Ilūkste

 Bebrene

Nedaudz no
vēstures...

Vecajā Derībā pirmā sieviete māte ir nosaukta Ievas vārdā, kas
ebrejiski nozīmē - Dzīvā. Līdz ar to
mātes vārds jau pasaules radīšanas
sākumā ir bijis Dieva mutē.
Mātes dienas tradīciju pirmsākumi ietiecas 16. - 17. gs. Anglijā, kad dienā, kas tika dēvēta par
Mātes svētdienu, bērni sveica māti
ar nelielām davaniņām vai ar
“mātes kūku”. Šos svētki tika svinēti nelielā ģimenes lokā un tika
pavadīti mājās nestrādājot. Šajā
dienā ticīgie devās uz draudzes
baznīcu, lai pateiktos Dievam katrs
par savu māti.
Tai pat laikā ir vēstures
liecības, kas rāda, ka jau senajiem
grieķiem bija tradicionāli pavasara
svētki, kas bija veltīti māšu aizgādnei, dievietei Rejai, bet senajā
Romā martā tika rīkotas svinīgas
ceremonijas par godu dievietei Kibelei, māšu aizgādnei.
Sākot ar 1921. gadu, Latvijas
presē tiek publicēti raksti par
Mātes dienu norisi ārzemēs.
Šo dienu, kuru sākotnēji rīkoja
draudzes un biedrības, Latvijā sāka
svinēt 1922. gadā.
1934. gadā arī mūsu zemē
Mātes dienas svinēšanai tika
atvēlēta maija otrajā svētdiena.
Tanī pat laikā mātes dienu svin arī
citās valstīs.
1938. gadā, pēc prezidenta
Kārļa Ulmaņa ierosinājuma, Mātes
dienu sāka dēvēt par Ģimenes
dienu, uzsverot mātes lielo lomu
ģimenes veidošanā. Toreiz, pirmās
Latvijas Republikas laikā, šie
svētki gāja roku rokā ar ļoti
plašiem sabiedriskiem pasākumiem: notika svinīgi sarīkojumi
Nacionālajā teātrī ar Valsts prezidenta piedalīšanos, bērnu rīti un
lekcijas radio, labdarības akcijas,
kā arī ziedojumu vākšana. Tika atgādināts, ka nedrīkst aizmirst
mūžībā aizgājušās mātes un ka
viņu kapu kopiņas ir jāaprūpē.
Mātes vienmēr ir bijušas arī
visčaklākās baznīcā gājējas un
visos laikos ir lūgušas Dievu par
saviem bērniem un ģimeni. Kā
uguns liesma, viņas ir degušas par
savām atvasītēm, saviem auklējamajiem un audzināmajiem. Negulētās naktis un rūpju pilnās rokas
ir tās, kas visos laikos ir raksturojušas šo ģimenes ziedu.
Māte ir tautas auklētāja un audzinātāja, kuras mīlestībā, pūlēs un
darbā mēs jūtam kaut ko
brīnišķīgu.Viņa ir tā, kas nes sevī
to Dieva dāvanu, no kuras ceļas un
izaug visa cilvēce.
Pēc interneta avotiem.
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Pilskalne  Šēdere

Sirsnīgi sveicieni Mātes dienā!

2009. gada aprīlis

Pie mātes bērns, pie sava bērna māte:
Nav laimes lielākas! Nav citu jūtu,
Kas augstākas kā mātes gādība,
Kas stiprākas par mātes jūtām būtu.

Pasākumi maijā.

Ilūkstē
10.maijā plkst. 12.00 Ilūkstes KC Ilūkstes bērnu un jauniešu centra audzēkņi aicina uz koncertu
Māmiņu dienā:
„Zied mana sirds kā pienene – dzeltena , saulaina…”
Mīļi gaidīsim visus, bet it sevišķi mīļās māmiņas un
vecmāmiņas…
Bebrenē
3. maijā pasākums veltīts Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
dienai.
Plkst. 13.00 – piemiņas brīdis pie pieminekļa Brīvības
cīnītājiem
Plkst. 13.30 – koncerts Bebrenes KN
Piedalās Ilūkstes novada kultūras centra pūtēju orķestris
„Sēlija” un Ilūkstes mūzikas skolas akordionistu ansamblis.

Šēderē
10. maijā Mātes dienai veltīts koncerts, kurā piedalās
Šēderes KN pašdarbnieki.
23. maijā plkst. 19.00 Atjaunotā Lašu kora 15 gadu jubilejas koncerts.
Pilskalnē
30. maijā Melnā kalna svētki. Plkst. 19.00 vidējās
paaudzes deju kolektīva 20 gadu jubilejas koncerts.
Dienas garumā ieplānoti interesanti pasākumi visām
paaudzēm.
Esiet uzmanīgi un sekojiet līdzi afišām!

Cena Ls 0,10

Redaktores sleja

Ir pienācis laiks, kad beidzot
varam nomainīt ziemas kažokus uz
vasarīgām jakām un uzsmaidīt
lielajai dabas atmodai – ziedu
plaukumam. Tā vien liekas, ka
ikviens asns, pumpurs un stāds tik
ļoti cenšoties ar sava tēla spodrināšanu, mēģina ieņemt augstas
pozīcijas pavasara ziedu un zaļumu
parādē.
Arī cilvēki šajā laikā steidz
sakopt apkārtni, kas, nokūstot sniegam, ir kļuvusi dažviet pat ne
visai skatāma. Ielaižot pavasari
savās sētās, ir vēlme sakopt arī
savas domas. Tikko nesen mēs
esam ielaiduši sirdīs Lieldienu
prieku un gaismu, ko uzturēt arī
turpmāk ir diezgan grūti. Kādam šī
laika skaistumu ir aizēnojis kāds
mākonis, kurš, diemžēl, dažreiz
aizpilda visas mūsu prieka debesis
un liek nobirt arī pa kādai lietus
lāsei. Daudziem šis laiks tiek
pavadīts jautājuma zīmju skavās –
kā bija, ir un būs, jo arī valdība
nebūt nešķiežas ar dāsniem solījumiem. Daudzi no mūsu vidus jau ir
vēlēšanu gaidās, kas notiks 6.
jūnijā. Dažu ir pārņēmusi skepse
par šī laikmeta nedrošo statusu.
Lai vai kā, bet katrs no mums
vēlas, lai būtu labāk, skaistāk un
cerīgāk, tāpēc ir labi, ka mums cilvēkiem ir dotas tik noderīgas
spējas – spriest un izvērtēt, lemt un
darīt, kā liek mūsu sirdsapziņa.
Būsim cilvēki gan mājās, gan
darbā, gan apkārtējā vidē. Būsim
tie, kas apsver to, kā mēs varētu būt
noderīgi un celt saulē to labo, kas ir
mūsu sirdīs, lai apkārtējo ziedu un
pumpuru parādē arī iegūtu kādu
vērā ņemamu punktu.
Maijā mūs sagaida Mātes
diena, kas ir īpašs iemesls, lai ļautos priekam par savu tuvāko cilvēku - māti, par to lielo dzīvības
dāvanu, ko esam saņēmuši. Pat tad,
ja neesam dzīves lutināti, ir kaut kā
pietrūcis, vai gluži pretēji - bijis par
daudz, mēģināsim atrast savu ceļu
- savas sirds ceļu, ne tikai pie
savām mātēm, bet arī viens pie
otra, lai visapkārt mūs apjoztu
miera josta un nebūtu jādomā par
to, kas varētu būt daudz labāk,
nekā ir. Kā ir teicis R.Akmentiņš:
“Mēs visi esam Dieva gribēti,
radīti un svētīti savai patībai - katrs
savai savdabīgai dzīvei... Lai Dievs
dod, ka visas tautas mūsu Latvijā
dzīvotu saderībā, savstarpējā cieņā,
cilvēcībā un mīlestībā.” Ielaidīsim
savās sirdīs pavasari un ikvienā
jomā pieņemsim tādus lēmumus,
kas mūs nevis šķeltu, bet vienotu
skaistai un brālīgai nākotnei!
Būsim atvērti uz pavasari un
visiem, kas mums apkārt!
Ar cieņu,
S.Bogdanoviča

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
„Darbā cilvēkam jāsaskaras ar vistālākiem apvāršņiem, mazais darbs
ir jāiestīgo cilvēces lielajā darbā; tā visgaišākā cīņa, kas ved uz sauli.”
/Z. Mauriņa/ Mazie darbi ir tie, kas kopā veido pilnību, tāpat kā mirkļi
veido laikmetu. 17. – 18. aprīlis bija laiks, kad visiem kopā, un katram atsevišķi bija iespēja spodrināt arī mūsu tēvzemes vaigu. Norisinājās
pavasara vides sakopšanas akcija ‘’Lielā talka’’, kura vienā pulkā aicināja
gan lielus, gan mazus talciniekus, kas darbarīku apbruņoti ķērās pie darba,
lai sniegtu savu artavu ceļā uz tīru Latviju.

2009. GADA APRĪLIS
Lielā talka

Arī mazākie talkas dalībnieki
nebaidījās ķerties pie darbarīkiem.

Kopā darbs labāk veicas arī 2. vidusskolas talciniekiem

Ilūkstes 1. vidusskolas čaklie talcinieki

Darbs - prieka avots

Ilūkstes bērnu un jauniešu centra darbinieki un audzēkņi čakli strādāja pie
augļu kociņu stādīšanas.

Esi sveicināts, pavasari!

Kurš meklē, tas atrod....

Ilūkstes 1. vidusskolas mazās skolas audzēkņiem darbs nav svešs...
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Ar pilnām rokām un prieku sirdī...

Soli pa solim...

Ar milzīgu vērienu pretī tīrībai...
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Notikums

Notikums

Vokālo ansambļu festivāls “Aprīļa pilieni”

Aprīlim, aprīlim pilieni nav
kā līdz šim!

Arī bebrenieš darbīgi ieaicina pavasari

Spītējot aukstajam vējam...

Prieka dzirksts par paveikto!

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās...

Mēs par tīru Latviju!

25.aprīlī jau septīto gadu
Bebrenes kultūras namā notika
tradicionālais vokālo ansambļu
saiets „Aprīļa pilieni”. Šis
skanīgais, jautrais un dzīvības
pilnais pasākums ir guvis lielu
atsaucību Bebreniešu, Ilūkstes
novadnieku un arī kaimiņpašvaldību vidū. Un, kā teica Bebrenes kultūras nama vadītāja
Ināra Lapa, tā ir pašu
iedzīvotāju iniciatīva turpināt
šo jauko tradīciju. Šogad uz
vokālo ansambļu saietu pulcējās 16 vokālie ansambļi no tu- Ilūkstes novada kultūras centra senioru vokālais ansamblis „Kamenes”,
vad. Lilija Kuciņa
vienes un tālienes.
Tie bija :
Ilūkstes novada kultūras
centra senioru vokālais ansamblis „Kamenes”, vad. Lilija Kuciņa;
Eglaines kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Atvasara”, vad. Larisa Šaruka;
Laucesas pagasta vokālais
ansamblis
„Prieks”,
vad.
Natālija Davidova;
Bebrenes kultūras nama senioru vokālais ansamblis
”Sarma”, vad. Rita Kalvāne;
Rubenes kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis
„Kantilēna”, vad. Ārijs Kaktiņš;
Laucesas pagasta vokālais
ansamblis „Harmonija”, vad.
Silenes kultūras nama vokālais ansamblis „Līgaviņas”,
Tatjana Čumikova;
vad. Rozālija Almakajeva
Subates kultūras nama
vokālais ansamblis „Sonāte”,
vad. Viola Jasmane;
Ilūkstes kultūras centra
vokālais
ansamblis
„Saskaņa”, vad. Maija Žigajeva;
Naujenes kultūras centra
vokālais ansamblis „Gaismiņa”, vad. Janīna Juzefoviča;
Silenes kultūras nama
vokālais ansamblis „Līgaviņas”, vad. Rozālija Almakajeva;
Pilskalnes
pagasta
vokālais ansamblis „Lillijas”
, vad. Lilija Kuciņa;
Dunavas kultūras nama
Eglaines kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Atvasara”,
vokālais ansamblis „Variācija”,
vad. Larisa Šaruka
vad. Laine Zeile;
Naujenes kultūras centra
vīru vokālais ansamblis, vad.
Janīna Juzefoviča;
Bebrenes kultūras nama
vīru vokālais ansamblis, vad.
Ārijs Kaktiņš;
Katrs ansamblis pasākumam piešķīra savu īpašu
noskaņu, tāpēc koncertā
pavadītais laiks paskrēja nemanot. Pasākuma norisi finansiāli
atbalstīja
arī
Daugavpils rajona padome.
Vēlēsim „Aprīļa pileniem” ilgu mūžu un tās organizatoriem un dalībniekiem
izdošanos!
I.Linarde

Ilūkstes kultūras centra vokālais ansamblis „Saskaņa”,
vad. Maija Žigajeva
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Prieka vilcieniņš Bebrenes
mazajiem!

„Čuk – čuk – čuk – čuk vilciens pūš un elš,
Čuk – čuk – čuk – čuk tālu vedīs ceļš.....”
21.aprīlis Bebrenē bija īpašs. Pie bērnudārza „Mazputniņš” tika
uztādīts krāsains atrakciju vilcieniņš, kurš noteikti pašiem mazākajiem
Bebrenes iedzīvotājiem sagādās daudz priecīgu brīžu. Ir gandarījums, ka
tagad gan Ilūkstes PII “Zvaniņa” , gan Bebrenes PII “Mazputniņa” mazie
draiskuļi var laisties no vilcieniņu slīdkalniņiem, bet naktīs, iespējams, arī
paši vilcieniņi draudzīgi sazinās, jo rotaļlietas, kā mēs visi zinām, taču
naktī atdzīvojas!!!
I.Linarde

Risinājums krīzē nonākušām
personām

Ilūkstē Brīvības ielā 7a-4, ar LR Sarkanā krusta Daugavpils rajona
nodaļas un SIA „Ornaments” atbalstu tika labiekārtots divistabu dzīvoklis, kur neparedzamu apstākļu
dēļ, vajadzības gadījumā uz laiku
līdz 3 mēnešiem varētu tikt izmitinātas krīzē nonākušas personas
vai ģimenes. Neparedzamie apstākļi ietver sevī vardarbībā cietušas personas vai ģimenes,
bezpajumtniekus un sodu izcietušas personas. Īpašas vajadzības gadījumā, to sīki
izskatot, uzturēšanās varētu tikt
pagarināta vēl uz 3 mēnešiem.
Viens no nosacījumiem ir personas aktīva līdzdalība savu problēmu risināšanā.
Aprīļa sākumā, klātesot Ilūkstes novada domes izpilddirektorei Līgai Dudarei, LR Sarkanā
krusta Daugavpils rajona nodaļas
izpilddirektorei
Skaidrītei
Davnei, SIA “Ornaments” un sociālā dienesta pārstāvjiem tas
tika atklāts un nu ir gatavs A.Misevičs un L.Dudare atklāšanas
brīdī
uzņemt cilvēkus, kuriem ir nepieciešama palīdzība.
I. Svarāne
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A.Misevičs, I.Svarāne, S. Davne un M.Zagorska

Jaunumi

“Upes autobuss“ Ilūkstē

Projekts „PANORAMA DVINA/DAUGAVA", kuru finansē Zviedrijas valdība, Latvijas partneris - Daugavpils rajona padome, ir vērsts uz Tūrisma un pārrobežu sadarbības attīstību, izmantojot kopīgās kultūrvēsturiskās vērtības (galvenā tēma „No varjagiem
uz grieķiem").
20. aprīlī plkst. 14.00 šī projekta ietvaros
Ilūksti apciemoja “Upes autobuss”, kas savu ceļu
uz Latviju mēroja no Zviedrijas. Bija prieks, ka
“pasažieru” lomā iejusties bija atnākuši 2.
vidusskolas 7. un 9. klašu skolēni ar skolotājām
Z. Juško un N. Želtiševu. Sakarā ar to, ka šis autobusa apmeklējums notiek bibliotēku nedēļas
ietvaros, tad vispirms Ilūkstes bibliotēkas telpās
varēja noskatīties prezentāciju „Kāpēc ir vērts
ienākt Ilūkstes Centrālajā bibliotēkā?”. Pēc tās
noskatīšanās visi interesenti izmantoja iespēju
uzzināt daudz saistošu un aizraujošu lietu par
Daugavu, kultūrvēsturisko mantojumu tās apkaimē, kā arī par seno vikingu kuģniecības ceļu
„No varjagiem līdz grieķiem". Autobusa ekspozīcija un gida stāstījums vēstīja par Baltkrievijas, Zviedrijas un Latvijas kopīgajām un atšķirīgajām kultūras
vērtībām. Klātesošajiem bija iespēja vairāk uzzināt arī par atpūtas iespējām mūsu pašu Ilūkstes novadā.

Gida saistošais stāstījums vēstīja par Baltkrievijas,
Zviedrijas un Latvijas kopīgajām un atšķirīgajām
kultūras vērtībām

“Pasažieru” lomā iejustās 2. vidusskolas 7. un
9. klašu skolēni

Normunds Rutulis Ilūkstē

„Esmu patīkami pārsteigts! Ilūkstes pilsētiņa ir tik sakopta un jūs paši esat tik gaiši....”, tā 26.aprīlī Ilūkstes novada kultūras centrā sacīja Normunds Rutulis. Ar milzīgu mieru, sirds siltumu iesākās koncerts,
iepazīstinot klātesošos ar savu jauno disku „Vēlreiz mājās”. Savukārt koncerta otrajā daļā, izpildot tik labi zināmas dziesmas kā „Lecam pa vecam”, „Kūko, kūko, dzeguzīte”u.c. ikvienā iededza spēcīgu prieka dzirksti, ko
katrs paņēma sev līdz.
Sirsnīgs paldies visiem kas atnāca uz koncertu, tādējādi atbalstot šāda veida muzikālu koncertu organizēšanu
Ilūkstes novada kultūras centrā. Īpašs paldies visiem, kas iegādājās biļetes iepriekšpārdošanā, un nodrošināja
nepieciešamo minimālo apmekētāju skaitu, lai koncerts varētu notikt. Paldies Ilūkstes novada kultūras centram
par šo skaisto koncertu – pavasarīgo prieka dāvanu un protams arī pašam māksliniekam Normundam Rutulim.
Atbalstīsim arī turpmāk viesmākslinieku koncertus!
I. Linarde
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Veltījums pavasarim

Апрельское солнце раскрасило
Дымкой зашторенный горизонт,
Ручейками весна напроказила
Сосульки капели дробят о зонт.
Ударились птицы в хмельное
разгулье,
щебечут, хохочат - в лесу
стрекотня.
Пчёлы гудят настороженно в
ульях,
Ветер смеётся , глаза щекоча.
Апрель, как прекрасно
Твое воcxождение
Чу! Изнывают паром поля
И половодье грозит наводнением
Душистой смолкой чадят тополя.
Но всё ето вновь, всё ето в
радость,
Врываeтся в быт терпкий запах
весны

Апрельская грусть
И всех стережёт конопатая
младость
И нежная зелень пахучей листвы.
И каждой весною душой
молодея,
Раскройте объятья для жизни
Пусть соки свои вам даруют
капели,
А синее небо вам дарит покой,
Пусть ласковый пух облаков
лебединных
Укутает плечи в ненастные дни,
Как все мы весною бываем
ранимы,
Как не хотим оставаться одни...
Но мер для Любви распахнут,
Целуется Солнце с Луной Почувствуйте - снова пахнут
Яблони ранней весной.
Радостно плачут капели,

Labdien, meitenes un zēni !

Солнце лижет снежок
Земле забивает щеки,
Размытых дорог песок.
Солнечный зайчик проснулся
Пасхальное катит яйцо,
Как - будто сердца коснулся
Зарёю омыть лицо.
Почки набухли соком,
Верба белым - бела
Пасхальным пронзительным
вздохом
Душа весною полна.
Палитру красок вбирает
В себя воскресая любовь
И то, что зимой замирает
Весной просыпаeтся вновь.

T.Л

Bērniem

Jūs gaida pārsteigums! Vai pavasaris ir atnācis? Jā. Bet vēl, Bitīte Žužiņa ir atgriezusies!
Protams, viņa ir samiegojusies un vēl pavisam vārga pēc ziemas miega. Tomēr pirmais, ko
viņa pajautāja: ,,Vai bērni pildīja manus (viņas) atstātos uzdevumus un klausījās stāstus par
Rūķu bērniem?’’ Viss tika paveikts, cik vien labi pratām, vai ne?
Spīd saulīte, sniegs izkusis un atkal sākas rosība, tāpēc arī mums jāķeras pie darbiem.
Jūs jautāsiet:,, Kādiem?’’ Tūlīt redzēsiet un dzirdēsiet!

2.uzdevums.
Žužiņa lidoja no zieda uz ziedu. Seko viņas lidojumam un izlasi kādi
ir pavasara ziedi !

Rūķu Lieldienu nedarbi.

Žužiņu pamodināja pirmie pavasara saules stari. Tie tik maigi kutināja viņas snīpīti, ka nebija iespējams to
nesajust. Žužiņa atvēra acis, viss strops bija piepildīts ar spožo, silto saules gaismu. ,,Cik jauki, ziema ir galā!,
iesaucās Žužiņa.
Viņa izbāza snīpīti un izlīda uz skrejas.
Kas tad tas? Pa lauku kūleņoja viņas draugi - rūķēni Incis un Pince. Bitīte pielidoja pie viņiem. Rūķu bērni
bija pārsteigti. ,,Tu jau esi pamodusies!”, viņi iesaucās. Tālāk sekoja stāsti par pavadīto laiku ziemā, par
draiskulībām un citām jaukām lietām. Visapkārt virmoja tikšanās prieks un sajūsma.
Žužiņa pamanīja, ka rūķu bērniem rokās ir daudz dažādu krāsainu bundžu ar krāsu. ,,Ko tad jūs ar tām
darīsiet?” jautāja Žužiņa. ,,Ai, Žužiņa, kamēr Tu gulēji, pienāca Lieldienas!”, iesaucās Pince. ,,Nu, un?!”,
neizpratnē noteica Žužiņa.
,,Jāsagatavojas Lieldienām. Jākrāso olas, jāsakopj māja un jāpaveic citas nepieciešamās lietas pirms
svētkiem,” prātīgi stāstīja Incis. ,,Vai jūs krāsosiet māju?”, jautāja bitīte. ,,Nē!” skaļi iesaucās rūķu bērni. ,,Mēs
krāsosim vistas!”, lepni stāstīja Incis. ,,Vistas???”, Žužiņa neizpratnē grozīja galvu. Viņa domāja, ka ziemas
miegs tai atņēmis dzirdi. ,,Jā!”, Inča teikto apstiprināja Pince. ,,Tu taču zini, ka Lieldienu zaķis atnes krāsainas
olas, bet viņam ir tik daudz jāstrādā, ka mēs nolēmām palīdzēt,” priecīgi stāstīja rūķi. ,,Bet kāpēc jākrāso vistas nevis olas?, nesaprata Žužiņa. ,,Nu paskaties, Žužiņ, mūsu Baltītei ir baltas oliņas, bet Brūnactiņai brūnas”,
pacietīgi skaidroja Pince. ,,Bet citu krāsu vistu mums nav!”, bēdīgi noteica Incis. ,,Tāpēc mēs nolēmām citas
vistiņas nokrāsot”, jūsmīgi teica Pince. ,,Tagad mums būs zaļas, sarkanas ,zilas un oranžas vistas!”, lepni stāstīja
Incis. Žužiņa vienalga neko nesaprata. Viņa atvadījās no saviem draugiem un aizlidoja uz stropu.
Tikai kādu citu dienu Žužiņa dzirdēja lielu troksni, kas nāca no vistu kūts. Bija liels tracis! Lidoja pa gaisu
bundžas un otas, vistas un spalvas. Un galu galā visā tajā ļembastā iejaucās Rūķu Mammucis, kas izvilka krāsainos rūķus no vistu kūts. ,,Laikam gan rūķēniem nebija sevišķi priecīgs vakars’’, nodomāja Žužiņa.

1. uzdevums. Mēs ilgi neredzējām Žužiņu, jo bites un citi kukaiņi ziemā nav redzami. Vai Tu zini, kur katrs
kukainis pārziemoja? Savieno!

3.uzdevums. Palīdzi Rūķiem Incim un Pincei atrast vistas! Izkrāso
zīmējumu!

Sagatavoja - Inese Vuškāne
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Studiju iespējas

Jēkabpils Agrobiznesa koledža – augstākā izglītība bez
studiju maksas

Vidusskolas absolvent! Katrs cilvēks pats rada
savu pasauli, savu dzīvi. Kādu dzīvi tu vēlies?
Mūsu darbība sākas nevis ar vārdu un nevis ar
kustību, bet ar domu. Mūsu domas un jūtas materializējas. Mēs visi vēlamies dzīvē justies kā
veiksminieki, vēlamies gūt panākumus un uzvaras
dažādās dzīves jomās. Veidot savu dzīvi patīkamu,
gandarījuma un prieka pilnu ir iespējams ikvienam.
Tas iespējams, ja uzņemamies atbildību par savu dzīvi,
par savu izaugsmi. Vēlme pilnveidot sevi un
uzņemties atbildību par saviem panākumiem ir galvenā iezīme cilvēkiem, kas gūst uzvaras spēlē, ko sauc
par dzīvi.
Paveries apkārt! Tevi aicina plašā pasaule! Pirms
izplest spārnus, nepieciešama zināšanu bagāža.
Jēkabpils Agrobiznesa koledža no 2002. gada
piedāvā pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programmas. Ja tu vēlies:
•
iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju,
•
mācīties valsts finansētās programmās, tas ir,
par mācībām nav jāmaksā.
Nāc uz Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un studē:
•
grāmatvedību un finanses – iemācīsies veikt
finanšu operāciju pilnu uzskaiti, gatavot finanšu
pārskatus, apkopot un analizēt statistikas un uzņēmumu finansiālās darbības rādītājus;
•
komercdarbību
–
uzņēmējdarbības
speciālists strādā saimnieciskās darbības sfērā vai kā
individuālais komersants, veic stratēģisko plānošanu,
administrēšanu;
•
datorsistēmu un datortīklu administrēšanu –
datortīklu administrators strādā organizācijās, kurās
veic datortīklu projektēšanu, uzstādīšanu un eksplu-

Trīs sveces

atāciju.
Iestājpārbaudījumu nav, jo uzņemšana notiek pēc
CE rezultātiem.
Dokumentus pieņems no 2009. gada 17. jūlija līdz
21. augustam.
Iesniedzamie dokumenti:
•
pieteikums studijām (Koledžas sagatavota
veidlapa),
•
vidējās izglītības dokumenta kopija (uzrādot
oriģinālu),
•
divu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas - pirmā svešvaloda (obligāti visām programmām),
1 CE sertifikāts pēc izvēles (uzrādot oriģinālu),
•
medicīniskā izziņa (veidlapa Nr.086/u-99),
•
4 fotokartītes (3x4cm),
•
pases kopija (uzrādot oriģinālu).
Atvērto durvju diena: 2009. gada 24.martā, no
plkst.14.00 līdz plkst.17.00 – iespēja noslēgt Nodomu
līgumu, lai kļūtu par JAK studentu.
Koledža atrodas: Jēkabpilī, Pasta ielā 1.
Telefons: 65231726
Internets: e - mail: koledza@tvnet.lv; web: http://
www.jak.lv
Jaunie apstākļi liek ikvienam aizdomāties. Atļauj
sev padomāt – ko tu par visu vairāk pasaulē gribi
darīt? Ir svarīgi noņemt „rozā brilles”, bet saglabāt
pozitīvu pasaules redzējumu. Domā, analizē. Pārmaiņu laiks ir īstais brīdis, kad ir vērts domāt par ieguldījumu sevī, tas ir studijām.
Vidusskolas absolvent! Esi iniciatīvas bagāts un
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pasniedzēji palīdzēs
sasniegt tavus mērķus.

Tavai dvēselei

Ticības sveci balto –
ar sērkociņiem neaizdedzināt,
ne ar vārdiem gudriem un
saltiem
kā no grāmatas teiktiem.
Cerības svece zilā –
tumsas mākoņos dziest,
ja gaišs debesu stars
no jauna to neiededz.

Mīlestības sveci sārto –
ar sērkociņiem neaizdedzināt;
tā aizdegas no sirds liesmām,
mīlestībā izlietām.

Trīs sveces, ja deg tevī, tad laimīgs tu esi;
šo laimi kā brīnumu
tu pasaulei dāvini.
Dz. Krievāne

Dzimtene pavasarī

Cik mana Dzimtene skaista,
To redzam ik bērza zarā,
Kad debesis sudrabā laistās,
Lej saulīte zeltu ik starā.

Par Dzimteni manu pavasar’s san,
Un debesis zilas tik zilas.
Vien priecīgas domas ir tev un man,
Un sirds pilna laimes un mīlas.
L.Buķe
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Novada domē

Ko nolēma deputāti kārtējā domes
sēdē

Izdarīja grozījumus domes 2009.gada budžetā.
Apstiprināja izsoles noteikumus vieglo pasažieru mikroautobusu
MERSEDES BENZ Sprinter 208 D un MERSEDES BENZ 100 D atsavināšanai un uzdeva izsoles komisijai mēneša laikā sarīkot izsoli .
Lai novadā varētu realizēt atbalstītos projektus un nodrošināt šiem
projektiem nepieciešamo līdzfinansējumu, nolēma ņemt 2009.gadā ilgtermiņa aizņēmumu Ls 237 123 vai EUR 337 397 apmērā uz 10 gadiem
ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomi izvērtēt Ilūkstes novada
domes spēju ņemt šo ilgtermiņa aizņēmumu.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Bebrenes
pagastā “Poruki”.
Pārskatīja Pilskalnes pagasta pārvaldes sniegtos maksas pakalpojumus par mācību takas “Pilskalnes Siguldiņa”, atpūtas bāzes “Dubezers”
un lauku māju “Driģeņu” izmantošanu, kā arī maksu par pārvaldes faksa
izmantošanu un kopiju izgatavošanu.
Noteica kārtību un atbildīgās personas Ilūkstes novada pašvaldības
2008.gada publiskā pārskata sagatavošanai. Publiskais pārskats
jāsagatavo līdz 15. maijam un jāiesniedz izskatīšanai maija domes sēdē.
Izskatīja Daugavpils rajona Būvvaldes vēstuli par konstatētu patvaļīgu
būvniecību Pilskalnes ciemā uz zemes gabala Nr.4480-008-0341 bez būvvaldes un citu institūciju saskaņojumiem, ko veicis zemes gabala nomnieks. Nomniekam uzdeva būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot un akceptēt būvprojektu Daugavpils
rajona būvvaldē.
Atļāva savienot dzīvokli “Zemdegas 10” ar dzīvokli “Zemdegas 11”
Bebrenes pagastā.
Izskatīja jautājumu par Pilskalnes pagasta pārvaldes optimizāciju un
izdevumu samazināšanu, ko izskatīšanai domes sēdē ierosināja domes
deputāts Jānis Anspoks. Apspriežot doto jautājumu,dome konstatēja,ka
jautājums par pagasta pārvaldes darba organizāciju un izdevumu samazināšanu jāattiecina ne tikai uz vienu Pilskalnes pagasta pārvaldi, bet uz
visām novada pagastu pārvaldēm, jāpārskata pagastu pārvalžu modeļu
atbilstība esošajai situācijai un spēkā pastāvošajām normatīvo aktu
prasībām, jāpārskata esošie pagastu pārvalžu nolikumi un jāizstrādā jauni,
jāpārskata pagastu pārvalžu vadītāju un darbinieku amata pienākumi un
darba samaksa atbilstoši darba apjomam. Šajā sakarā dome nolēma izveidot darba grupu šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs – domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Darba grupas locekļi: Jānis Anspoks – domes deputāts
Līvija Tamane - domes deputāte
Maigurs Krievāns – domes deputāts
Rita Butkeviča – Šederes pagasta pārvaldes vadītāja
Andrejs Saušs – Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājs
Ērika Keivomeģe – Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja
Līga Dudare – domes izpilddirektore
Evita Ivdra-Jankovska – domes juridiskās nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova – domes lietu pārvaldes nodaļas vadītāja.
Darba grupai uzdeva līdz maija domes sēdei pārskatīt pagastu pārvalžu modeļu un darba organizācijas atbilstību esošajai situācijai un spēkā
pastāvošajām normatīvo aktu prasībām ,kā arī uzdeva sagatavot jaunā
redakcijā pārvalžu nolikumu projektus.
Izskatīja vairākus fizisku personu iesniegumus par zemes pastāvīgās
lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu,
par zemes gabalu nomu, par zemes gabalu atdalīšanu, adrešu precizēšanu
un lietošanas mērķu noteikšanu.
Nolēma aprīļa domes sēdi rīkot kā izbraukuma sēdi Pilskalnes pagastā.
Pilnībā ar domes sēdes protokolu un pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties visās novada bibliotēkās un novada mājas lapā www.ilukste.lv
sadaļā dome/domes sēdes.
Domes lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
I.Bogdanova

Pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt,
To turi ciet ar visu savu sirdi!
Tev šeitan stipras saknes tur,
Kā niedra būsi svešā malā tur,
Ko mazais vējiņš iespēj samaitāt.
Ilūkstes novada dome sveic novada iedzīvotājus Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā!
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Svarīgi

Par Pilskalnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu
noteikšanu

Izskatot Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītājas
Ērikas Keivomeģes priekšlikumu par Pilskalnes pagasta maksas pakalpojumiem un ņemot vērā finanšu
komitejas ieteikumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas
14.punktu

1.Noteikt šādus maksas pakalpojumus par mācību
takas ,,Pilskalnes Siguldiņa’’ izmantošanu 1 personai:
1.1. ,,Sprīdīša’’ taka:
1.1.1. bērniem un pensionāriem – Ls 0,50
(Ls 0,41+PVN 21% Ls 0,09);
1.1.2. pieaugušajiem – Ls 1,00
(Ls 0,83+PVN 21% Ls 0,17).
1.2. ,,Dendroloģiskā’’ taka:
1.2.1. bērniem un pensionāriem – Ls 1,00
(Ls 0,83+PVN 21% Ls 0,17);
1.2.2. pieaugušajiem – Ls 1,50
(Ls 1,24+PVN 21% Ls 0,26).
1.3. ,,Augšzemes ainavu’’ taka (garā):
1.3.1. bērniem un pensionāriem – Ls 1,00
(Ls 0,83+PVN 21% Ls 0,17);
1.3.2. pieaugušajiem – Ls 1,50
(Ls 1,24+PVN 21% Ls 0,26).
1.4. ,,Sprīdīša’’ taka un dzērveņu purva tilta
apskate:
1.4.1. bērniem un pensionāriem – Ls 1,00
(Ls 0,83+PVN 21% Ls 0,17);
1.4.2. pieaugušajiem – Ls 1,50
(Ls 1,24+PVN 21% Ls 0,26).
2. Ekskursijas vadītāja pakalpojumi grupai:
2.1. mācību takās – Ls 3,00
(Ls 2,48+PVN 21% Ls 0,52);
2.2. Augšzemes takai līdz lauku mājām
,,Driģenes’’ - Ls 6,00
(Ls 4,96+PVN 21% Ls 1,04);
2.3. ārpus pagasta robežām – Ls 15,00
(Ls 12,40+PVN 21% Ls 2,60).

3. Lielā ugunskura sagatavošana takas
maršrutā – Ls 15,00
(Ls 12,40+PVN 21% Ls 2,60),
mazā ugunskura sagatavošana – Ls 7,00
(Ls 5,79+PVN 21% Ls 1,21).

4. Telts vieta - Ls 1,00
(Ls 0,83+PVN 21% Ls 0,17) no personas.

5. Autostāvvieta – Ls 1,50
(Ls 1,24+PVN 21% Ls 0,26).

6. Noteikt mācību takas ,,Pilskalnes Siguldiņa’’
bezmaksas apmeklēšanas tiesības sekojošām
iedzīvotāju kategorijām:
6.1. bāreņiem, invalīdiem, pansionātu iemītniekiem;
6.2. Ilūkstes 1. un 2. vidusskolas audzēkņiem
(piedaloties talkās uzkopšanas
darbos);
6.3. bērniem līdz skolas vecumam.
7. Noteikt šādu samaksu par atpūtas bāzes
,,Dubezers’’ telpu izmantošanu:
7.1. ar saunu līdz 6 stundām:
7.1.1. cilvēku grupai līdz 30 personām – Ls
70,00 (Ls 57,85+PVN 21% Ls 12,15);
7.1.2. cilvēku grupai vairāk par 30 personām – Ls
80,00 (Ls 66,12+PVN 21% Ls13,88).
7.2. bez saunas līdz 6 stundām:
7.2.1. cilvēku grupai līdz 30 personām – Ls 55,00
(Ls 45,45+PVN 21% Ls 9,55);
7.2.2. cilvēku grupai vairāk par 30 personām – Ls

65,00 (Ls 53,72+PVN 21% Ls11,28).
7.3. vairāk par 6 stundām – papildus par katru
stundu – Ls 6,00 (Ls 4,96+PVN 21% Ls1,04).
7.4. gultas vietas izmantošana:
7.4.1. ar gultas veļu – Ls 5,50 (Ls 4,55+PVN 21%
Ls 0,95);
7.4.2. ar savu gultas veļu – Ls 3,00 (Ls
2,48+PVN 21% Ls 0,52);
7.4.3. ar savu matraci un gultas veļu – Ls
2,00 (Ls 1,65+PVN 21% Ls 0,35).
7.5. ekskursantiem telpu izmantošana stundā – Ls
6,00 (Ls 4,96+PVN 21% Ls 1,04);
7.6. saunas izmantošana Ls 25,00 (Ls 20,66+PVN
21% Ls 4,34);
7.7. grupām vairāk par 100 personām par telpu un
apkārtnes teritorijas izmantošanu:
7.7.1. ar saunu – Ls 200,00 (Ls 165,29+PVN
21% Ls 34,71);
7.7.2. bez saunas – Ls150,00 (Ls
123,97+PVN 21% Ls 26,03).
7.8. kāzu svinībām – Ls150,00 (Ls 123,97+PVN
21% Ls 26,03).
7.9. kāzu un citu tradīciju pasākumiem – Ls
15,00 (Ls 12,40+PVN 21% Ls 2,60).
8. Lauku mājas ,,Driģenes’’ izmantošana:
8.1. telpu īre uz 6 stundām 1 personai – Ls 2,00
(Ls 1,65+PVN 21% Ls 0,35);
8.2. gultas vieta ar veļu Ls 4,50 (Ls 3,72+PVN
21% Ls 0,78);
8.3. gultas vieta bez veļas Ls 2,00 (Ls 1,65+PVN
21% Ls 0,35);
8.4. pirts izmantošana līdz 8 personām – Ls 15,00
(Ls 12,40+PVN 21% Ls 2,60);
8.5. pirts izmantošana vairāk par 8 personām – Ls
20,00 (Ls 16,53+PVN 21% Ls 3,47);
8.6. apkārtnes teritorijas, pagalma, ugunskura vietas izmantošana līdz 6 stundām:
8.6.1. bērniem –Ls 0,50 (Ls 0,41+PVN 21%
Ls 0,09);
8.6.2. pieaugušajiem – Ls 1,00 (Ls
0,83+PVN 21% Ls 0,17).
8.6.3. kāzu un citu tradīciju pasākumiem Ls 80,00 (Ls 66,12+PVN 21% Ls 13,88).
9. Noteikt šādu maksu par Pilskalnes pagasta
pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem:
9.1. kopijas izgatavošana – uz A3 formāta:
9.1.1. uz pagasta pārvaldes papīra – Ls 0,15
(Ls 0,12+PVN 21% Ls 0,03);
9.1.2. uz pasūtītāja papīra – Ls 0,08 (Ls
0,07+PVN 21% Ls 0,01);
9.2. kopijas izgatavošana uz A4 formāta:
9.2.1. uz pagasta pārvaldes papīra – Ls 0,10
(Ls 0,08+PVN 21% Ls 0,02);
9.2.2. uz pasūtītāja papīra – Ls 0,05 (Ls
0,04+PVN 21% Ls 0,01);
9.2.3. uz krāsainā papīra – Ls 0,30 (Ls
0,25+PVN 21% Ls 0,05).
9.3. faksa pakalpojumu izmantošana:
9.3.1.pa rajonu – Ls 0,20 (Ls 0,17+PVN
21% Ls 0,03);
9.3.2. pa republiku – Ls 0,30 (Ls 0,25+PVN
21% Ls 0,05).

10. Par telpu izmantošanu ēkā Pilskalnes pagasta
Doļnajas ciema Centrālā ielā 11 līdz 6 stundām – Ls
25,00 (Ls 20,66+PVN 21% Ls 4,34).
11. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti Ilūkstes novada domes bankas kontā un izmantoti Pilskalnes pagasta tūrisma vajadzībām.

Pieņemtie grozījumi

Pieņemti grozījumi „Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem”.
Ir paplašināts apbedīšanas pabalsta saņemšanas personu loks.
Grozījumi nosaka, ka ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (turpmāk VSAA) izmaksātais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par Ls 130, no
pašvaldības līdzekļiem personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, tiek izmaksāta starpība starp saņemto summu VSAA un pašvaldībā noteiktā
apbedīšanas pabalsta apmēru.
Pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem pensija nepārsniedz 180 Ls, zobu ārstēšanas un protezēšanas pabalsts tiek izmaksāts, ja minētajām personām nav tiesību saņemt attaisnojošo
izdevumu kompensāciju no valsts.
Ar jauno mācību gadu skolēniem no trūcīgām ģimenēm pusdienas
tiks apmaksātas 50% apmērā.
Dzīvokļa pabalsta apmērs trūcīgām personām un ģimenēm bez
bērniem ir 30 Ls, līdzšinējo 50 Ls vietā.
Ja personas statuss atbilst gan pabalsta veselības aprūpei, gan dzīvokļa pabalsta saņemšanai, tiek izmaksāts tikai viens no pabalsta veidiem.
Grozījumi ir veikti arī saistošajos noteikumos “Par pabalstu Ilūkstes
novada sociāli mazaizsargāto personu godināšanai jubilejās”, kur pabalsta apmērs personai 80, 85, 90, 95 gadu jubilejās ir 10 lati.
Grozījumi ieviesti arī saistošajos noteikumos „Par svētku pabalstu
Ilūkstes novada politiski represētajām personām.”, kur svētku pabalsts
politiski represētajām personām tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu
atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu ir 10 Ls, kas tiek
izmaksāti reizi gadā – 25. martā.

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Ar 2009. gada 4. aprīli spēkā stājušies MK noteikumi Nr. 279, kuri
nosaka kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (tautas valodā –sanatorija) sociālās rehabilitācijas institūcijās.
Līdz 21 dienai ilgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts
budžeta līdzekļiem ir tiesīgas saņemt:

§
personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā
(līdz 62 gadiem), ja funkcionālie
traucējumi atbilst
šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem; atkārtoti pakalpojumus var
saņemt, ja
funkcionālo traucējumu pakāpe paaugstinās,
bet ne biežāk kā reizi divos gados;
§

politiski represētās personas (vienu reizi trijos gados);

§
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (reizi gadā).
Visām minētajām personām ir tiesības saņemt pakalpojumus steidzamības kārtā, ja tos pieprasa sešu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas.
Lai saņemtu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām vispirms
ir jāvēršas pie ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta. Ārsts izsniegs atzinumu
ar nepieciešamo informāciju (diagnozes kods, kontrindikāciju neesamība
pakalpojuma saņemšanai). Ar ārsta atzinumu un rakstisku iesniegumu par
pakalpojuma piešķiršanu jādodas pie sociālā darbinieka. Tālākā dokumentu kārtošana iepriekš minētajām grupām nedaudz atšķiras.
Politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem vēl nepieciešama tikai statusa
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). Sociālais dienests pēc minēto dokumentu saņemšanas, reģistrē dokumentus un pieņem lēmumu par nepieciešamību piešķirt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un visu
dokumentu paketi nosūta Sociālo pakalpojumu pārvaldei, kura pieņem
gala lēmumu un uzņem rindā pakalpojuma saņemšanai.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem sociālais darbinieks personas klātbūtnē novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas
dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši
Bartela indeksam, sastāda novērtējuma protokolu; ja persona atbilst
pakalpojuma saņemšanai, sociālais dienests pieņem lēmumu par nepieciešamību piešķirt pakalpojumus un sagatavoto dokumentu paketi
nosūta uz Sociālo pakalpojumu pārvaldi. Ja Sociālo pakalpojumu pārvalde konstatē, ka visi saņemtie dokumenti atbilst sākumā minēto MK
noteikumu prasībām, uzņem personu rindā pakalpojuma saņemšanai.
Par uzņemšanu vai atteikumu uzņemt rindā pakalpojuma saņemšanai
Sociālo pakalpojumu pārvalde vienmēr rakstiski informē gan personu,
kura pieprasījusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, gan arī sociālo dienestu.
Cienījamie novada iedzīvotāji! Lūdzu ikkatrs pats vairāk interesējaties par savām tiesībām saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka sociālā dienesta darbinieki ir starpnieki šī valsts apmaksātā pakalpojuma saņemšanā un sociālais dienests „nedala”
ceļazīmes uz sociālās rehabilitācijas institūcijām.
Iepazīties sīkāk ar pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem un kārtību
varat sociālajā dienestā un pagastu pārvaldēs pie sociālajiem
darbiniekiem.
Ingūna Svarāne, sociālā dienesta vadītāja
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Velomaratons

ILŪKSTES NOVADA 4. VELOMARATONA
VELTĪTA HERONĪMA LAPKOVSKA PIEMIŅAI
NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevums
Iemūžināt izcilā velotrenera un Ilūkstes novada riteņbraukšanas tradīciju saglabātāja un kopēja Heronīma
Lapkovska piemiņu.
Popularizēt riteņbraušanas sportu Ilūkstes novada iedzīvotāju vidū, stiprinot draudzīgas attiecības ar citu
reģionu sportistiem. Piesaistīt jaunatni riteņbraukšanas sportam un to pilnveidot.
2. Sacensību vadība
Sacensības organizē Ilūkstes novada dome sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas federāciju.
Sacensību vadība uzdota Ilūkstes novada riteņbraukšanas orgkomitejai.
Sacensības notiek saskaņā ar SRS sacensību noteikumiem.
3. Sacensību laiks un vieta
Sacensības notiek 2009. gada 9. maijā ILŪKSTĒ
Iepriekšējā pieteikšanās: e-pasts ilona.linarde@ilukste.lv,
tālr. 65447859, 20219090
4. Dalībnieki
Piedalīties sacensībās aicināti Ilūkstes novada iedzīvotāji, Daugavpils rajona kā arī visu republikas sporta
klubu un riteņbraukšanas klubu locekļi, un visi aktīvas atpūtas un riteņbraukšanas sporta cienītāji .
Velomaratona dalībniekiem veloķiveres obligātas.
5. Sacensību programma
Reģistrēšanās no plkst. 8.30 Ilūkstes pilsētas stadionā
Sacensību atklāšana 10.30
Velomaratona starts plkst. 11.00
Viena apļa garums ir 11 km.
Braukšanas sacīkstes, cīnoties par Ilūkstes novada kausu, notiek BRAUCOT TAUTAS KLASĒ (atbilstošā vecumgrupā) vai SPORTA KLASĒ.
Velomaratona maršruts: STARTS Ilūkstes pilsētas Vienības laukums – Raiņa iela – ceļš (Ilūkste—BebreneBirži) – ceļš (Skudrīši-Zemenes) – ceļš (Skaidrītes-Doļnaja) – ceļš (Ilūkste- Doļnaja) - FINIŠS Stadiona ielā.
SIEVIETES UN
JAUNIETES

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

1996. – 1999. g.dz.
(10-13 gadi)
1993. – 1995. g.dz.
(14-16 gadi)
1980. – 1992. g.dz.
(17-29 gadi)
1970. – 1979. g.dz.
(30-39 gadi)
1960. – 1969. g.dz.
(40-49 gadi)
1950. – 1959. g.dz.
(50-59 gadi)
1949g.dz. un vecākas
(virs 60gadiem)
Sporta klase

Sadalījums pa vecuma grupām
DISTANCE
11km (1aplis)
22 km (2apļi)
22 km (2apļi)
22 km (2apļi)
22 km (2apļi)

11km (1aplis)
11km (1aplis)

Bērnu sacensības risināsies Ilūkstes pilsētas stadionā.
Sacensību starts 1. un 2. vecuma grupas bērniem
plkst. 9.30
Sacensību starts 3. un 4. vecuma grupas bērniem
plkst. 11.00

VĪRIEŠI UN JAUNIEŠI
1996. – 1999. g.dz.
(10-13 gadi)
1993. – 1995. g.dz.
(14-16 gadi)
1980. – 1992. g.dz.
(17-29 gadi)
1970. – 1979. g.dz.
(30-39 gadi)
1960. – 1969. g.dz.
(40-49 gadi)
1950. – 1959. g.dz.
(50-59 gadi)
1949. g.dz un vecāki
(virs 60gadiem)

1.
2.
3.
4.

BĒRNI

DISTANCE
11km (1aplis)
33 km (3apļi)
33 km (3apļi)
33 km (3apļi)
33 km (3apļi)

11 km (1aplis)
11 km (1aplis)

REĢISTRĒŠANĀS Ilūkstes pilsētas stadionā no 8.30
SACENSĪBU ATKLĀŠANA
Ilūkstes pilsētas stadionā 10.30

VELOMARATONA STARTS:
Tautas klases un Sporta klases dalībniekiem - Vienības
laukumā 11.00

Bērnu velosacensībām - Ilūkstes pilsētas stadionā:
1.un 2. vecuma grupai 9.30
3.un 4. vecuma grupai 11.00

SACENSĪBU NOSLĒGUMS UN ABALVOŠANA

Ilūkstes pilsētas stadionā
Sīkāka informācija www.ilukste.lv (sadaļā AFIŠA) vai pa tālr.
65447859, 20219090
Velomaratona dalībniekus
iepriecinās Zemessardzes
34.bataljona izbraukuma
virtuves tradicionālā gardā
un spēkpilnā biezputra.

Velomaratona laikā varēs apapskatīt izstādi par Heronīma LapLapkovska ražīgo un darbīgo dzīvi,
kā arī par velomaratona tradīcitradīcijām Ilūkstes novadā.
(Pēc velomaratona izstāde
būs skatāma Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrā)

44 km (4apļi)

2006. – 2007. g.dz. (2-3 gadi)
2004. – 2005. g.dz. (4-5 gadi)
2002. – 2003. g.dz. (6-7 gadi)
2000. – 2001. g.dz. (8-9 gadi)

6. Vērtēšana
Katrā grupā tiek vērtēti visi dalībnieki neatkarīgi no velosipēda tipa.
Vērtēšana notiek 2 līmeņos – pa vecuma grupām, kā arī Sporta vai Tautas klases distances ietvaros.
7. Apbalvošana
Tautas klases kopvērtējumā labākā rezultāta ieguvējs vīrietis un ieguvēja sieviete tiek apbalvoti ar
Ilūkstes novada piemiņas kausu. Sporta klases kopvērtējumā labākā rezultāta ieguvējs tiek apbalvots ar Ilūkstes novada piemiņas kausu. Sacensību 1., 2. un 3.vietas ieguvēji pa vecuma grupām un sporta klasē tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un piemiņas balvu.
Bērnu sacensību 1., 2. un 3. vietu ieguvēji 1. un 2. vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomiem, 1., 2. un 3.
vietu ieguvēji 3. un 4. vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām.
Visi sacensību dalībnieki finišā saņem piemiņas vimpeli.
8. Finansiālās saistības un pieteikšanās
Izdevumus saistītus ar velomaratona organizešanu sedz Ilūkstes novada dome. Pārējos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.
Vārdiskos pieteikumus un dalībnieku kartītes (forma pielikumā) ar dalībnieka parakstu, ka dalībnieks personīgi atbild par savu veselības stāvokli, komandas pārstāvis vai dalībnieks iesniedz sacensību sekretariātā
sacensību dienā līdz plkst.10.30, pretī saņemot starta numuru. Bērnu sacensību dalībnieku pieteikumus sekretariātā iesniedz:
1. un 2. vecuma grupai līdz plkst. 9.00;
3. un 4.vecuma grupai līdz 10.30.
Sacensību noslēgums un apbalvošana Ilūkstes pilsētas stadionā.
Ilūkstes novada domes velomaratona orgkomiteja.
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ILŪKSTES NOVADA
4.VELOMARATONS
veltīts Heronīma Lapkovska
piemiņai
9.maijā Ilūkstē

Ilūkstes novada 4. velomaratona maršruts
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Velomaratons

Heronīms Lapkovskis
08.08.1928. - 2008.09.11.

Riteņbraukšanai veltījis mūžu un grāmatu
„Pusgadsimtu ar divriteni”
/ 2006.g./

Heronīms Lapkovskis dzimis 1928.gada 8. augustā Ilūkstes apriņķa
Pilskalnes pagastā. Beidzis Sventes pamatskolu, pēc kara mācījies Ilūkstes 1. vidusskolā un to pabeidz 1950.gadā. Divus gadus studējis Latvijas Riteņbraukšanas institūtā. Pēc tam iestājies Vitebskā, Fizkultūras
tehnikumā, kas pēc pāris gadiem likvidēts, tāpēc1956.g nācies pārcelties
un mācīties uz Minskas Fizkultūras institūtu.
H.Lapkovska sasniegumi:
1947. gadā piedalījās apriņķa skolēnu sacensībās slēpošanā un
riteņbraukšanā, un no tā brīža ir daudzu sacensību dalībnieks, uzvarētājs
un laureāts.
1953. gada kļuvis par Daugavpils apgabala čempionu 30 km slēpojumā.
1953.- 1956. gadam H. Lapkovskis bija LPSR slēpotāju izlases dalībnieks.
1953. gadā piedalījās prestižajās meistarsacīkstēs Sverdlovskā.
1955. gadā Maskavā H. Lapkovskis uzrādīja labus rezultātus PSRS arodbiedrības spartakiādē slēpošanā un riteņbraukšanā.
No 1989. gada viņš, būdams Daugavpils rajona veterānu komandas
dalībnieks, Latvijas Sporta Veterānu Savienības spēlēs daudzkārt izcīnīja
godalgotas vietas slēpošana, riteņbraukšanā un vieglatlētikā.
Darbojies:
1951. gadā viņš tika iecelts par BSB „Daugava” priekšsēdētaju, kā
arī kopš šī laika strādājis par riteņbraukšanas treneri.
Vairākus gadus bijis Ilūkstes FK un SK, kā arī LBSB „Vārpa”
priekšsēdētājs.
1952. gada viņš ir DOSAF ”Daugava” priekšsēdētājs.
No 1974.-1988. gadam H. Lapkovskis, būdams vadītājs, instruktors,
treneris, aktīvi piedalījās sporta darba organizēšanā Ilūkstes rajonā, vēlāk
Daugavpils rajonā.
Vairāk nekā gadu Ilūkstes laikrakstā „Sarkanais karogs” darbojies kā
žurnālists.
1974. gadā H. Lapkovskis tiek apstiprināts par BSB „Vārpa” un BJSS
riteņbraukšanas treneri.
2006.gadā H.Lapkovskis uzraksta grāmatu „Pusgadsimtu ar divriteni”, veltītu Latvijas riteņbraukšanas 120 gadadienai. Grāmatā apkopoti fotouzņēmumi, komentāri pie tiem. Fotogrāfijas vēsta par
riteņbraukšanas vēsturi Ilūkstē, nedaudz arī Daugavpils rajonā no
1948.gada līdz 2002.gadam.Gandrīz visu fotogrāfiju autors ir pats H.Lapkovskis. Foto aparātu viņam uzdāvināja kādās sacensībās un no tā laika
vienmēr uz sacensībām braucis ar fotoaparātu.
Mājās uzkrāti un apkopoti daudzi albūmi ar fotogrāfijām no sacensību laikiem. H.Lapkovskis ir izaudzinājis 2 dēlus, dzimušus arī 8.augustā. Saviem bērniem, mazmeitām un citiem līdzcilvēkiem atmiņās
vienmēr paliks kā priekšzīmīgs paraugs.
V.Rimša
Ilūkstes novada BJC vadītaja

Sports

“Lieldienu kauss 2009”

Šī gada 10 aprīlī, gaišajos Lieldienu svētkos, notika kārtējais, nu
jau devītais, tradicionālais „Ilūkstes novada domes Lieldienu
kauss” basketbolā vīriešiem.
Cīnīties par šo kausu bija ieradušās
7 novada komandas: pagājušā gada
uzvarētāji „Pilskalnes” komanda,
pagājušā gada finālisti „Ķišlaks”
(Ilūkste), „Dīzeļi” (Ilūkste), Ilūkstes novada domes komanda, Ilūkstes 1. vsk. komanda, Bebrenes un
Eglaines pagastu komandas. Spēles
notika 2 apakšgrupās. Apakšgrupu
2 vietu ieguvēji: „Pilskalnes” komanda pret Bebrenes pagasta komandu
cīnījās par 3. vietu.
Apakšgrupu uzvarētāji Ilūkstes 1.
vsk. komanda pret komandu
„Ķišlaks”.
Cīņā par 3. vietu Bebrenes pagasta komandai neizdevās radīt
īpaši sīvu pretestību Daugavpils
raj. 4. vietas ieguvējiem „Pilskalnes” komandai. Toties spēle
starp Ilūkstes 1. vsk. un „Ķišlaks”
komandām par 1. vietu izvērtās
sīvā cīņā, kurā uzvaru, ar 1 punkta
pārsvaru, guva skolas pārstāvji.
Jāatzīmē, ka jau otro gadu pēc kārtas finālisti „Ķišlaks” zaudē kausa
uzvarētajiem vienu punktu.
Par labākajiem savās komandās
tika atzīti Dainis Millers(„Pilskalne”),
Kaspars
Briedis
(„Ķišlaks”), un Alvis Šedis (Ilūkstes 1. vsk.). Labākie spēlētāji tika
apbalvoti ar piemiņas balvām.
Atbalstīsim aktīvu dzīves veidu
sportojot!
A. Vorotinskis

Kausa ieguvēji - Ilūkstes 1.vidusskolas komanda: (1. rindā no kreisās puses)
Edijs Timšāns, Toms Razminovičs, (2. rindā no kreisās) Lauris Linards, Alvis
Šedis, Dāvis Zālītis, Dainis Gabrāns, Agris Plinte, Mareks Bogdanovs.

Notiek sīva cīņa par bumbu...

Sporta deju festivāls “Ilūkstes novada kauss”

18. aprīlī Ilūkstes novada kultūras centrā, nu jau 5. gadu pēc kārtas, notika sporta deju festivāls „Ilūkstes
novada kauss 2009”.
Iesācēju (5–6 g.) grupā pirmajā vietā izvirzījās SDK „Vivat” sportisti Elmārs Možeiko un Gabriela Hukere,
Aleksejs Formanickis – Katrīna Ķīse un SDK „D&D” sportisti Renārs Ostrovskis un Veronika Nasire,. Otrajā
vietā ierindojās Felikss Butkevičs – Karīna Ošmanska, Artis Fjodorovs – Izabella Mihailova, Igors Stupakovs
– Arina Vasiļjeva un Martins Smirnovs – Linda Jegorova. Trešo vietu savukārt dalīja pāri Valdis Pokulis –
Luīza Vizule, Mārtiņš Rimša - Elizabete Dāvidsone un Aigars Vilsons – Gerda Vorotinska.
Meistarklasē savā pakāpē uzvarētāju kausus saņēma SDK „Vivat” pārstāvji Dmitrijs Malāns – Endžija
Pabērza, Daniels Kūliņš
– Alīna Kovaļčuka,
otrajā vietā ierindojās
Rainers Tretjuks – Juta
Kukjāne, trešie bija
Aigars Vilsons – Gerda
Vorotinska.
Dejotāju sniegumu
vērtēja tiesneši Marina
Germane, Irita Siņuka,
Marina Kārkliņa, Ervīns
Ozols un Dmitrijs
Arestovs.
Pasākumu organizēja
SDK „Vivat” vadītājs
Oļegs Zaharņovs sadarbībā ar Ilūkstes novada
kultūras centru. To finansēja Ilūkstes novada
dome un Daugavpils rajona padomes Tautas
izglītības un kultūras
centrs.
Meistarklases 1. vietas ieguvēji (no kreisās) Endžija Pabērza, Dmitrijs Malāns un SDK
S.Bogdanoviča
"Vivat" vadītājs Oļegs Zaharņovs.
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Sadodiet rokas – ne vienreiz, ne mirklim –
Kopējam ceļam, grūtībām, laimei.
Jums puteņos kvēlākās ilgas krāt
Un negaisos mīlu sev saglabāt.

Sveicam

Laikā, kad putnu skanīgo dziesmu pavadībā ir atnācis
pavasaris, kad saules siltumā ieskauta mostas daba, gribas iepriecināt arī jūs, cienījamie pensionāri. Maijā tieši jums, SIA
„Ilta D” veikalā „MINI MARKET” (1. stāvā) Ilūkstē, Pilskalnes ielā 2a, visām precēm cenu atlaide 5%.

Ilūkstes novada dome sveic sakarā ar stāšanos laulībā
PĒTERI SVERŽEVSKI un LARISU STUTI
MARIKU SLAVINSKI un ILONU MURAVJOVU
VALĒRIJU KALAŠŅIKOVU un MARINA ŪBELI

( laulība noslēgta 28.03.2009. )
( laulība noslēgta 28.03.2009. )
( laulība noslēgta 25.04.2009.)

Kā mazs pūpolzariņš
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

☺ ilūkstieši:

SANDRA KALVIŅA
MATĪSS FJODOROVS
DAMIRS GRIGORJEVS
MIĶELIS VĀSULIS
NIKITA MIHAILOVS
VIKTORIJA UŽULE
VLADISLAVS KRASOVSKIS
ANCE ANNIJA JASEVIČA

☺ pilskalnietis : TOMS KAĻIŅINS
☺ šēderietis:

DANILS TROŅEVS

Vērīgā acs

08.03.2009.
14.03.2009.
17.03.2009.
24.03.2009.
05.04.2009.
08.04.2009.
22.04.2009.
23.04.2009

27.03.2009.

04.04.2009.

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

Kļūdas labojums

Ilūkstes novada dome sveic apaļās jubilejās aprīlī, maijā dzimušos novada iedzīvotājus







60





70











80




Ilūkstē: Jurijs Fjodorovs, Anatolijs Gavrilovs, Ruta Kačanovska, Jānis Kaniņš,
Irīna Lazdiņa, Anita Meikšāne, Terēza Nikolajeva, Edvīns Rimša,
Staņislavs Salcevičs, Vanda Ščipanova, Juris Valainis
Bebrenē: Gints Briedis, Dzintra Buceniece, Inese Geida, Valija Jukša,
Bogdans Mazņička, Juris Ragels, Anita Vaļuka
Pilskalnē: Anna Kravceviča, Jāzeps Purvinskis, Aleksandrs Siņuks, Antons Timšāns,
Edgars Zviedrāns
Šēderē: Vasīlijs Daņisovs, Tatjana Konovalova, Romualds Možeiko, Anita Nalivaiko,
Jeļena Volkova
Ilūkstē: Mihails Aksjuta, Kristīne Elerte, Larions Fjodorovs, Vija Jaseviča,
Valentīna Malinovska, Anna Možeiko
Bebrenē: Anna Ludāne, Jānis Zviedrāns
Šēderē: Ludmila Čerņavska, Viktorija Lavrenova, Anna Mālniece, Jānis Pučka,
Ludmila Pučko, Regīna Rēķe
Ilūkstē: Irina Grāvele, Marjans Jarinovskis, Fionija Kotova, Nadežda Kūliņa,
Jeļena Prusakova, Jānis Valpēteris
Bebrenē: Lonija Juhna
Pilskalnē: Janīna Carkova, Edgars Centners, Anastazija Jonāne, Kazimira Olksna,
Nijole Vasaraudze
Šēderē: Lilija Nitiša, Nikolajs Rjačenskis
Ilūkstē: Marija Lapa
Bebrenē: Lolita Dunde
Pilskalnē: Anna Svirkoviča
Šēderē: Malvīne Sverževska

90
- Pilskalnē: Marija Zarenka
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča
e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

Arī putnu dzīvi
ir dažādojuši
daudzdzīvokļu
nami.

Viktorija un vecāki dzimšanas
reģistrācijas dienā

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien –
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts !
50

Daugavpils mākslas vidusskola "Saules skola"rīko
uzņemšanu 2009./2010.m.g. Ilūkstes filiālē -Ilūkstes bērnu un jauniešu centrā, Raiņa ielā33a, profesionālās ievirzes izglītības programmā "Vizuāli plastiskā māksla"
Gaidīsim bērnus vecumā no 8 gadiem 1.klasē!
Audzēkņu vecāku līdzfinansējums- mācību maksair 6 Ls mēnesī.
Dokumentu pieņemšana notiek maijā -pirmdienās no plkst 15.0018.00
t. 28355448 Baiba Rakita, 27878261 Kristīne Junkule, BJC
65462580

Ilūkstes novada informatīvā biļetena “Ilūkstes Novada Vēstis”
pagājušajā numurā rakstā “Mazo vokālistu konkurss Cālis 2009” tika
pieļauta kļūda. Pareizi jābūt: Baibu Paukšti konkursam sagatavoja muz.
vad. Lilija Kuciņa. Lūdzam atvainot par pieļauto kļūdu.

Līdzjūtība

Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie:
-Mečislavs Šakelis
-Aleksandrs Ivanovs
-Vaclavs Silevičs
-Žaneta Rusecka
-Čižova Svetlana
-Ausma Krievāne
-Janīna Jurkeviča
-Pāvels Kaušels
-Juris Borins
-Jānis Tamans
-Jānis Raukins
-Anna Egmiņa
-Vija Pfeifere

16.12.1942. – 06.03.2009. ( Pilskalne )
18.12.1933. – 11.03.2009. ( Ilūkste )
15.01.1917. – 13.03.2009. ( Bebrene )
21.12.1978. – 20.03.2009. ( Ilūkste )
07.10.1939. – 29.03.2009. ( Ilūkste)
05.08.1935. - 31.03.2009. ( Bebrene )
27.02.1931. – 02.04.2009. ( Pilskalne )
12.11.1931. – 14.04.2009. ( Ilūkste )
23.06.1963. – 31.01.2009. ( Ilūkste )
19.11.1928. - 17.04.2009. ( Ilūkste )
29.06.1932. – 19.04.2009. ( Bebrene )
19.06.1935. – 22.04.2009. ( Bebrene )
19.03.1936. – 23.04.2009. ( Pilskalne)

“Reiz jāiet – kaut šķirties grūti,
Ik sirdī kaut sāpes mīt.
Ir viegli tad aiziet, ja jūti,
Mūžs darbā piepildīts.
(I.Mežnora)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību lauku attīstības speciālistei
Šēderes pagastā Marijai Rēķei, sakarā ar tēva zaudējumu.
Ilūkstes novada dome.
Ilūkstes novada domes adrese: Ilūkste, Brīvības 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.

