatavo sirdi, ka šis “Jā” pats plūst
pretī Dievišķajai sirdij... Iespējams,
ka tikai pēc kāda laika spēj apzināties, ka Dievs pats parūpējās par
to, lai tieši šajā gadu mijas naktī es
būtu šajā mazajā un jaukajā dievnamā, tieši ar šiem Dieva bērniem.
Sirds tiešām tika sagatavota spert
šo paļaušanās, miera un mīlestības
soli, sakot “ Jā”.
Kādam gadu mija saistās ar
brīnišķīgu uguņošanu, salūtu. Tas
mums arī netika laists garām, jo
pēc Mises un Adorācijas pār visiem
nolija zelta zvaigžņu lietus.
Vai krīze ietekmēs? Kādā
veidā? Tas daļēji ir atkarīgs arī no
mums pašiem, cik daudz
uzticēsimies Dievam, cik daudz
laika veltīsim Viņam, kam tiks
ierādīta pirmā vieta – krīzei vai
Dievam...
Lilija Čamāne

Konkurss

Внимание, конкурс!
Сколько раз в стихотворении упоминается символ зимы "Ель"?
Победительями становятся первые 2, кто правильно ответят на
вопрос. Результаты конкурса будут опубликованы в следующем номере газеты. Ответи принимаются со 16го по 20го февраля (с 9.00
до 17.00) по телефону 28706315.Приз - сюрприз от автора.

Поёт метель, звенит метель
И стелет снежную постель.
Позёмкой ластится лисица,
Ей тоже в норке не сидится.
Зверьё лесное хороводит;
Бодрит снежок, следы уводит.
Но чу! Уж слышится капель,
То плачет в изморозье ель.
Коснулось солнишко макушки,
Зайчишка приосанил ушки,
Всё ждёт весну, она уж рядом
Ну, а пока метель парадом
Леса обходит и поля;
И стынут гордо тополя.
И дарит песню юный Лель.
Проталины, как в море мель,
То тут, то там нам солнце
вспашет,
Зима вовсю крылами машет.
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Уж снегом занесёт к утру.
Оттаявшую доброту
Струится, в чаще исчезая
Лыжня, кого - то догоняя;
И санный след куда - то
манит,
Морозец нас слегка дурманит
И ребятня с горы гурьбой...
Не дозовёшся их домой.
За снегом нет нужды отсель
Иди за тридевять земель.
Следы позёмка припорошит,
А ветер льдинок след раскрошит.
Что не сбылось - всё заметает
Печаль снежинкою растает.
Щебечут птички, как свирель
Ты в эту сказку верь, не
верь...
Но белой краскою дома
Накрыла матушка зима.

-

Не закрывайте плотно дверь

Пусть радость в дом несёт
метель.
T.Л
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Rūpes par veselību

Par profilaktiskajām apskatēm

Ik gadu Latvijā tiek konstatēti
ap 1000 jaunu krūts vēža
saslimšanas gadījumu un 220
jaunu dzemdes kakla vēža
saslimšanas gadījumu. Ņemot vērā
šo bēdīgo statistiku, Veselības ministrija šogad sāk organizētu, valsts
apmaksātu dzemdes kakla un krūts
vēža diagnostikas skrīningu. Ko tas
nozīmē?
Katru gadu izlases kārtībā pēc
iedzīvotāju
reģistra
datiem
dzemdes kakla izmeklējumiem tiks
atlasītas sievietes, kurām attiecīgajā gadā paliks 25, 28, 31, 34, 37,
40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64,
67 gadi un mamogrāfijas izmeklējumiem - sievietes, kurām paliks
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; 64, 66,
68 gadi. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra šogad
izsūtīs vismaz 250 000 vēstules,
kurās aicinās sievietes apmeklēt
ārstniecības iestādi un veikt šos
izmeklējumus bez maksas. Tātad,
ja jūs esat vecumā no 25 līdz 70
gadiem,
tad
saņemsiet
uzaicinājumu
doties
pie
ginekologa, lai paņemtu analīzi no
dzemdes kakliņa – onkocitoloģisko
uztriepi un noteiktu, vai neveidojas
dzemdes kakla vēzis. Ja jums ir no
50 līdz 69 gadi, saņemsiet

uzaicinājumu pārbaudīt krūtis, veicot mamogrāfiju.
Šī vēstule reizē būs arī
nosūtījums. Tas nozīmē, ka pirms
tam nav jāiet ģimenes ārsta, bet, iepriekš pierakstoties, ar šo
uzaicinājuma vēstuli varēsiet
doties uz norādīto tuvāko vai arī
pašas izvēlēto ārstniecības iestādi
veikt izmeklējumu par brīvu. Vēstulē būs norādīts arī tālruņa numurs, pa kuru varēsiet saņemt
informāciju jums neskaidros
jautājumos.
Taču vēlos atgādināt, ka pie
ginekologa uz profilaktisko apskati
obligāti jāiet vismaz vienu reizi
gadā! Trīs gadi attiecas tikai uz
dzemdes kakla vēža profilaksi. Ja
onkocitoloģiskā uztriepe ir normāla un sievietei ir laba imunitāte,
tad analīzi var atkārtot pēc trijiem
gadiem. Taču šī analīze norāda
tikai uz dzemdes kakla vēzi un
nekādā veidā neattiecas uz citiem
dzimumorgānu audzējiem – ārējo
dzimumorgānu, dzemdes ķermeņa,
olnīcu vēzi. Profilaktiskās apskates
laikā ginekologs novērtēs arī šo
orgānu stāvokli, nozīmēs nepieciešamos izmeklējumus, lai izslēgtu kādas novirzes jūsu veselībā.
Īpaši uzmanīgām aicinu būt

Pārdomām

tām sievietēm, kuru radiniecēm ir
bijuši hormonatkarīgie vēži – olnīcu, dzemdes, krūts un resnās
zarnas auzdēji. Ja arī tuvi vīriešu
kārtas radinieki ir slimojuši ar
priekšdziedzera vai resnās zarnas
vēzi, jūs ietilpstat riska grupā. Šīm
sievietēm ginekologu iesaku apmeklēt ik pēc pusgada, un vizītes
laikā noteikti informējiet savu ārstu
par to, ka jūs esat riska grupas paciente! Ikvienai sievietei vecumā
no 20 līdz 70 gadiem reizi gadā
profilaktiskā apskate ir bez maksas!
Tas nebūt nenozīmē, ka līdz 20
un pēc 70 gadu vecuma sievietei
nebūtu jārūpējas par savu veselību.
Vienkārši, apmeklējot ginekologu
šajā vecuma grupā ietilpstošajām
sievietēm ir jāmaksā pacienta
iemaksa. Tomēr gribu ieteikt –
atliciniet tos dažus latus gadā un
apmeklējiet savu ginekologu, lai
pārliecinātos, ka ar jūsu veselību
viss ir kārtībā!
Ilūkstē profilaktiskās apskates
var veikt Anitas Ločmeles ārsta
praksē, Raiņa ielā -35, iepriekš
pierakstoties pa tālr. 65462271.
Mamogrāfiju izdara SIA
„Veselības centrs Ilūkste”, informācija pa tālr. 65462455.

Kaut kur aiz loga, uz palodzes savu skumjo noti sit lietus. Vienā ritmā, vienā taktī tas
atkārto to pašu dziesmu. Vai tas vēstī par pāragro pavasari, vai arī ir nejauši ieklīdis ziemas
skarbo vēju dejā, kas to lai zin... Vien zināms ir, ka tas sit vienā taktī ar neskaitāmu cilvēku
sāpi un asarām, kas nesen ir palaisti asaru skavās – vienā ritmā ar to cilvēku asarām, kas
kādu rītu, atnākot uz darbu, saprata, ka darbavietas vairs nav. Neseno Ziemassvētku gaišā
laika noskaņas cilvēku sirdīs ir nomainījušas citas izjūtas. „Krīze” ... tas ir tas, kas dzirdams
uz katra stūra un liek cilvēku sirdīm zaudēt dzīvesprieku.
Kādu vakaru televīzijā tika cītīgi runāts par pingvīniem, kas pārcieš lielo salu, saspiežoties
ar mugurām kopā...Interesanti, ka neilgi pirms tam televīzijā bija pārraide tieši par šo tēmu
– par pingvīniem, kas izdzīvošanas nolūkā, piespiežas viens pie otra, veidojot apli, kur iekšā
katrs centimetrs tiek aizpildīts, bet ir kāds bet... Ir vēl kāds fakts, kas tagad televīzijā netika
minēts. Pingvīni ik pēc neilga laika mainās... Tie kas bija apļa viducī nāk uz ārpusi, tādējādi
dodot iespēju tiem, kas bija vidū, sasildīties.. Šis fakts gan tika noklusēts. Mūsu gadījumā ir
tā.. .tie kas ir apļa viducī turpina sildīties, bet tie kas rūpējas par viduča siltumu, pasargājot
no ziemeļu vējiem, tā arī nesagaida maiņu.
Bet tā nu tas ir .. vienmēr būs kāds, kas dod un kāds, kas ņem.. Ikdienā ir grūti objektīvi
spriest pat to, kas ir tie devēji un, kas ir tie ņēmēji. Ļoti bieži mūsu cilvēciskais faktors mēdz
kļūdīties un kādu devēju pieskaitīt pie ņēmējiem, un kādu ņēmēju pieskaitīt pie devējiem, jo
īpaši tad, kad mūsu sirdis ir pilnas. Un ir saprotams, ka cilvēkam sāp...
Šai laikā gribētos atgriezties pie tā, cik mūsu tautai ir nācies ciest... kopā ir tik daudz
izdzīvots un pārdzīvots... Ir bijuši vēl grūtāki laiki, tāpēc gribētos uz šo visu vēl raudzīties
daudz maz optimistiskām acīm. Kā māte Terēze kādreiz ir teikusi, ka vissvarīgākās ir mazās
lietas. Darīsim katrs šos mazos žēlsirdības darbus un saliekot kopā veidosies pavisam cits audekls – silts un sirdij tīkams. Tuvojas arī Valentīndiena, daudziem (jo īpaši jauniešiem) tik
ļoti iemīlēta diena. Tāpēc gribētos, lai mūsu sirdis būtu mīlestības pilnas uz līdzcilvēkiem...
Ne tikai uz tiem, kam kaut kas ir, bet jo īpaši uz tiem, kam dzīve piespēlējusi grūtākus
mirkļus.
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Statistikas dati

Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2008.gadu
DZIMŠANA NOVADĀ KOPĀ, t.sk.:
Ilūkstes pilsētā
Bebrenes pagastā
Pilskalnes pagastā
Šēderes pagastā

2007.gads

2008.gads

113
43
22
24
23

84
43
13
12
16

40
18
6
8
8

43
22
8
7
6

MIRŠANA NOVADĀ KOPĀ, t.sk.:
Ilūkstes pilsētā
Bebrenes pagastā
Pilskalnes pagastā
Šēderes pagastā
LAULĪBAS NOVADĀ KOPĀ

29 pāri

25 pāri

Ilūkstes novada iedzīvotāju skaits no 2003.g. - 2008.g.
Ilūkstes
pilsētā

2003.g.

2004.g.

2005.g.

2006.g.

2007.g.

2008.g.

2903

2906

2929

2938

2905

2848

1230

1186

1149

1138

1099

1072

1318

1268

6520

6368

Bebrenes
pagastā
Pilskalnes
pagastā

1289
1426

Šēderes
pagastā

6848

Ilūkstes
novadā

1270
1391
6748

1267
1362

1249

1353

6707

1180

1198

6678

Ilūkstes novada iedzīvotāju struktūra uz 01.01.2009
Bērni
0-6.g.
Bērni un jaunieši
7 – 18 gadiem
Iedzīvotāji darbspējas vecumā

Iedzīvotāji virs
darbspējas vecuma
Kopā

Novadā

Ilūkstes pils.

342

173

50

51

68

768

301

119

179

169

3764

1663

633

700

768

1494

711

270

250

263

6368

2848

Bebrenes
pag.

1072

Pilskalnes
pag.

1180

Šēderes pag.

1268

Iedzīvotāju reģistra speciāliste H.Slavinska

Vērīgā acs

Ar lepnumu varam lūkoties uz to, kā tiek likti pamati jaunajai sporta
hallei!

Aizvadītajā gadā vairāk dzimuši zēni - 22, meitenītes - 18. Vecāki
jaundzimušajiem izvēlējušies ļoti daudzveidīgus vārdus: zēniem – Valters, Nikita, Daniels, Vladislavs, Martins, Kristers, Artjoms, Marians,
Tomass, Romāns, Armands (2x) , Kristians, Stefans, Aldis, Andris, Aivis,
Maksims (2x), Edgars, meitenēm – Dita, Megija, Nika, Tatjana, Viktorija,
Estere, Alise, Justīne (2x), Sabīne, Kerija, Amanda, Karolīna, Pelageja,
Anastasija, Evelīna, Angelika. 3 jaunpiedzimušajam doti divi vārdiņi :
Marijans Visvaldis, Elizabete Sendija, Roberts Alberts.
Joprojām daudziem bērnu vecākiem nav juridiski sakārtota ģimene.
Jau no bērnu reģistrācijas datiem redzams, ka daudziem jauniem cilvēkiem bērni dzimst bez laulības – aizvadītajā gadā 15 jaundzimušajiem
atzīta paternitāte. Vecākiem, kurus nesaista laulība, jau reģistrēti otrie un
vairāki kopīgie bērniņi. 6 dzimšanas reģistri sastādīti bez ziņām par tēvu.
2 bērni adoptēti, tajā skaitā 1 uz ārzemēm.
Mūžībā aizgājušo skaits - 84 - pārsniedz jaundzimušo skaitu, taču,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu ( 2007. ), mirušo skaits novadā samazinājies
par 29 cilvēkiem. Galvenais nāves cēlonis – onkoloģiskās , kā arī sirds un
asinsvadu slimības.
Mirušo vecums

Vīrieši (skaits)

Pirms 18 gadu sasniegšanas

Sievietes (skaits)

-

-

Darbspējas vecumā

14

6

62 – 70 gadu vecumā

9

4

71 – 80 gadu vecumā

13

9

81 – 90 gadu vecumā

7

19

91 gadu un vecāki

-

2

43

41

Kopā:

2008.gadā 29 pāri reģistrējuši laulību, t.sk. 22 laulības slēgtas dzimtsarakstu nodaļā, 7 baznīcā. Pirmo reizi laulībā stājušies 22 vīrieši un
21 sievietes, otro reizi - 7 vīrieši un 8 sievietes. Apsveicami, ka daudzus
gadus kopā nodzīvojuši faktiskās laulību attiecībās un vairāku kopēju
bērnu vecāki, tomēr vēlas savu ģimeni sakārtot arī juridiski. To izdarījuši
3 pāri. Vecākais, kurš stājās laulībā, bija 62 gadus vecs un jaunākajai no
jaunlaulātajām - 18 gadi. 3 gadījumos reģistrētas laulības ar ārzemju pilsoņiem.
Lai aiziet prom pa baltu sniegu tās rūpes, kuras nomāc Jūs,
Gads iesāktais nes mieru, veselību un saskaņu, ar cerību – viss labi
būs !
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja H.Slavinska

Paziņojums

Vērša gada piedāvājums

2009. gads ir Vērša gads, tas iestāsies 25. janvāra vakarā. Vērsis ir
strādīgs, savaldīgs, lēnīgs, nosvērts un precīzs. Dažkārt mēdz būt valdonīgs. Viņam nepatīk pārgalvīgas idejas.

Vērša gadā Jūs gaida īsti Vērši dabas parka ‘’Dvietes
paliene’’ pļavās. Ja Jums izdosies ieskatīties acīs kādam no
palienes 12 Vēršiem, tad Jūsu viskvēlākās vēlēšanās
piepildīsies un 2009. gads būs veiksmīgs un panākumiem
bagāts!

Tikšanos ar Vērsi lūdzam saskaņot Dvietes senlejas informācijas centrā ‘’Gulbji’’ Ilūkstes novada Bebrenes pagastā.

Telefoni informācijai un vizītes pieteikšanai:
26109353 vai 20219770 (Benita Štrausa)
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Apsveicam

Paziņojums

Dzīvē vieglu ceļu nav, nedz taku,
Katram laimes graudam rūgtums klāt,
Tādēļ vēju stundā ejiet cieši blakus,
Lai līdz galam varat kopā aizstaigāt.
/Ā.Elksne /

Ilūkstes novada dome sveic sakarā ar stāšanos laulībā

Inesi Zarāni un Gunti Miķelānu
Ļubomiru Ivaščišinu un Ņinu Cimmermani

(laulība noslēgta 13.12.2008 )
( laulība noslēgta 14.01.2009 )

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušais:
Iļja Juško

Lēmuma
pieņemšanas datums
16.10.2008.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo.
☺ šēderietis:

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Ornaments”, nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr.41503003743
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5447, tālr.65462157 e-pasts:ornaments@apollo.lv
Iepirkuma priekšmets: „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība”
būvdarbiem Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē”
Iepirkumu identifikācijas numurs: „SIA ORNAMENTS 2008/1”

24.12.2008

Ilūkstes novada dome sveic laimīgos vecākus un vecvecākus
sakarā ar bērniņa piedzimšanu

29.12.2008.

50






60







70










80




95


14

Ilūkstē: Zinaīda Jasiņaviča, Staņislavs Mežnieks, Brigita Semjonova, Skaidrīte Kiseļova,
Alla Lāce,
Česlavs Meduņeckis, Ingrīda Silapētere, Nadežda Tvardovska, Genrihs Voickis
Bebrenē: Staņislavs Bogušs, Ilmārs Egmiņš, Jānis Placins
Pilskalnē: Dace Zviedrāne, Alfrēds Baltmanis, Pēteris Draška
Šēderē: Zenta Bitnere, Valentīna Dudare, Ivans Kačanovs, Jurijs Baldins, Jānis Ruža
Ilūkstē: Olga Andrijenko, Česlavs Dunaiskis, Nikolajs Kapusta, Lūcija Krapāne,
Vasilisa Kucena, Polina Miglāne, Tatjana Rozgale, Jānis Spaļs, Solveiga Austruma,
Vilma Lāce, Leontīna Latvele, Anatolijs Ločmelis, Valentīna Potašenko
Bebrenē: Ženija Safonova
Pilskalnē: Jānis Kantāns, Viktors Vaņins, Ērika Velika
Šēderē: Olga Pusle, Česlavs Vasiļevskis, Pēteris Zvirbulis, Taisija Ahundova, Ārija Žižina
Ilūkstē: Broņislava Anspoka, Juzefa Cvetkova, Aldona Isodiene, Eduards Knits,
Valentina Letovta, Tadeušs Nedvedskis, Henriks Labuds, Vladimirs Maksimovs,
Ivars Štāls
Pilskalnē: Aloiza Valaine, Veronika Olmeistere, Janīna Ragele, Anna Rožoka-Rogovska,
Jānis Vasaraudzis
Šēderē: Regīna Giptere, Ņina Aleksejeva, Jānis Mikulis
Ilūkstē: Agnesa Sidorova, Boleslavs Zviedrāns, Genovaite Komkiene, Filimonija Žagata
Bebrenē: Broņislava Antuzeviča, Janīna Daģe, Janīna Krievāne, Velta Marcinkeviča,
Marija Pavlovska, Paulis Dunde
Pilskalnē: Lūcija Brakovska
Šēderē: Ludviga Upeniece, Voldemārs Vēveris
Bebrenē: Anna Skudra
Šēderē: Lidija Tormane

Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča
e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

SIA
„INRI”
Reģ.Nr.41503010158,
Saules ielā 69-03,
Daugavpilī

Līgumcena
LVL
(bez PVN)
55920,00

Publicēšanas
datums
07.01.2009.

Līguma
izpildītājs

Līgumcena
LVL
(bez PVN)

UAB
„HIDORA”
Reģ.Nr.120182465
, Aukstaiciu ielā 7,
11341 Viļņa

231 180,00

Policijas ziņas

Ilūkstes novada dome sveic apaļās jubilejās janvārī un februārī dzimušos novada iedzīvotājus



05.12.2008

Līguma izpildītājs

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu
Pasūtītāja nosaukums: SIA „Ornaments”, nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr.41503003743
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, Daugavpils rajons, LV-5447, tālr.65462157 e-pasts:ornaments@apollo.lv
Iepirkuma priekšmets: ””Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē” projekta aprīkojuma piegāde” Iepirkumu identifikācijas numurs: „SIA ORNAMENTS 2008/2”
Lēmuma
pieņemšanas datums

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu- cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa krārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
/K.Apšukrūma/

Publicēšanas
datums

Policijas darbs 2008. gadā.

Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu Ilūkstes policijas iecirkņa
darbinieki 2008. gada laikā ir sastādījuši 431 administratīvos protokolus,
no kuriem 27 ir par huligānismu, 13 – par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu, 6 – par nelikumīgu alkoholisko dzērienu iegādāšanu un 7 –
par nelikumīgu alkoholisko dzērienu ražošanu.
Gada laikā reģistrēti 180 noziegumi, no kuriem atklāti 96, bet 155
gadījumos tika pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.
Tika reģistrēti 9 elektrisko vadu un 2 tiltu speciālo drošības nožogojumu zādzības gadījumi, kas visi tika atklāti.

Līdzjūtība

Turp, kur tu aizgāji, apstājas laiks,
Norima rūpes, sāpes un bēdas.
Nu tavi darbi, asaras , prieks
Snigs mūsu atmiņās balti kā sniegs.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
Antons Valpēters
10.04.1945. - 08.12.2008 (Pilskalne)
Staņislavs Valpēters 14.11.1934. - 14.12.2008 (Pilskalne)
Marija Bogdanova
26.06.1922. - 14.12.2008 (Ilūkste)
Ivans Šeršņevs
02.07.1925. - 18.12.2008 (Ilūkste)
Tatjana Krievāne
14.11.1955. - 22.12.2008 (Bebrene)
Staņislavs Dilāns
19.03.1937. - 23.12.2008 (Bebrene)
Grigorijs Protaševičs 04.10.1930. - 24.12.2008 (Ilūkste)
Veronika Zaica
06.11.1958. - 23.12.2008 (Pilskalne)
Rolands Pavlovičs
20.07.1981. - 29.12.2008 (Pilskalne)
Ruta Ausma Čūriška 23.11.1929. - 05.01.2009 (Pilskalne)
Vidinejs Semjonovs 07.05.1935. - 05.01.2009 (Pilskalne)
Emīlija Serafimoviča 06.11.1921. - 03.01.2009 (Ilūkste)
Ilūkstes novada dome izsaka tuviniekiem līdzjūtību.

Ilūkstes novada domes adrese: Ilūkste, Brivības iela 7
tel. 5447859, e-pasts: dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori

Maketēšana: Sarmīte Bogdanoviča
Iespiešana: SIA “Latgales druka”,
tirāža - 750 eksemplāri.

