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Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvam - 20

Viena no Ilūkstes novada
kultūras vizītkartēm – deju kolektīva, stāsts aizsākās 20. gs astoņdesmito gadu beigās. Toreiz tas
bija pazīstams kā Zemgales kolhoza vidējās paaudzes deju kolektīvs, bet tagad zināmais Ilūkstes
novada kultūras centra Pilskalnes
pagasta vidējās paaudzes deju
kolektīvs.
No 1989. gada līdz pat šim
brīdim tas nav pārtraucis savu darbību. Tas ir vienīgais vidējās
paaudzes deju kolektīvs Daugavpils rajonā, kas ir saglabājies tik
ilgu laiku. Arī kolektīva pamatsastāvs nav bijis pakļauts būtiskām
izmaiņām. Ja kāds ir aizgājis, tad
pēc gadiem atkal vēlas atgriezties
atpakaļ.
Dejotāju vidū ir daudzi, kuri
sākuši dejot jau skolas laikā un tad
pievienojušies vidējās paaudzes
deju kolektīva sastāvam. Dejotāja
stāžs noteikti vairs nav divdesmit,
bet 30 un vairāk gadu.
Šo gadu laikā ar koncertiem ir
pabūts daudzās vietās, katra no tām

Cena Ls 0,10

Īstajā brīdī atsaukties,
Draugam par plecu būt,
Veikumā, kuru atbalstot,
Gaismas brīdi var gūt.

Prieks, kas citiem sagādāts,
Divkārši atdosies,
Tavas ēnas un nedienas
Saules dzīparos sies.

Gadu skrējiens nav apturams,
Visu klās laika sniegs,
Paliks caur mūsu dvēselēm
Cilvēkiem dotais prieks.

Ar cieņu,
Pilskalnes pagasta kultūras
pasākumu organizatore
Skaidrīte Azarstarpe.

Zemgales jauniešu deju kolektīvs(1 un 2 rinda ), Zemgales vidējās paaudzes deju kolektīvs (stāv). Višķos 1991. gada
9. jūnijā.

no kuplā dalībnieku skaita deju
svētkos.
Vai vispār var izmērīt to de-

nedēļu notiek 2 mēģinājumi, tātad
20 gados ir notikuši 2080
mēģinājumi, kuros nodejots 6240
stundas, tas ir 260 diennakšu jeb 8 mēneši un
20 diennakšu. Nobraukti uz mēģinājumiem un koncertiem
vairāki desmiti tūkstoši
kilometru.
Klāt visam šeit
pievienojas šo cilvēku
neizmērojamās emocijas, milzīgais gandarījums
un
deju
dāvāšanas prieks. Nekas
tā nepaceļ garu, kā labie
skatītāju vārdi, kas tiek
veltīti kolektīvam:
„Viņi ir fantastiski
dejotāji”, „Dejoja tā, ka
zeme rībēja”, „Tie Pilskalnes puiši gan prot
1. rindā no kreisās puses Ivars un Ruta Bulduri, Lolita Geceviča, Vita Kukjāne, Dainis uzjautrināt”, „Meitas talantīgas
aktrises”,
Millers, Vita Gaudzeja, Lolita Millere, Lita un Jānis Paluhi.
2. rindā no kreisās puses Gunārs Strods, Jānis Baginskis, Dace Jurjevska, Ivars Veibs, „Viņi ir dejiski, jestri un
ar savu dzirksteli”, „Kad
Janīna Bērziņa, Juris Pučka, Silvija Baginska, Guntars Gaudzejs, Aigars Bērziņš.
dejo dejotāji, tad sirds
vumu, ko cilvēks ar radošu gribu sitas straujāk”.
palikusi atmiņā. Īpašas sajūtas,
var dot kultūrai 20 gadu garumā?
Tam visam nav cenas, tā ir
protams, rada Vispārējie latviešu
Var tikai mēģināt ...
vērtība un kultūras bagātība.
Dziesmu un Deju svētki. Tie spēj
Gadā ir 52 nedēļas, katru
Līdz ar to, dejas fenomens atkuzrunāt un iedvesmot
kolektīvu.
Pašlaik tā sastāvā
ir jau 22 dalībnieki. Ir paaugušies un izauguši
dejotāju
bērni,
kurus vecāki savulaik ņēmuši līdz
uz mēģinājumiem.
Pēc garas darbadienas divas reizes
nedēļā
sanāk
kopā, lai dzīvotu
vienā elpā, vienā
dejas solī, lai atkal
būtu mazā daļiņa

lāj ģimeņu tradīcijas, kas tiek
nodotas no paaudzes paaudzē, kad
mātes un tēvi šo mākslas veidu
nodod bērniem, bet pedagogi to attīsta līdz pilnībai. Ilggadējā vidējās
paaudzes deju kolektīva vadītāja
Antonija Stalidzāne iemācīja
saviem dejotājiem saskatīt dejā
spēku, kas palīdz ikdienā pārvarēt
rutīnu, atraktivitāti, kas dot labu
kolektīva humora izjūtu un iedvesmu darbam. Bet kultūra ir tā,
kas visu to apvieno, radot svētkus
pašiem sev un citiem.
Savos koncertos vienmēr tiek
gaidīti visi dejas cienītāji un protams arī mūsu bijušie dejotāji:
Viktors Baginskis, Lilija Baginska, Māris Bērziņš, Inese Bērziņa, Edgars Formanickis, Aivars
Gaudzejs, Marija un Anatols
Ivanovi, Ruta un Aivars Krapāni,
Jāzeps Kudiņš, Alita Kudiņa, Sarmīte Mošāne, Valija Pučka, Edvīns
Rimša, Silvija Serkova, Jānis Stalidzāns, Gunita un Rolands Surgovti, Sandra Surgovte, Zita un
Valdis Timšāni, Ludmila Tvintiķe,
Jānis Tvintiķis, Andris Vanaģelis,
Inese Vuškāne, Aigars Zviedrāns.
Iespējams, noskatoties koncertus, kuros atspoguļojas deju kolektīva raksturs, radīsies velēšanās
bijušajiem dejotājiem iesaistīties
tautas deju kustībā, jo mums novadā ir pārstāvētas dažādas
paaudzes, bet vēl nav senjoru deju
kolektīva. Un tad patiesi varēsim
sarīkot svētkus - Paaudzes
satiekas dejā.
Par kolektīvu stāsta arī foto un
video materiāls, ko var aplūkot
Ilūkstes novada
mājaslapā
www.ilukste.lv
Manuprāt šīs dzejas rindas
izsaka daudz par dejotāju devumu
mums –skatītājiem.

Skaļiem aplausiem skanot, 30.
maija vakarā izskanēja Pilskalnes
vidējās paaudzes deju kolektīva jubilejas koncerts. Jubilāri, kā vienmēr, ar platu smaidu un raitu soli,
pavisam viegli iekūra publikā
prieka liesmu, kā atbildi atpakaļ
saņemdami sirsnīgus un mīļus
vēlējumus, patiesus pateicības vārdus un mīļas dāvaniņas, ko viņiem
dāvāja Ilūkstes novada kultūras
centrs, Pilskalnes pagasta pārvaldes
priekšsēdētāja
Ē.Keivomeģe, Ilūkstes novada
domes priekšsēdētājs S.Rāzna,
izpilddirektore L.Dudare un
izglītības un kultūras nodaļas
vadītāja I.Linarde, ka arī Daugavpils rajona Tautas un izglītības
centra vadītāja I.Mukāne. Mīļi
vēlējumi neizpalika arī no
kolēģiem – Ilūkstes novada
kultūras centra jauniešu deju
kolektīva „Ances” dejotājiem un
Dvietes kultūras nama vidējās
paaudzes kolektīva, Pilskalnes
vokālā ansambļa „Lilijas”, Ilūkstes
kultūras centra vokālā ansambļa
„Saskaņa”. Sirsnīgi sveicam vēlreiz un vēlam deju kolektīvam vēl
ilgus, ilgus gadus saglabāt šo sirdsdegsmi un vieglo dejas soli!
I.Linarde
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Notikums

Fotogrāfijas elpa sitas man
sejā... Tā liek aizvien dziļāk un dziļāk vēlēties redzēt, saskatīt un
sajust. Šis fotoaparāta mirklīgais
zibsnis mudina. Tas spēlējas ar
mūsu “es”, ieraujot virpulī, kur nav
redzams nākamais posms, nav
redzams, kur kāju spert... jo ir vien
tik sekundes tūkstošdaļa, kad pavīd
slēgtais spēku lauks.
Nenoliedzami, pirmais, kas
dāvā fotogrāfijai elpu, ir pats tās
autors. Fotogrāfs ir tas, kas paver
ceļu uz bildes sirdi, palīdzot piekļūt
tās sirdspukstiem.
Visu šo laiku no 16. maija,
mums arī Ilūkstē tiek dāvāta
iespēja saklausīt šo pašu fotogrāfijas sirdi, iespēja iegremdēties pa-

Fotoizstāde “Rucavas krāsas”

pīra dzīlēs un nonākt līdz otrai
pusei. Ilūkstes novada kultūras
centrā izvietotā foto izstāde „Rucavas krāsas” mūsu acīm ir
skatāma, pateicoties Gunāram
Janaitim un 8 jaunajiem fotomāksliniekiem, kas, katrs autors būdams, ieliekot pa gabaliņam, liek
skatītājiem sajust šo fotogrāfijas
silto elpu. Dzīpariem savijoties, tās
veido vienu kopēju bildi –
skatījumu, ietērptu fotogrāfu tā
brīža izjūtās.
Fotomākslinieks
Gunārs
Janaitis ar komandu izstādes atklāšanas dienā, kā arī visu nākamo
dienu pavadīja staigājot Ilūkstes
novada ceļus un takas, apmeklējot
iestādes un satiekot mūsu novad-

niekus, lai satvertu tos mirkļus un
skatus, kas reizēm mums ikdienas
skrējienā, pieraduma pēc, tiek
palaisti garām.
Fotogrāfijā iemūžinātās ainavas
tām klāt pievienojot sirdsdegsmi
kļūst ne vien apskatāmas, bet arī
apdzīvojamas. Un tādu pašu vēsti
nesa arī fotomākslinieka G. Janaiša
fotogrāfijas skaidrojums „Fotogrāfija ir pielīdzināma aktierim, kam
kāpjot uz skatuves ir jābūt gatavam
atdevei.”
Varam ar lepnumu lūkoties
nākotnē, kas nesīs mums iespēju
paraudzīties uz viņu veikumu, uz
pamanītajiem novada skatiem vēl
kādā no nākošajām izstādēm.
S.Bogdanoviča

Novada attīstība 4 gadu garumā

Cienījamie Ilūkstes novada ļaudis!
Tuvojas noslēgumam līdzšinējās Ilūkstes novada domes pilnvaru laiks, kuras darbība
tika uzsākta 2005. gada martā, pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām. Ir aizritējuši nedaudz
vairāk kā četri gadi, kad esam atkal kārtējo vēlēšanu priekšvakarā, kurās balsosim par iesniegtajiem deputātu kandidātu sarakstiem, kas pretendēs veikt novada domes lēmējvaras
funkcijas nākošos četrus gadus. Šinī sakarā, kopā ar Jums godātie Ilūkstes pilsētas, Pilskalnes, Bebrenes un Šederes pagastu ļaudis, vēlos atskatīties uz Ilūkstes novada domes
darbu aizvadītajā laikā, atsaucot atmiņā svarīgākos notikumus, kuri ietekmēja novada attīstību. Novada dome darbu uzsāka pārmaiņu gaisotnē, kad valstī īstenojās administratīvi
teritoriālā pašvaldību reforma. Pārvarot šķēršļus, Ilūkstes novads savā pastāvēšanā bija
nostrādājis pirmo gadskārtu.
Pārmaiņas notika arī vēlēšanu sistēmā, kad ierasto deputātu kandidātu sarakstu
iesniegšanas kārtību, nomainīja partiju listes. Vēlētājiem bija jāizvēlas balsot par kādu no
pieciem politisko partiju sarakstiem (TB/LNNK, Latvijas zemnieku savienība, Jaunais
laiks, Latvijas ceļš, reģionālā partija „Mēs savam novadam”). Pēc vēlēšanu rezultātiem
visas šīs partijas ieguva deputātu vietas Ilūkstes domē. Neskatoties uz dažādo partiju atšķirīgajām idioloģijām un programmām, deputāti spēja vienoties par domes vadības un institūciju izveidošanu.
Atskatoties uz šī sasaukuma novada domes darbu, ar gandarījumu var teikt, ka tā darbojās konstruktīvi. Lai gan atšķirīgo viedokļu dēļ tika pieņemti arī kompromisa lēmumi
(galvenokārt par budžetu) un atsevišķi tika noraidīti, domes lēmumi sekmēja novada
iedzīvotāju un iestāžu interešu aizstāvību. Notika 78 domes sēdes, kurās tika pieņemti 2837
lēmumi, izdoti 73 saistošie noteikumi, apstiprināti 26 nolikumi un 38 noteikumi.
Šo apjomīgo darbu veikt nodrošināja novada domes administrācija un pārvaldes struktūras, kurās strādā zinoši, atbildīgi, atbilstošas kvalifikācijas speciālisti. Šajā laika posmā
pārvaldes aparāts ir pilnveidots administratīvi teritoriālās reformas mērķim, lai ikvienam
iedzīvotājam būtu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība. Netika īstenota ideja par
„vienas pieturas aģentūras” izveidošanu novada domē, kura būtu sekmējusi saskaņu starp
iedzīvotājiem un pašvaldību, kā arī mazinātu birokrātisko risku.
Dome pirmo darbības gadu uzsāka bez mantotām novada attīstībai vērstām
iestrādēm. Nebija nedz apstiprinātu ES struktūrfondu projektu, nedz valsts investīciju projektu piešķīrumu. Laiks ritēja, dibinot kontaktus ar partijām un valdību, atbalsta meklējumos valsts investīciju piesaistē un projektu izstrādē, ES struktūrfondu līdzekļu ieguvē. Taču
apstākļu sakritība un cilvēki, kuriem Jūs uzticējāt darīt, spēja pieņemt izaicinājumu strādāt
novada attīstībai. Un šobrīd, domājot, kam uzticēsim lemt novada dzīvi, atskatīsimies uz
šīs novada domes deputātu, darbinieku un iestāžu svarīgāko veikumu Ilūkstes novadā.
Šederes pagasts: Veikta dzeramā ūdens dzidrināšanas un attīrīšanas sistēmas
ierīkošana Raudas,Pašulienas un Šēderes ciemos.
Modernizētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Raudas un Šēderes ciemos.
Nomainīti apkures katli Raudas daudzīvokļu mājās.
Daļēji veikta siltumtrašu nomaiņa Pašulienas ciemā.
Atjaunota un aprīkota Pašulienas biblioteka.
Veikti renovācijas darbi un ierīkota gāzes apkure Šēderes pagastmājā un feldšeru punktā.
Veikta elektrosaimniecības rekonstrukcijas darbi Pašulienas ciemā.
Skolēnu pārvadāšanai iegādāti 2 autobusi, kuri nodoti „Šēderes pakalpojumiem”.
Pilskalnes pagasts: Veikta dzeramā ūdens attīrīšana un notekūdeņu aizvadīšanas un
attīrīšanas modernizēšana Pilskalnes un Doļnajas ciemos.
Asfaltseguma nomaiņa Pilskalnes ciemā. Veikti daļēji renovācijas darbi atpūtas centrā
„Dubezers”. Ielu apgaismojuma ierīkošana Pilskalnes ciemā.
Bebrenes pagasts: Kultūras centrā veikts sanitāro mezglu remonts.
Veikta logu nomaiņa un daļējs remonts Bebrenes PII „Mazputniņš”.
Uzstādītas dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtas Bebrenes un Ilzes ciemos.
Modernizētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Bebrenes ciemā un no jauna uzstādītas
Ilzes ciemā. Bebrenes vidusskolai nomainīts jumta segums.
Veikta daļēja asfaltseguma nomaiņa brauktuvēm Bebrenes ciemā.
Daļēji veikts Bebrenes muižas žoga remonts. Uzbūvēts ceļš Krustceļi- Skadiņi- 3,5 km.
Noslēgts līgums un drīzumā tiks uzsākts Bebrenes centra labiekārtošanas projekts.
Ilūkstes pilsēta; Veikti renovācijas darbi ēkām Brīvības ielā 7 un 13 ar jumtu
seguma nomaiņu un fasādes remontu.
Kultūras centram daļēji nomainīts jumta segums un pilnīgi veikti renovācijas darbi
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mazajā zālē.
Nomainīts asfaltsegums piebraucamajiem ceļiem pie Ilūkstes KC un Ilūkstes veselības
centra. Pilnībā atjaunota Stadiona ielas brauktuve un nomainīta ielas apgaismojums.
Tirgus ielā grants segumama uzklāts asfalts un uzstādīts kabeļu ielas apgaismojums.
Pilskalnes ielā daļēji veikta trotuāru bruģēšana un nomainīta gaisa vadu ielu apgaismojums. Daļēji atjaunots asfalta segums Raiņa, Brīvības un Pilskalnes ielās.
Ilūkstes 1. vidusskolas ēkai daļēji veikta logu nomaiņa un pilns fasādes remonts.
Veikti renovācijas darbi ar logu nomaiņu PII „Zvaniņš” un tiek labiekārtota
apkārtne.
Tuvojas beigām Ilūkstes mūzikas skolas ēkas renovācijas un siltināšana darbi.
Daļēji veikta logu nomaiņa un jumta
seguma remonts Ilūkstes 2. vidusskolā.
Šobrīd notiek satiksmes drošības
uzlabošanas darbi Raiņa ielā, tiek būvēts
publiskais sanitārais mezgls, īstenots
plašs ūdens un kanalizācijas komunikāciju izbūves projekts. Noslēgti līgumi par
dabas zinātņu mācību kabinetu iekārtošanu Bebrenes vidusskolā un Ilūkstes 2.
vidusskolā. Sī gada jūlijā iesāksies Ilūkstes veselības centra modernizēšanas projekta īstenošana.
Notiek Ilūkstes sporta un atpūtas centra celtniecība.
Ilūkstes pilsēta 2008. gadā tika nominēta par Latvijas sakārtotāko mazpilsētu.
Novadā izmaiņas notikušas arī
kultūras un sporta dzīvē. Ir izveidojušies
jauni pašdarbības kolektīvi – deju un
vokālie ansambļi, kā arī savs spēcīgs
pūtēju orķestris.
Apzinoties Ilūkstes novada senās
sporta tradīcijas, kopīgiem spēkiem ar
Ilūkstes novada sporta entuziastiem 2006. gadā tika atjaunots Ilūkstes velomaratons, kurš
šogad notika jau 4. gadu un tika veltīta Heronīma Lapkovska piemiņai. Ka arī tika atjaunots
skrējiens pa Ilūkstes ielām un šogad septembrī Ilūkstes pilsētas ielas pildīsies ar skrējējiem
jau trešo reizi. Atbalstīta tiek arī skolēnu un jauniešu izglītības formu daudzveidība – ar
2008. gada septembri bērniem un jauniešiem ir iespēja mācīties Daugavpils mākslas skolas
„Saules skola” filiālē, kas ierīkota Ilūkstes novada interešu izglītības iestādē „Ilūkstes Bērnu
un jauniešu centrā” un ir guvusi lielu atsaucību bērnu vidū. Bērni aktīvi darbojas arī dažādās
mūsdienu deju grupās, dzied pop grupās un vokālajos ansambļos un uzrāda lieliskus rezultātus dažādos konkursos Latvijas mērogā, popularizējot Ilūkstes novada vārdu.
Ir patiess prieks par Jūsu – novada ļaudis, uzticēšanos un liels gandarījums par padarīto
un kopā paveikto. Atskatoties uz šo četru gadu veikumu, sirdī iemājo miers, ka ir izdevies
iecerētais – padarīt vietu, kur dzīvojam labāku, skaistāku un gaišāku.
Paldies par laba vēlējumiem un atbalstu, kas tika adresēts domei, jo tas mūs uzmundrināja un veicināja novada uzplaukumu. Tas deva spēkus arī grūtos brīžos iet, cīnīties
un galvenais – nepagurt.
Dome saņēma arī sūdzības un nepamatotus pārmetumus, kas darīja mūs stiprākus un
izlēmīgākus. Tie deva mums iespēju vērtēt, augt un attīstīties – turēties par to, lai mūsu novads vienotībā plauktu un nestu augļus kopējās izaugsmes sietā, kur sijājot paliek tikai viss
labākais un derīgākais.
Godātie Ilūkstes novada vēlētāji, aicinu Jūs būt aktīviem lēmējiem par savu novadu un
tā augšupeju. Nestāviet malā, piedalieties tuvojošajās pašvaldību vēlēšanās un dodiet savu
balsi par sev vēlamo deputātu kandidātu sarakstu.
Patiesā cieņā, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
Stefans Rāzna.
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Maijam piemīt kāda īpaša
burvība, kas pilnībā atraisa ne tikai
dabas spēkus, bet rosina arī cilvēkus darboties, radīt, kopīgi paust
savas izjūtas dziesmā.
23. maijs bija diena, kad vējainu spārnu lokā 15 gadu jubilejā
tika sumināts Lašu koris, kuram šie
gadi, piedaloties dažādos sarīkojumos, roku rokā tāpat aizjoņojuši
vēja straujumā. Daudz ir kopā būts,
daudz piedzīvots, daudz draugu
gūts. Jubilāriem par prieku bija
sanācis prāvs pulciņš sveicēju – arī
koru no dažādām vietām (Sēlpils
pagasta jauktais koris, Višķu pagasta jauktais koris, Daugavpils rajona
kultūras
nama koris
“Latgale”), kas ieradās, lai suminātu savas sirdsmāsas un sirdsbrāļus. Visi muzikālie sveicieni
savijoties izveidoja veselu nošu
buķeti un ar savu krāšņumu un
sirsnību sasniedza ikviena sirdi.
Sveicējiem pievienojās arī Ilūkstes
novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Ilūkstes novada
Šēderes pagastapārvaldes vadītāja

Atjaunotajam Lašu korim - 15.

jām vadaEglaines pamatskolas
mūzikas skolotāja Maija Žigajeva,
kas ar savu sirdsdegsmi un neizsīkstošo darba sparu nu jau 15 gadus
ir bijusi par kora vadītāju un
diriģenti.
Patinot laika kamolu mazliet at-

M.Žigajeva ar saņemto zemeņu
grozu.

pakaļ, liekas tas bija tik nesen, kad
Kultūras fonda Eglaines kopas
vadītājai Olgai Spūlei radās ideja,
atjaunot Lašu
kori. Ne tikai
viņas sirds bija
sadzirdējusi
dziesmu un
mūziku, bet arī
citus dziesmu
mīļotājus bija
skārusi
šī
dvēseliskā
stīga.
Ideja
bija, dziedātāji
arī, jāmeklē
kora diriģents.
Lašu kori sveic Sēlpils pagasta jauktais koris.
Izvēle krita uz
Eglaines paRita Butkeviča, kā arī kultūras matskolas mūzikas skolotāju Maiju
darbinieki un citi apsveiktgribētāji. Žigajevu. 1994. gada oktobrī
Līdz pat šim laikam kori jopro- Eglaines kultūras namā notika pir-

"Neesi vienaldzīgs pret dzīvi!"

Cilvēka dzīve! Kas var būt
svarīgāks par to? Kad notiek nelaime,
kad cilvēki nokļūst slimnīcās, kad ir
neārstējamas slimības, tad daudzkārt
ārsti izmanto asins pārliešanu, lai
glābtu dzīvību. Līdz ar to ir nepieciešams asiņu uzkrājums donoru
bankās. Šī uzkrājuma veidošanā,
neaizstājama nozīme protams, ir
donoriem, kuri brīvprātīgi nodod savas
asinis, lai palīdzētu cilvēkiem kritiskos
brīžos. Arī šogad, tāpat kā katru gadu,
7.maijā Ilūkstes 2. vidusskolas 10., 11.
un 12. klašu skolēni, atbalstot donoru
kustību Latvijā, devās uz asins
savākšanas punktu Ilūkstes Kultūras
centrā. Šo akciju Daugavpils rajonā organizēja Sarkanā Krusta priekšsēdētāja
S. Davne.

Lai noskaidrotu mūsu skolas
vidusskolēnu attieksmi pret donoru
kustību Latvijā, vērsos pie dažiem no
viņiem ar jautājumu: "Kāpēc tu atbalsti
šo kustību?" Ilona (12.klase): "Lai
palīdzētu cilvēkiem, kuriem ir nepieciešamas asinis." Aigars (12.klase):
"Tas ir veselīgi pašam." Jūlija
(12.klase): "Ne tikai, lai palīdzētu
citiem, bet arī uzzinātu par savu
veselības
stāvokli."
Aleksandrs
(12.klase): "Atjaunot savas asinis."
Jeļena (12.klase): "Tas bija pirmo reizi.
Vienkārši bija interesanti."
Nebūsim vienaldzīgi! Paldies, jaunieši, par jūsu dāvanu cilvēkiem!
Direktores vietniece izglītības
jomā
I.Malāne

mais mēģinājums. Kā divi kaijas
spārni lidojumam, pacēlās jaunās
diriģentes Maijas rokas un koris
varēja uzsākt dziesmu. Un tā vēl
joprojām, visus 15 gadus, šie kaijas spārni aicina un sauc. Šajos
gados ir bijis viss - gan uzslavas,
gan nopēlumi, arī strupceļi, no
kuriem vienmēr jāatrod izeja.
Lašu kora vēsture nav mērojama 15 gadu garumā. Tā aizsākās
tālajā 1895. gadā, kad diriģents
Dāvis Salmiņš, ar Lašu pagasta
vecākā Jāņa Bērtulāna un pagasta
skrīvera Friča Kupčes atbalstu,
sagatavoja jaunatni IV Vispārējiem
Latvijas Dziesmu svētkiem. Tā
Lašu koris, mainot gan
diriģentus (četrpadsmit),
gan nosaukumus (Eglaines
koris, koris „Draudzība”,
koris ‘’Augšzeme’’), gan
sadziedāšanās vietas (patreizējā Šēderes kultūras
nams), darbojās daudzus
gadu desmitus. Tad uz
kādu laiku kora darbība
apklusa.
Atjaunotajā Lašu korī
skan 42 dziedātāju balsis
no Šēderes, Eglaines, Pilskalnes, Bebrenes pagastiem
un
Ilūkstes
pilsētas. Koristu vecuma intervāls ir no 15-77 gadiem. Pēdējā
klāt pienākušā dziedātāja kārtas
numurs ir 115. Visus 15 gadus kora
ierindā ir 17 dziedātāji.
Dziedu - tātad dzīvoju!!! Ar
šādu moto Lašu kora dziedātāji, 15
spraiga
darba
gados,
ir
piedalījušies daudzos un dažādos
koru sadziedāšanās svētkos gan
sava rajona un novada robežās, gan
arī citos Latvijas novados un pilsētās (Viļānos, Balvos, Aglonā,
Limbažos, Gaujienā, Ērgļos, Secē,

Sēlpilī). Koris ir piedalījies arī
XXII,XXIII,XXIV
Vispārējos
Dziesmu un deju svētkos un Rīgas
astoņsimtgades svinībās. Ar
Šēderes pagasta atbalstu, Lašu kora
dziedātāji ir ietērpti Augšzemes novada tautas tērpos.1998. gada
Latviešu tautas tērpu skatē iegūts 3
pakāpes laureātu diploms un
medaļa, 2003.gadā 8 kora dalībnieki
piedalījās
uzvedumā
„Latviešu kāzas’’.
Lašu kora dziedātājus daudzu
gadu garumā saista draudzība ar

jaukto kori “Latgale”, kā arī ar
Višķu kori un nesen iemantotajiem
draugiem Jēkabpils rajona Sēlpils
pagasta jaukto kori. Arī jubilejas
koncertā 23.maijā, visi šie kori
sadziedāsies. Sveicu Lašu kori jubilejā un novēlu, daudz dziedošu
un radošu gadu, jo dziesma ir
vienīgā bagātība, ko esam spējuši
iznest cauri gadsimtiem un ko
neviena vara nav varējusi iznīcināt.
Šēderes kultūras nama
vadītāja S. Spaļva.

Bērnu, ģimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ministrija ir apkopojusi rezultātus balsojumam,
kurā ikviens interneta lietotājs
varēja nobalsot par, viņaprāt, ģimeniskai atpūtai piemērotāko atpūtas vietu. Balsošana notika
ministrijas mājas lapā un portālā
Delfi.
Šāda aptauja tika rīkota jau
sesto gadu pēc kārtas. Pēc pirmās
konkursa kārtas, kurā tika apkopotas
ģimeniskai
atpūtai
draudzīgāko vietu nominācijas no
visiem Latvijas reģioniem, tālākam
balsojumam tika piedāvātas trīs
vispopulārākās vietas no katra
reģiona. Pēc tam ar balsojumu
palīdzību tika noteikti reģionālo
aptauju uzvarētāji, kas šogad ir:
•
Vidzemē – Vienkoču
parks Līgatnē;
•
Zemgalē – minizoo
„Dobuļi” Dzimtmisā, Iecavas pagastā;
•
Kurzemē – Abavas rumba
un tās apkārtne;
•
Latgalē – meža ainavu
parks „Pilskalnes Siguldiņa”;

•
Rīgā un Rīgas rajonā –
Mežaparks.
Ar šo aptauju, kas tiek organizēta Starptautiskās ģimenes dienas ietvaros, ministrija vēlas
noskaidrot arvien jaunas atpūtas vietas visā Latvijā, kurās ģimenes ar
bērniem var justies brīvi, droši un
apmierināti, kā arī dot pienācīgu
novērtējumu jau labi zināmām un
sabiedrībā iemīļotām atpūtas vietām. Iepriekšējos gados šo titulu ieguvušas tādas labi zināmas
un arī salīdzinoši mazpazīstamas
atpūtas vietas kā Līgatnes dabas
takas, Lido centrs Krasta ielā,
Ventspils pilsēta, Rīgas Zooloģiskais dārzs, Tērvetes dabas
parks, Cēsu pilsēta, rūķu ciems
„Lediņi” Jelgavas rajonā, zirgu
sēta „Klajumi” Krāslavas rajonā,
Laumu dabas parks Talsu rajonā,
Jūrmalas pilsēta, Brīvdabas
muzejs, atpūtas centrs „Mazais
Ansis”, atpūtas bāze „Zviedru
cepure”, Annas Āzes meža
muzejs – ekspozīcija Balvu rajonā,
Kalvenes
zoodārzs
„Cīruļi”, Turaidas muzejrez-

ervāts, viesu māja „Ķoņu dzirnavas”, kempings „Labirinti”,
viesu nama „Imula” Pasaku mežs,
dabas parks „Daugavas loki” un
Latvijas Universitātes Botāniskais
dārzs. Šogad balsojumā tika
saņemtas vairāk nekā 1100 balsis.

“Pašā siena laikā” Višķos

(vēsturiskie dati ņemti no Šēderes
pag. bibliotēkas un J.Ragožinas personīgā

„Pilskalnes Siguldiņa” – ģimeniskai atpūtai
piemērotākā vieta Latgalē
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15. maijs bija diena, kad tika
svinēta
atjaunotā
Bebrenes
Brīvības pieminekļa 15 gadu jubileja. Bebrenes vidusskolas
vokālā
ansambļa
dziedātā
veltījuma dziesma „Tēvzeme” vija
atmiņu dzīparus ar 1994. gada 15.
maijā kopīgi izpildīto „Es dziedāšu
par tevi tēvu zeme”. Klāt bija un
savās atmiņās dalījās arī šī
notikuma aculiecinieki Daugavpils
rajona padomes kultūrvēsturiskā
mantojuma nodaļas vadītāja Vanda
Baulina, Latvijas republikas Brāļu
kapu komitejas priekšsēdētājs
Eižens Ulmanis, Ilūkstes novada
domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna, Bebrenes pagasta pārvaldes
vadītājs Andrejs Saušs. Uzkavēties
atmiņās bija ieradušies arī Ilūkstes
novada kultūras darbinieki, Bebrenes vidusskolas audzēkņi un
visi novada iedzīvotāji, kam šis
notikums ir sirdij tuvs.
Arī šoreiz, tāpat kā 15 gadus atpakaļ, Valērija Puida (pensionēta
skolotāja), nolasīja kapsulā ievietoto dokumentu ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm.

Bebrenes Brīvības pieminekļa 15 gadu jubilejas pasākums.

piepildīts. Tas aizsākās jau tālajā
1932. Gadā, kad visu acīm pavērās
pieminekļa akmenī iekaltie vārdi
„Par Latvijas Brīvību, par Tēvijas
mīlestību – kritušiem varoņiem
1918. – 1920.”

Tik daudz ir izdzīvots un
pārdzīvots, tik daudziem dzīves
līkločiem cauri iets. Arī Bebrenes
Brīvības pieminekļa mūžs ir bijis
notikumiem – grūtību un prieka

Tomēr Ilūkstes apriņķa valde gluži
negaidot šos abus pagasta padomes
lēmumus atcēla, aizrādot uz pagasta saimnieciskām grūtībām un
to, ka pagasta budžetā nauda nebi-

jusi paredzēta, bet pieminekli pie
skolas nevarot celt rotaļu un vingrošanas laukumā, jo rotaļām
nepalikšot vietas. Pieminekļa
celšanas ierosinātāji, Bebrenes pagasta padomes priekšsēdētājs J.
Bleive un 11 padomes locekļi pārsūdzēja šo lēmumu
Iekšlietu ministram, norādot,
ka pieminekli viņi gribot
celt, lai mūžīgā piemiņā
paturētu kritušos Latvijas
brīvības un neatkarības
cīnītājus, un ka viņu pašu
vēlētie pārstāvji apriņķa
valdē nedrīkstētu likt tam
šķēršļus. Piemineklim esot
jau savākta prāva summa,
bez tam skolas otrā pusē esot
vēl brīvs laukums rotaļām.
Iepazinies ar šo lietu, pašvaldības departaments atcēla
abus pārsūdzētos Ilūkstes apriņķa
valdes lēmumos, aizradot, ka tā
nav pietekoši augsti novērtējusi nesavtīgo
Bebrenes
pagasta
iedzīvotāju un padomes patriotismu, neatlaidību un pārliecību un
tāpēc nevar likt šķēršļus Brīvības
pieminekļa celšanai Bebrenē.
Tā 1930. Gadā pieminekļa projekts tika apstiprināts un 1932. Gada
14. augustā
notika
kritušo karavīru pieminekļa iesvētīšanas svinības. Jau agri no rīta uz
Bebreni plūda svētku
dalībnieki, starp tiem
daudzi
aizsargi
un
aizsardzes.
Pulksten
14.00, jūsmīgi sagaidīti,
Bebrenē ieradās goda
viesi: kara ministrs ģenerālis J. Balodis, iekšlietu ministrs J. Kauliņš,
Saeimas kara lietu
komisijas loceklis G.
Milbērgs, Pļaviņu apgabala garnizona priekšnieks Latgales divīzijas
komandieris ģenerālis Berkis u.c.
Viņus pie Bebrenes pagasta nama
sagaida jātnieku – aizsargu eskorts

Mēdz teikt, ka cilvēka mūža
vērtības mērāmas ar to, ko tad viņš
atstājis no sava darba, savas sirds
nākamajām paaudzēm. Bebrenieši,
pagājušā gadsimta 20., 30. gados
bija stingri nolēmuši par pieminekļa celtniecību savā teritorijā,
ko ar neatlaidību un sirdsdegsmi
arī īstenoja.

Arī šogad, esot klāt pasākumā,
kas veltīts Bebrenes Brīvības pieminekļa 15 gadu jubilejai, un pārdomājot dzirdēto, katram raisījās
savas domas un izjūtas. Ikviena
sirds juta šo piederību tēvzemei,
bet bija arī tādi, kuri atmiņu
smeldzes ieskauti atskatījās uz to
laiku, kad tas viss vēl tikai tapa.
Viens no cilvēkiem, kam pieminekļa atjaunošanas process 90.
gadu sākumā noritēja pašas acu
priekšā, ir Lenvija Rāzna.
Tāpēc arī Bebrenes Brīvības
pieminekļa atceres 15. gadadienas
atzīmēšanas mirklis, kā viņa pati
atzīst, izraisīja neatkārtojamas
emocijas un arī pārdomas. Pārdomās par to kā bija un ir, par to
īpašo saikni starp cilvēku un viņa
tēvzemi, par lietām un jūtam, par
drosmi un varonību.
Sirds atmiņu lappusēs ir ierakstīts arī viss viņas vectēva Jāzepa

Bleives – 30. gadu laikaposma pagastvecākā, stāstu un notikumu atspoguļojums par pirmā pieminekļa
tapšanas vēsturi un grūtībām, kas
jau toreiz nebija svešas. No vectēva teiktā, Lenvija atceras, ka „tas
bija laiks, kad īpaši neviens negribēja runāt par latviskumu, patriotismu un nostaļģiju pēc brīvas
Latvijas. Bet sarunās ar vectēvu tas
vienmēr vijās cauri.” Ikviena sirds
tomēr juta šīs ilgas pēc brīvības un
neatkarības.
Gara spēks, drosme un izturība
sekmēja 1932. gada 14. augusta
svētkus, kad notika kritušo karavīru pieminekļa iesvētīšanas svinības. „Es esmu patiesi lepna, ka
manas dzimtas pārstāvis ir radījis
šo paliekošo vērtību, kas sakņosies
ne tikai manu bērnu un mazbērnu,
bet arī daudzu bebreniešu sirdīs.”
Pirmkārt, lai kaut ko sasniegtu,
ir jāgrib un jādara, ir jāiet roku rokā
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Bebrenes 16 sabiedriskās organizācijas un pagasta padome bija
nolēmusi pieminekli celt jau 1927.
gadā. Pagasta padome toreiz
pieņēma lēmumu pieminekļa celtniecībai ziedot Ls 100, un atļāva to
uzstādīt pie Bebrenes pamatskolas.

un pagasta pašvaldības pārstāvji.
Pie Bebrenes lauksaimniecības
skolas dārza ieejas nostādīta
aizsargu un aizsardžu goda sardze.
Kara ministrs ar pavadoņiem apstaigāja goda sardzi un sasveicinājās. Aizsardzes savam goda
šefam ģenerālim J. Balodim un
iekšlietu ministram J. Kauliņam
pasniedza krāšņus rudens ziedus,
pēc tam viesi piedalījās kritušo
varoņu piemiņas dievkalpojumā,
kuru noturēja dekāns Velkme.
Pieminekļa atklāšanas svinībās
kara ministrs ģenerālis J. Balodis
aizrāda, ka mazo Latviju piemeklējusi dziļa un vispārēja krīze, bet
neskatoties uz to, Bebrenes un apkārtnes iedzīvotāji sapratuši, ka
mūsu dārgi pirktā brīvība stādāma
augstāk par visu. Viņš aicināja būt
uzticīgiem pastāvošai valdībai un

jauniešus.
50. gados piemineklis tika nojaukts, tā vietā uzstādīja betona
kubveida pieminekli.
1990. gadā Bebrenes ciema
padomes priekšsēdētāja I. Vilciņa
un 25 deputāti pieņēma drosmīgu
lēmumu par Brīvības pieminekļa
atjaunošanu, to atbalstīja arī rajona
padome. Tika sameklētas senas fotogrāfijas un pieminekļa skices,
pēc kurām arhitekte R. Dobičina
izveidoja atjaunojamā pieminekļa
projektu. Sarkanās armijas karavīri
un komjaunieši ar Brāļu kapu
komitejas gādību tika pārapbedīti
kapos.
1994. gada 15. Maijā atklāja atjaunoto Brīvības pieminekli Bebrenē Pieminekļa kopiju granītā
veidojis tēlnieks O. Feldbergs,
bronzas detaļas – I. Dovičins,

negaidīt labumus ne no austrumiem, ne no rietumiem. Atklājot
pieminekli, skanēja tautas lūgšana,
dziļš un svinīgs brīdis. Ģenerālis
Balodis nodeva sveicienus arī no
valdības un paziņoja, ka vainaga
vietā ziedo Ls 200 trūcīgo un
kritušo karavīru bērniem. Piemineklis izmaksājis Ls 1600 un bija
celts tikai no labprātīgiem ziedojumiem un dažādos sarīkojumos
iegūtiem līdzekļiem.
1944. gadā blakus piemineklim
apbedīja Otrajā pasaules karā
kritušos sarkanarmiešus un kom-

arhitekte R. Dobičina. Pieminekli
iesvētīja
Bebrene
draudzes
prāvests Staņislavs Čužāns. Pieminekļa otrā puse attēlota austoša
saule un uzraksts:
„No zobena saule lēca,
caur zobenu brīvi mēs!”
Un lai šie vārdi atgādina jaunajai paaudzei par tiem cilvēkiem,
kas atdeva savu dzīvību par Latvijas brīvību un savu valsti.
Emma Malahovska

ar izvirzīto mērķi, kas bieži vien
nes līdzi arī vēsturisko pieskaņu,
kas ir laikmeta bagātība. Arī
Lenvija, ielūkojoties savas sirds
dzīlēs atzīst, ka „arī šis laiks ir
iezīmējis cilvēku mūža vērtības.
Gribot negribot mums nākas
secināt, ka pasaules lielākā vērtība
ir cilvēks, kurš grib, var, spēj un
dara. Tāpēc „par pieminekļa atjaunošanas procesu es gribētu
pateikties tā laika Bebrenes ciema
Tautas deputātu padomes visiem
25 deputātiem, kuri ar dažādām
domām pieņēma lēmumu pieminekļa celtniecības uzsākšanai un it
sevišķi - ciema izpildkomitejas
priekšsēdētājai Inārai Vilciņai,
kuras vadībā notika gan padomju
aktīvistu
un
karavīru
pārapbedīšana, gan pieminekļa atjaunošana.
Šis piemineklis Bebrenē ir kā
simbols vēsturei un nākotnei. Tas

ievij atmiņas un aicina uz sapņiem.
Ziedu paklājs, ko Bebrenes
vidusskolas skolēni darina pirms
katra mācību gada uzsākšanas lai
arī turpmāk ir kā solījums sev, līdzcilvēkiem, Bebrenei un Latvijai par
savu varēšanu un darīšanu.”
Gribas vēl piemetināt Lenvijas
teiktajam, lai mēs katrs, ejot sirds
ceļu, apzinātos savu piederību šai
zemei, kuru tēvi un tēvu tēvi ir
ielikuši mūsu plaukstās, lai spiežot
pie sirds, to sargātu. Neskatoties uz
to jucekli, kas šobrīd valda mūsu
Tēvzemes sētā, stāvēsim stingri un
darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai
sniegtu arī savu artavu šīs zemes
spēkam.
Paldies sakot Lenvijai par
padalīšanos savās sirds bagātībās,
S. Bogdanoviča

Simbols vēsturei un nākotnei

(Vēsturiskie materiāli ņemti no Bebrenes pagasta bibliotēkas arhīva)
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...esam gatavi doties pretī lielajai,
noslēpumiem
bagātajai
pasaulei! Tas nekas, ka solis vēl ir
sīks un plaukstas mazas, sirds ir
drosmes un apņēmības pilna!
Tā 22. maijā, simbolizējot
došanos pretī skolas gaitām,
gājienā no Ilūkstes bērnudārza
“Zvaniņš” cauri visai pilsētai uz
Ilūkstes novada kultūras centru,
kur notika izlaiduma svinības,
devās 22 bērnudārza absolventi, lai
saņemtu savu pirmo izglītības
dokumentu – apliecību par
gatavību skolai. Gājiena priekšgalā
plīvoja dārziņa karogs, kā simbols
sirds siltumam un iegūtajām dzīves
gudrībām un zināšanām, ko katrs
no bērniem paņem sev līdz kā ceļamaizi un dārgu piemiņu no savām,
tik mīļajām skolotājām, vadītājas
un citiem, kas strādā šajā dārziņā.
Izlaiduma
ceremonija
aizritēja sirsnīgā un mīlestības
pilnā gaisotnē. Šis mirklis mazajiem absolventiem un vecākiem
paliks dziļi atmiņās ieausts. Atliek
vien novēlēt topošajiem pirmklasniekiem veiksmīgu un aizraujošu
skolas gaitu.

Ilūkstes PII “Zvaniņš” izlaidums

I.Linarde

Konfekšu ziedi priecēja mazo izlaidumnieku sirdis

Ar zvanu ceļā uz skolu

Pasaulei nav gala, un
debesīm nav malas. Īstā
dzīve ir liela kā pasaule un
augsta kā debesis.
/K.Skalbe

Mazo teiktais “paldies” tuviniekiem

Tavai dvēselei
Kungs Jēzu, mēs Tevi Lūdzam,
glāb Latviju no fiziska un garīga
posta! Tu Vienīgais, mūsu Pestītājs
un Glābējs, spēj to izdarīt!
Mums nevajag Eiropu, kas
sagrāva Latvijas ražotnes: cukurfabrikas, lauksaimniecību, piensaimniecību, zivsaimniecību.
Mums nevajag Eiropu, kas caur
savu uzspiesto politiku Latvijai

iznīcina darbavietas, atstājot tūkstošiem cilvēku bez darba, kas
slēdz skolas un slimnīcas, kas ar
varu uzspiež kroplīgu un samaitātu
morāli, kas visatļautību, zagšanu
un krāpšanu sauc par demokrātiju.
Mums nevajag Eiropu, kas
uzspiež Latvijas deputātiem
izpildīt prasības, kas grauj gan
iekšēji, gan ārēji, neļaujot attīstīties

Lūgšana

valstij pašai.
Mums nevajag Eiropu, kas mūs
ievedusi purvā, kas Dieva vietā
pielūdz biznesu, netaisnīgu varu,
amorālu dzīvesveidu, kas tūkstošiem latviešu dzen svešumā, lai
nopelnītu dienišķo maizi.
Kungs Jēzu, apžēlojies par
Savu tautu! Neļauj tai aiziet bojā
un pazust svešumā! Svētā gara

spēkā lūdzu pieskaries Latvijas
tautai, tās vadītājiem, deputātiem,
apgaismo viņu prātus un sirdsapziņu, ieliec viņos godīguma dzirksti,
patiesu vēlmi kalpot Tev un Tavai
tautai, nevis personīgam labumam.
Kā reiz Tu, Kungs Jēzu Kristu, patrieci no Sava tempļa negodīgos
tirgoņus, tā lūdzu, ieved kārtību
Latvijas Saeimā, padzen projām

ļaunumu, kas tur iemājojis kā postošs vīruss.
Kungs Jēzu, Tu visu redzi un
zini, lūdzu, šķīstī un mazgā mūs no
grēkiem! Tava Gara spēkā dari
Latviju jaunu! Svētī un sargi mūs.
Dz. Krievāne, L. Buķe,
Dz. Svirkoviča.
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Pašvaldības vēlēšanas

Deputātu kandidātu saraksti un
priekšvēlēšanu programma Ilūkstes novada
domes vēlēšanās 2009. gada 6. jūnijā.
Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK

Kandidāta
Vārds, uzvārds
Rita Butkeviča
Ērika Šaršune

Dzimšanas
gads
1960
1958

Reģistrētā
dzīvesvieta
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads

augstākā
augstākā

Ilūkstes novada dome
Bebrenes vidusskola

Jāzeps Mačuks

1958

Ilūkstes novads

augstākā

Subates pamatskola

Arnis Surgovts
Agris Elerts

Solveiga Austruma

Skaidrīte Azarstarpe
Kristīne Šede
Juris Spaļva

Aivars Ancāns

Dace Stapkeviča
Romualds
Krasausks
Zita Timšāne

Anita Naļivaiko

Andris Keivomeģis
Līvija Tamane

1988
1967
1949
1974
1976
1956
1960
1968
1973
1968
1959
1948
1949

Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads

Izglītība

vidējā

augstākā
augstākā

Pamatdarba vieta

Banku Augstkola, uzņēmējdarbības vadīšana

Valsts Akciju sabiedrība "Latvijas Valsts Meži",
Dienvidlatgales mežsaimniecības Aknīstes iecirknis
Solveigas Austrumas ārtsta prakse

vidējā

Ilūkstes novada kultūras centrs

vidējā

Ilūkstes novada Šēderes pagasta pārvalde

augstākā
augstākā
vidējā

augstākā
augstākā
augstākā
vidējā
vidējā

Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde

Dienvidlatgales
virsmežniecības
Ilūkstes
mežniecība
Zemnieku saimniecība " Bundzenieki"
SIA "ONNINEN"

Domes priekšēdētāja vietniece
direktore
2.kursa students
direktors

vadītājs

prakses vadītāja
Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu
organizatore
juriste
autovadītājs
mežsargs

grāmatvede - agronome
tirdzniecības pārstāvis

Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta bibliotēka

Vadītāja

Ilūkstes novads Pilskalnes pagasta pārvalde

autovadītajs - kurjers

Eglaines pamatskola

Ilūkstes novada tūrisma informācijas centrs

Devīze “Novada līdzsvarota attīstība”

Pašvaldība ir ievēlēta vietējā pašpārvalde, kuras mērķis ir nodrošināt novada
mērķtiecīgu un ilgspējīgu attīstību, realizējot novada iedzīvotāju materiālās, sociālās ,
izglītības, kultūras vajadzības un intereses

Mūsu prioritātes :
• Strādāt ievērojot likumu par pašvaldībām, budžetu un citiem normatīvajiem aktiem
un Ministru kabineta noteikumiem, jo likumības ievērošana veicina iedzīvotāju labklājību
un ticību valsts varai.
• Nodrošināt vienotu informācijas sistēmu visās pašvaldības institūcijās un iestādēs.
• Veicināt novada teritorijas attīstības programmas izstrādāšanu, kuras galvenie
virzieni būtu sociālie, veselības, izglītības, uzņēmējdarbības un vides jautājumi.
• Veidot racionālu pašvaldības budžetu, ievērojot atklātības principu, par prioritāti
izvēlēties pašvaldības iedzīvotāju vajadzības un novada attīstību.
• Veicināt iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā,
organizējot diskusijas un aptaujas.
• Sekmēt jaunu sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu, bērnu un ģimenes, veco
ļaužu mītņu un personu ar īpašām vajadzībām centru veidošanu.
• Veicināt skolēnu nodarbinātību skolas brīvdienās, izsniegt pabalstus skolas grāmatu
un skolas piederumu iegādei un nodrošināt brīvpusdienas maznodrošinātajiem bērniem.
• Atbalstīt nacionālpatriotiskās jaunatnes un bērnu organizācijas – jaunsargus, skautus, gaidas, mazpulkus.
• Iespēju robežās nodrošināt atbalstu vientuļo personu aprūpei dzīves vietās, sniegt
atbalstu politiski represētajām personām un finansiālu atbalstu invalīdu biedrības darbības nodrošināšanai pašvaldībā.
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Ieņemamais amats

skolotāja

vadītāja

• Izstrādāt novada izglītības iestāžu optimizācijas plānu, nodrošinot iespēju iegūt
izglītību maksimāli tuvu dzīvesvietai.
• Veikt skolēnu transporta pārvadājumus nodrošinot nokļūšanu līdz skolai
• Uzlabot un modernizēt skolu materiāli tehnisko bāzi. Paplašināt mūžizglītības
ieguves iespējas novadā.
• Saglabāt un attīstīt kultūras mantojumu un pašdarbības tradīcijas novadā.
• Organizēt kultūras un sporta pasākumus, vasaras nometnes un citas aktivitātes novadā, iesaistot dažādas mērķauditorijas.
• Pakāpeniski sakārtot un modernizēt pašvaldības sporta infrastruktūru visā novadā.
• Veicināt dzīvokļu īpašnieku sabiedrību veidošanos, atbalstīt daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanu piesaistot ES fondu līdzekļus.
• Saglabāt esošās dabas vērtības – aizsargājamās dabas teritorijas un kultūrvēstures
pieminekļus.
• Nodrošināt sakoptību visā novada teritorijā, iesaistīt vides sakopšanā iedzīvotājus
un skolu jauniešus.
• Piesaistot ES fondu atbalstu, uzlabot vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
• Integrēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām sabiedrībā, piedāvājot dažāda veida aktivitātes.
• Strādāt tā , lai Ilūkstes novada attīstība pēc novada paplašināšanas noritētu visā teritorijā vienmērīgi , lai nodrošinātu novadā dzīvojošo cilvēku materiālās, sociālās, kultūras
un izglītības vajadzības.
Mēs strādāsim, lai ieviestu šo programmu dzīvē.

2009. GADA MAIJS - JŪNIJS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Pašvaldības vēlēšanas

Kandidāta
Vārds, uzvārds

Dzimšanas
gads

Ainārs Astičs

1963

Jānis Puriņš
Staņislavs Mežnieks
Vitālijs Grancovskis
Valdis Silapēters

1947
1959
1960
1956

Ainārs Jasevičs

1973

Gunta Semjonova

1970

Andrejs Saušs

1948

Aija Valpētere

Iveta Ušacka
Iveta Plone
Viktors Jasiņavičs

Andris Lapeško

Eduards Lihoveckis

Valdis Jakubāns

1969

1983

1968
1966
1957
1948
1967

Partija "LPP/LC"

Reģistrētā dzīvesvieta

Izglītība

Pamatdarba vieta

Ieņemamais amats

Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads

augstākā
augstākā
vidējā
augstākā

pensionārs
SIA "Justs"
Subates pilsētas dome
A/S AD "Ventspils"

valdes loceklis
komunālā dienesta vadītājs
reģionālais inspektors

augstākā

Subates pilsētas dome

Ilūkstes novads

Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads

augstākā

augstākā
augstākā

Ilūkstes novads

augstākā

Ilūkstes novads

vidējā

Ilūkstes novads

augstākā

Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads

Pašvaldība ir vēlētāju izraudzīta vietējā pašpārvalde, kurai jākalpo visu novada
iedzīvotāju sociālajām, izglītības un kultūras, kā arī materiālajām vajadzībām. Novada
attīstības prioritāšu realizāciju noteiksim, ņemot vērā iedzīvotāju vairākuma intereses,
nepieļaujot nelietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu tērēšanu.
LPP/LC nekad nav vairījies no atbildības un darba. Mēs sekmēsim labvēlīgas vides
attīstību lauksaimniecībai un uzņēmējdarbībai Ilūkstes novada visās pašvaldībās. Mūsu
mērķis – radīt apstākļus iedzīvotāju labklājības izaugsmei.
Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt ,lai katrs iedzīvotājs dzīvotu un strādātu saskaņā
ar savām iespējām, lai justos drošs un aizsargāts.
Aktivizēsim cīņu ar noziedzību, visatļautību, sadarbojoties ar iecirkņu inspektoriem.
Rūpēsimies par visu sabiedrības grupu, tai skaitā- cilvēku ar īpašām vajadzībām,
daudzbērnu ģimeņu, represēto, pensionāru un mazturīgo novada iedzīvotāju vienlīdzīgām iespējām.
Sekmēsim atbalstu bezdarbniekiem, palielinot algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistīto personu skaitu.
Izglītība, kultūra, sports un veselības aprūpe ir un būs mūsu prioritāte. Atbalstīsim
un centīsimies saglabāt visas izglītības, kultūras un veselības aprūpes iestādes novadā.
Bērniem nodrošināsim iespēju noderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī nodarboties ar sportu.
Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, to darbību.

augstākā
augstākā
augstākā

augstākā

Dvietes pagasta padome

A/S Sadales tīkli

Daugavpils RCD darbu vadītājs

Ilūkstes novada dome, Bebrenes
pagasta pārvalde
Bebrenes vidusskola

Subates pilsētas dome
Dvietes pamatskola
Ilūkstes 1. Vidusskola
Z/S "Kalnasētas"

Pagasta padomes priekšsēdētājs

īpašnieks

Daugavpils rajona padomes
apvienība "Sports"

Dienvidlatgales virsmežniecība
Ilūkstes mežniecība

speciāliste

pārvaldes vadītājs

direktora vietniece audzināšanas
jomā
PII"Rūķis" vadītāja
direktore
skolotājs
priekšsēdētājs
mežsargs

Iestāsimies par cittautiešu integrēšanos latviskajā vidē, garantējot etniskās kultūras
izkopšanu un aktīvi vērsīsimies pret nacionālā naida kurināšanu.
Turpināsim rotaļu laukumu, atpūtas zonu, parku, sporta laukumu labiekārtošanu un
apzaļumošanu.
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu attīstību novadā, jo mūsu lepnums – deju kolektīvi, kori, ansambļi, dramatiskie kolektīvi -sekmē tautas tradīciju saglabāšanu Ilūkstes
novadā.
Sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām, atbalstot to organizētās
aktivitātes novadā, apzinoties, ka tāda darbība vērsta, lai mēs kļūtu labāki, ieklausītos
sevī un citos, spētu piedot un palīdzēt viens otram.
Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu novadā. Turpināsim atbalstīt
tūrismu.
Aicināsim visus novada iedzīvotājus iesaistīties savas dzīves vides sakopšanas un
apzaļumošanas darbos, lai katrā mājā, lauku sētā jūt saimnieka roku!
Nodrošināsim informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam.
Sabiedrības pilnvērtīgas attīstības priekšnosacījums ir savstarpēja iecietība, sapratne
un tolerance. Mēs esam par pilsonisku mieru un demokrātisku visu jautājumu risināšanu
visās dzīves jomās, iesaistot sabiedrību svarīgu jautājumu risināšanā.
Lai visiem izdodas!
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Pašvaldības vēlēšanas

"Tautas partija"

Kandidāta
Vārds, uzvārds

gads

Reģistrētā dzīvesvieta

Izglītība

Staņislavs Skridla

1978

Ilūkstes novads

vidējā

Jānis Novickis

Olga Krasovska
Ēriks Apelis

Ivars Pavlovskis

Eduards Pankovs

1946
1988
1988
1987
1983

Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads

TP darbības programma ir mūsu skatījums uz Ilūkstes novada nākotni.
* Tās nav vienas dienas akcijas vai vienreiz veicami darbi.
* Tie nav arī priekšvēlēšanu solījumi, tā ir darbības programma.
* Tie ir reāli esoši vai reāli iegūstamie resursi.
* Tas ir rūpīgs un neatlaidīgs ikdienas darbs.
* Tā ir ikviena novada iedzīvotāja līdzdalība novada veidošanā.
Atrisinot šos uzdevumus, mēs vienlaicīgi:
* veidojam vidi, kura ir līdzsvarota, droša, ar iespējami daudzveidīgu servisu, ar iespējām
mūsu bērniem,
* veidojam jauniešiem pievilcīgu vidi, kurā ir vērts atgriezties,
* nodrošinām sociālo jautājumu risināšanu novada iedzīvotājiem.
TP galvenie darbības virzieni Ilūkstes novadā
* Cilvēkresursu attīstība
* Vides kvalitāte
* Infrastruktūras uzlabošana
* Tūrisma attīstība
* Uzņēmējdarbības, īpaši lauksaimnieciskās, attīstība
* Lauksaimniecības nozaru attīstība atbilstoši apkārtējai videi
Balsojiet par mūsu sarakstu un mēs pieliksim visus spēkus lai varētu:
Novada pārvalde
Izveidot racionālu novada pārvaldes struktūru, līdzsvarojot pārvaldes un attīstības izdevumus- līdzekļus skolām un attīstībai, nevis ierēdņu algām.
Visos pagastu centros saglabāt:
* visas pašreiz esošās skolas un pirmsskolas iestādes,
* bibliotēkas,
* atbalstīt ārsta prakšu vietu darbību, piešķirot līdzekļus to modernizācijai
Veikt Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izpēti, izstrādāt novada attīstības programmu
līdz 2020.gadam.

pamata
vidējā
vidējā
vidējā
vidējā

Pamatdarba vieta
pensionārs

34. Zemessardzes artilērijas bataljons
SIA"Babur Kebab"
SIA"Bitlain"
SIA"Ilta D"

SIA"Justs"

Ieņemamais amats
vecākais zemessargs
pārdevējs - kasieris

pārdevējs - konsultants

Veikala vadītājs-pārdevējs
metālgriezējs

Izglītība un kultūra
Nodrošināt autobusus skolēnu pievešanai uz skolām un brīvpusdienas skolēniem visās
novada skolās.
Izstrādāt novada skolu renovācijas programmu un visās skolās nodrošināt telpas atbilstoši
mūsdienu prasībām, uzlabot skolu materiāli tehnisko bāzi.
Organizēt novada sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, veicinot veselīgu dzīvesveidu.
Saglabāt kultūras tradīcijas un nodrošināt mākslinieciskās pašvaldības kolektīvu darbību
katrā pagastā.
Sociālie pabalsti
Nodrošināt atklātumu un pilnveidot sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību, saglabājot vismaz pašreizējo pabalstu apjomu.
Komunālie pakalpojumi
Pilnveidot novada komunālā dienesta darbu, nodrošināt komunālos pakalpojumus visiem
novada iedzīvotājiem atbilstoši reālajai situācijai.
Ceļi
Izstrādāt un īstenot ceļu renovācijas programmu, risināt jautājumu par autoceļa Ilūkste
– Subate rekonstrukciju ar melno segumu.
Uzņēmējdarbība un zemkopība
Aktīvi izstrādāt ES finansētos projektus un, tos īstenojot, sakārtot svarīgus infrastruktūras
objektus, uzlabot uzņēmējdarbības vidi, paaugstinot dzīves kvalitāti.
Izveidot jaunas darba vietas.
Nodrošināt konsultantu darbu katrā pagastā, lai novada zemnieki un uzņēmēji varētu
pretendēt uz Eiropas Savienības finansējumu.
Ierīkot brīvi pieejamas peldvietas un atpūtas vietas pašvaldības ūdenskrātuvēs, kur ir atbilstoši apstākļi.
Sabiedriskais transports
Nodrošināt regulāru un racionālu sabiedriskā transporta kustību visā novada teritorijā.

"Latgales tauta"

Kandidāta
Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Reģistrētā dzīvesvieta

Izglītība

Pamatdarba vieta

Ieņemamais amats

Ļana Lazdāne

1973

Ilūkstes novads

vidējā

SIA "Lauks"

pārdevēja

Česlavs Bonders
Valentīna Čamāne
Vija Maskalāne
Jeļena Rugaine

Zinaīda Ušakova

Vasīlijs Bojarins-Bojarovs

1954
1955
1953
1953
1938
1939

Daugavpils novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads

Partija “Latgales tauta” – tā ir politiska organizācija, kura apvieno pēc personīgas izvēles
principa Latvijas pilsoņus un nepilsoņus neatkarīgi no viņu tautības, etniskās un rasu
piederības, materiālās labklājības līmeņa.
Partijas galvenā prioritāte ir darbības pirmie trīs gadi – Latgale un Daugavpils.
Pašlaik Latgale ir visproblemātiskākais, nabadzīgākais Latvijas reģions. Iekšējais bruto
produkts uz vienu iedzīvotāju Latgalē ir divas reizes mazāks nekā vidēji valstī.

Ekonomikas un dzīves paaugstināšanai Latgalē nepieciešams izmantot :
- Jau esošo potenciālu lielās pilsētās, pirmām kārtām Daugavpilī un Rēzeknē. Pirmkārt,
tie ir paši cilvēki. Tas ir liels resurss, galvenokārt, rūpniecības uzņēmumu kvalificēti
darbinieki, kurus vēl nav par vēlu izmantot.
- Unikāla reģiona ģeopolitiskā izvietošanās. Reģions jāpārvērš no vienkārša preču pārkraušanas punkta loģistiskā rūpniecības centrā. Ģeogrāfiskā stāvokļa izmantošana
ekonomiskā potenciāla augšanai ir jābūt gan par pilsētas, gan par visa reģiona attīstības
stratēģiju.
- Iespēja ar efektivitātes pienācīgu daļu strādāt kā rietumu attīstības virzienā (Eiropas
Savienības valstis), tā arī austrumu (Krievija, Baltkrievija, Ukraina).
- Bez neizmantotā ekonomiskā potenciāla vispusīgi jāizmanto liela kultūras un etniskā
vide, kas efektīvi ietekmēs ekonomisko problēmu risināšanu.
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vidējā
vidējā
vidējā
vidējā
vidējā

pamata

SIA "Lauks"

valdes priekšsēdētājs

SIA "Latgales Reklāma"

pastniece

nav

bezdarbniece

nav
nav
nav

bezdarbniece
pensionāre
pensionārs

Partija “Latgales tauta” mēģinās panākt :
- Problēmas kompleksu risinājumu, lai izvestu Daugavpils un Latgales ekonomiku no
stagnācijas. Tā mērķim jābūt izstrādātai konkrētai Valsts programmai.
- Par reģiona attīstības prioritāti jābūt ražošanai, kur būs pieprasītas Latgales iedzīvotāju
personīgā radošā potenciāla iespējas.
- Panākt, lai par valsts atbalsta sfērām kļūtu izglītība, veselības aprūpe, vecu cilvēku sociālais atbalsts.
- Efektīvi izmantot nodokļu atvieglojumus, kurus ES paredz mazajam un vidējam biznesam.
- Paplašināt jaunatnes profesionālās apmācības iespējas, organizēt vidējās un vecākās
paaudzes pārkvalificēšanas speciālistu sagatavošanas kursus mazāktautību valodās.
Partijas “Latgales tauta” sociālās politikas mērķis ir cilvēku, kuri dzīvo zemāk par iztikas
minimumu, aizsardzība un Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Partijas sociālā
politika tiek virzīta uz ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas uzlabošanu valstī.
Partija “Latgales tauta” ir par vienlīdzīgu starta iespēju nodrošināšanu katram sabiedrības
loceklim. No Latvijas likumiem jānosvītro visi ierobežojumi, kas diskriminē valsts
iedzīvotājus, pamatojoties uz etnisko piederību, sociālo statusu, pilsonību, politisko vai citu
pārliecību vai valodu.
Partija liks šķēršļus visiem mēģinājumiem ierobežot vārda brīvību un informācijas izplatīšanu īpaši antikonstitucionāliem mēģinājumiem iedarbībai uz MIL
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Pašvaldības vēlēšanas

“Zaļo un Zemnieku savienība”

Kandidāta
Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads

Reģistrētā dzīvesvieta

Izglītība

Artūrs Bogdanovičs

1958

Ilūkstes novads

augstākā

Stefans Rāzna

Aldis Čamāns

Maigurs Krievāns
Jānis Krievāns

Līga Kūliņa

Vitolds Kveders
Lenvija Rāzna
Pjotrs Rončs

Imants Rubļevskis
Inga Strode

Ingūna Svarāne

Amanda Upīte

Inese Vuškāne

Maija Žigajeva

1951

1969
1968
1958
1970
1956
1952
1955
1958
1963
1968
1964
1967
1965

Ilūkstes novads

Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Daugavpils

Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads
Ilūkstes novads

Mēs, ZZS deputātu kandidāti, atkārtoti piedaloties pašvaldību vēlēšanās apzināmies,
ka Ilūkstes novads ir skaidri iezīmējis stabilu vietu Latvijas kartē. Tādēļ mēs ikviens
esam gatavi ar savu darbu dot ieguldījumu Ilūkstes novada attīstībā, lai tas būtu
nodrošināts ar visiem nepieciešamajiem infrastruktūras un sociālās nozīmes objektiem,
lai Ilūkstes pilsēta kļūtu par reģionālās nozīmes attīstības centru.
Analizējot pašreizējās darbības programmu, varam teikt, ka uzstādītie uzdevumi tika
veikti sekmīgi, novadā tiek stabili īstenots uz attīstību virzīts process. Ir realizēti daudzi
vērienīgi projekti, kā arī atsevišķu projektu realizācija ir uzsākta.
Paplašinoties mūsu deputātu kandidātu komandai, esam gatavi radīt ideju un izpildīt
mūsu redzējumā nepieciešamos uzdevumus Ilūkstes novada attīstībai.
Godprātīgi pildot katrs savu pienākumu, turpināsim veidot prasmīgu un rīcībspējīgu
pašvaldību darbinieku kolektīvu un sekmēsim katras pašvaldības iestādes radošu un efektīvu darbību.
Tuvojas noslēgumam administratīvi –teritoriālās reformas īstenošana kā rezultātā
Ilūkstes novadam pievienosies Eglaines, Dvietes pagasti un Subates pilsēta ar lauku teritoriju. Apzinoties, darbam jaunajos apstākļos būs nepieciešams nostiprināt pārvaldes
struktūru. Tāpēc uzskatām par lietderīgu izveidot sekojošas institūcijas- būvvaldi,
Izglītības pārvaldi.
Līdz ar novada paplašināšanos, darbosimies, lai arī jaunpienākušo pagastu iedzīvotāji
vienlīdz labi justos jaunajā novadā un veicināsim, lai Subates pilsēta kļūtu par otru attīstības centru novadā.
Ekonomiskā attīstība
Turpināsim atbalstīt uzņēmējus, individuālos komersantus, zemniekus un lauksaimniekus, kuri veicinās novada attīstību, radīs jaunas darba vietas un būs snieguši
palīdzību kultūras, sociālo un sporta aktivitātēm.
Likuma robežās veicināsim ieviest tirgus aizsardzības principus novada teritorijā,
priekšroku dodot novada ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem un tirgotājiem.
Turpināsim kārtot infrastruktūras objektu tīklu novadā, rūpēsimies par novada ceļu,
ielu kvalitātes uzlabošanu.
Sociālie jautājumi un veselības aprūpe
Attīstīsim pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas jomā, panāksim, lai novadā
izveidotu ģimenes atbalsta centru, kurā būtu ikvienam pieejami bezmaksas psihologa,
logopēda pakalpojumi.
Izveidosim un attīstīsim dienas informācijas atbalsta centru pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Modernizēsim ārstniecības iestāžu tehnisko stāvokli un materiāli tehnisko bāzi,

augstākā

vidējā
vidējā

augstākā
augstākā
vidējā
vidējā

augstākā
augstākā
augstākā
augstākā
vidējā

augstākā
augstākā

Pamatdarba vieta

Ilūkstes novada dome

A.Bogdanoviča ārsta
prakse
Raudas speciālā internātpamatskola
zemnieku saimniecība
"Auziņas"
SIA "LatRosTrans"

Subates pamatskola

zemnieku saimniecība
"Zālītes"
Kooperatīvā sabiedrība
"Tehniskais centrs"
SIA "ILTAD"

Bērnu un jauniešu sporta
skola
Ilūkstes pirmsskolas
izglītības iestāde "Zvaniņš"
Ilūkstes novada sociālais
dienests
Subates pilsētas dome
Ilūkstes 2.vidusskola

Eglaines pamatskola

Ieņemamais amats
priekšsēdētājs

Ģimenes ārsts

Internāta skolotājs
īpašnieks

NPS "Skrudaliena" vadītājs
skolotāja

īpašnieks

valdes priekšsēdētāja

valdes loceklis

direktora vietnieks
vadītāja

vadītāja

veterinārfeldšere

sākumskolas skolotāja, logopēde
skolotāja

ieviešot medicīnā e- pakalpojumus.
Sadarbībā ar ģimenes ārstu praksēm, vietējiem feldšeru punktiem sekmēsim ieviest
mājas aprūpes pakalpojumu pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam.
Izglītība un reliģija
Rūpīgi izsverot katras izglītības iestādes maksimālās iespējas, sekmēsim to attīstību,
kas būs vērsta uz izglītības kvalitātes nodrošināšanu.
Ar mērķtiecīgu darbu izglītības iestādēs prasīsim panākt, lai jaunieši kļūtu par sabiedrības resursu, kuri ticētu saviem spēkiem un tuvākajā nākotnē nopietni iesaistītos
novada pārvaldē.
Radīsim iespējas atbalstīt novada talantīgos jauniešus.
Sekmēsim novada iestāžu sadarbību ar reliģiskajām konfesijām, to garīgajiem
vadītājiem, atbalstīsim kristīgo dienu svinēšanas pasākumus.
Sports
Turpināsim sporta kompleksa celtniecību un vienlaikus prasīsim izglītības iestādēm
pienācīgā līmenī fiziski sagatavot un radīt interesi par aktīvu sporta dzīves nepieciešamību.
Saglabāsim pēdējā laikā atjaunotās sporta tradīcijas – velomaratonu un skrējēju dienu
Ilūkstē.
Atbalstīsim novada sporta skolas darbības iniciatīvas, jo sevišķi jauno futbolistu tradīciju stiprināšanā.
Kultūra
Atbalstīsim un stiprināsim Ilūkstes KC un pašvaldību kultūras iestāžu centienus
kāpināt kultūras pasākumu kvalitāti.
Turpināsim palielināt KC un centrālās bibliotēkas lomu kultūras jautājumu risināšanā,
vēstures izzināšanā un sistematizēšanā.
Turpināsi racionāli palielināt sabiedrisko organizāciju lomu kultūras, izglītības,
tūrisma un sporta nozarēs.
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbības iniciatīvu un sekmēsim to atpazīstamības
iespējas ārpus novada robežām.
Lūgsim iedzīvotājiem
Ikvienam piedalīties novada ekonomiskajā un politiskajā darbībā, tādejādi vienojot
mūsu novadu, jo uzskatām, ka tikai vienots darbs un radošas idejas būs virzošs spēks
labklājības nodrošināšanā.
Dzīvojiet un dariet to, ko darāt ikdienā, bez steigas ar labestību, gaismu un mīlestību.
Turieties kopā un sargiet viens otru, palīdziet viens otram. Mēs esam kopā ar Jums.
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
„Sociālās dzīvojamās mājas Brīvības ielā 17 Ilūkstē
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

Ilūkstes novada dome uzsāk projekta „Sociālās dzīvojamās mājas
Brīvības ielā 17 Ilūkstē siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/016) īstenošanu.
Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007 – 2013. gadam) Infrastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un
ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”
Projekta mērķis – veikt Ilūkstes sociālās dzīvojamās mājas Brīvības
ielā 17 siltumnoturības uzlabošanas, renovācijas pasākumus, tādējādi
palielinot ēkas energoefektivitāti, uzlabojot ēkas kvalitāti un labiekārtojumu ilgtermiņā, pielāgojot ēkas telpas personu ar kustību traucējumiem
vajadzībām.
Pamatojoties uz ēkas energoaudita slēdzienu, ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:
•
bēniņu pārseguma siltumizolēšana un bēniņu lūku nomaiņa;
•
logu nomaiņa un ieejas mezglu rekonstrukcija, ārdurvju nomaiņa;
•
ārsienu siltumizolēšana;
•
pamatu siltumizolēšana;
•
pagraba ieejas rekonstrukcija, loga uzstādīšana pagraba ailē,
durvju ar siltumizolāciju uzstādīšana;
•
uzkārtās grīdas konstrukciju siltumizolēšana.
Lai nodrošinātu vienādas iespējas un sociālās dzīvojamās telpas personām ar kustību traucējumiem, projekta ietvaros ir paredzēta nobrauktuves izbūve pirms ieejas durvīm un dzīvojamo un koplietošanas telpu
pielāgošana personām ar kustību traucējumiem.
Bez energoefektivitātes pasākumiem projekta ietvaros paredzēta:
•
jumta renovācija un jumta pārseguma nomaiņa;
•
elektroinstalāciju nomaiņa ēkā;
•
telpu ventilācijas sistēmas rekonstrukcija;
•
ugunsdrošības instalāciju izvietošana.
Projektu finansē:
•
ERAF
•
Eiropas Savienība ,
•
Latvijas valsts,
•
Ilūkstes novada dome

Projekta darba grupa

„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2.vidusskolā un
Bebrenes vidusskolā”

Ilūkstes novada dome realizē projektu „Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2.vidusskolā
un
Bebrenes
vidusskolā”
(identifikācijas
Nr.
3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/112) īstenošanu.
Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007 – 2013. gadam) Infrastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un
ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”
Projekta mērķis – ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes
paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Ilūkstes novadā.
Telpu renovācija:
* inženiertehniskie darbi;
* remontdarbi.
Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.
Projektu finansē:
* ERAF
* Eiropas Savienība ,
* Latvijas valsts,
* Ilūkstes novada dome
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Projekti

Aktualitātes Veselības centrā „ Ilūkste”

Lai pilnveidotu veselības aprūpes kvalitāti, efektivitāti un pieejamību iedzīvotājiem un veicinātu slimību
profilaksi, pagājušā gada jūnijā Ilūkstes novada dome iesniedza EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta finansētajā atklāto projektu konkursā projektu „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo
spēju uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses nodrosināšanai” . EEZ un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Finanšu mehānisma izvērtēšanas iestāde ir pieņēmusi lēmumu par šī projekta atbalstu un šobrīd notiek dokumentācijas līguma parakstīšanai sagatavošanas procedūra.
Minētā projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši – no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim.
Projektā plānotās galvenās aktivitātes ir šādas:
1) Veselības centra „ Ilūkste” telpu renovācija (elektroinstalāciju, ūdens un kanalizācijas sistēmas, apkures sistēmas, sanitāro mezglu sakārtošana, logu nomaiņa, lifta ierīkošana, kosmētiskais remonts).
2) Medicīniskā aprīkojuma iegāde. Iegādāti tiks:
•
rentgenaparāts ar mammogrāfu,
•
ultrasonogrāfs,
•
kardiogrāfs ar spirogrāfu.
3) E-veselības sistēmas izveidošana, ieskaitot nepieciešamā informāciju tehnoloģiju aprīkojuma iegādi.
4) Veselības profilakses programmu izstrāde un ieviešana:
•
kardiovaskulāro slimību prifilakses programma,
•
slimību, kuru izcelsme saistīta ar nepareizu dzīvesveidu, profilakses programma,
•
ar reproduktīvo sistēmu saistīto slimību profilakses programma.
5) Medicīniska personāla, kuri strādās ar iegādāto medicīnas aprīkojumu, apmācības.
Informāciju sagatavoja
projekta darba grupas pārstāve
Ingūna Svarāne

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2009.gada 13.maijā

Ar Eiropas Savienības atbalstu turpinās
ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē

Šobrīd Ilūkstē tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts ūdenssaimniecības attīstības projekts.
Projekta ietvaros uz doto brīdi jau paveikti vairāki nozīmīgi darbi – rekonstruēti 0,3 km no ūdensapgādes tīkla, par 0,954
km paplašināti ūdensapgādes tīkli un par 1,06 km – kanalizācijas tīkli. Jau 26 mājas izmantojušas iespēju pieslēgties jaunajam kanalizācijas tīklam, kur tas līdz šim nebija iespējams.
Projekta ietvaros būvdarbus Ilūkstes pašvaldībā veic SIA „Jēkabpils PMK” saskaņā ar 2008. gada 30. jūnijā noslēgts
būvdarbu līgumu. Šī līguma kopējās izmaksas ir 1,19 miljoni latu bez PVN. Savukārt, būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību
nodrošina SIA „INRI” saskaņā ar 2008. gada 6. novembrī noslēgto līgumu, kura kopējās izmaksas ir 55,92 tūkstoši latu bez
PVN. Iepirkumu par projekta aprīkojuma piegādi plānots izsludināt šī gada maijā.
Projekta realizācijas laikā Ilūkstē paredzēta:
•
ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija 0,9 km garumā;
•
2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve (Pļavu ielā un Jelgavas ielā);
•
Upes ielas kanalizācijas stacijas rekonstrukcija;
•
ūdensapgādes tīkla paplašināšana par 2,2 km
•
kanalizācijas tīkla paplašināšana par 2,9 km (t.sk. no divām jaunajām sūkņu stacijām izbūvējot spiedvadus);
•
esošo kanalizācijas tīklu atjaunošana 204 m garumā;
•
117 māju pieslēgumi ūdensapgādes tīklam;
•
128 māju pieslēgumi kanalizācijas tīklam;
•
30 aizbīdņu un 2 hidrantu nomaiņa, kā arī vakuuma mašīnas iegāde.
Tā mērķi ir:
•
uzbūvēt jaunas un atjaunotas esošās ūdens ņemšanas, sagatavošanas un uzglabāšanas iekārtas;
•
uzbūvēt jaunas un atjaunotas esošās notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas iekārtas;
•
palielināt ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam;
•
samazināt vidē novadītais piesārņojumu;
•
paaugstināt sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti.
Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē” īstenošanu starp LR Vides ministriju, SIA „Ornaments” un Ilūkstes novada domi tika noslēgts pērnā gada nogalē, 2008. gada 22.novembrī. Projekta būvdarbi tika uzsākti
jau 2008. gada 30.novembrī.
Projekta kopējās izmaksas ar PVN ir 2,23 miljoni latu, ieskaitot 1,56 miljonus latu kā attiecināmās izmaksas. No tām
1,32 miljonus latu finansē Eiropas Savienība, 219,59 tūkstošus latu sedz no valsts budžeta, savukārt pārējo nodrošina Ilūkstes novada dome un SIA „Ornaments” no saviem līdzekļiem.
Projekta ietvaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir Ilūkstes novada SIA
„Ornaments”. LR Vides ministrija nodrošina projekta administratīvo, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību. Vairāk informācijas par šo projektu un citiem līdzīgiem projektiem citviet Latvijā var atrast Vides ministrijas mājas lapas sadaļā
„Fondi un investīcijas”: http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=7524

Sīkākai informācijai:
Lilija Kovaļčuka
SIA „Ornaments”
valdes locekle
Mob.: 28609109
E-pasts: lilija.kovalcuka@ilukste.lv

Ieguldījums Tavā nākotnē!
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Novada domē

29. aprīlī tika rīkota pēc skaita
nu jau trešā izbraukuma sēde – Pilskalnes pagasta atpūtas bāzes
„Dubezers” telpās (Pirmā notika
25. septembrī Bebrenes pagasta
pārvaldē, otrā – 26. februārī –
Šēderes pagasta kultūras namā). Pa
ceļam uz sēdes norises vietu,
deputātiem un domes speciālistiem
bija iespēja iepazīties ar Pilskalnes
pagasta pārvaldes un bibliotēkas
darbu. Ieskatījās arī lauku konsultanta darba telpā, kā arī tika dota
iespēja satikt Pilskalnes Siguldiņas

Deputāti organizē izbraukuma sēdi

pūci, kura lika visiem
klātesošajiem nedaudz
papūlēties, iestādot pa
vienam rozes stādam.
Pēc domes sēdes,
Ilūkstes novada centrālās
bibliotēkas vadītāja Ināra
Valpētere
kopējam
priekam bija sarūpējusi
Eiropas spēli, kurā komandām vajadzēja atbildēt uz plašu jautājumu
klāstu, ar ko visi arī
veiksmīgi tika galā.

Solījuma par regulāru “Pilskalnes Siguldiņas” apmeklēšanu
un rožu uzraudzīšanu parakstīja visi domes deputāti

Ko lēma deputāti izbraukuma
domes sēdē

Novadā

Comenius projekts

Eglaines pamatskola jau otro reizi piedalās starptautiskajā projektā Comenius. Šoreiz projekts notiek no 2008.gada septembra līdz 2010.gada augustam. Projektā piedalās 7 skolas no 6 valstīm – no Ilālijas, Zviedrijas, Polijas, Turcijas, Latvijas piedalās viena skola no katras valsts, no Anglijas piedalās 2 skolas.
Eglaines pamatskolā šī projekta koordinatore ir angļu valodas skolotāja Viktorija Mikuļina. Projektā ir iesaistītas sākumskolas klases un pirmsskolas grupiņas. Piedalās šādas skolotājas – Anita Naļivaiko ( 1.kl.), Lilita Bērziņa ( 2.kl.),
Iveta Kaķeševa (3.kl.), Līga Baltrukeviča ( 4.kl.), Irēna Fedoroviča un Irēna Kūliņa( pirmsskolas grupiņas)
Projekta tēma ir „Mācīsimies dzīvot veselīgi!”. Katras valsts skolas bērni meklē, apkopo veselīgu ēdienu receptes, gatavo šos ēdienus, fotografē ēdienu pagatavošanas procesu, apraksta to un apkopo. Projekta rezultātā tiks apkopotas
visu dalībvalstu ēdienu receptes vienā lielā grāmatā.
Skolēni sarakstās ar citu valstu skolēniem, sūta apsveikumus dažādos svētkos. Skolotāji dodas pieredzes apmaiņas
braucienos, kuru laikā izstrādā tālākās darbības plānu.
Pieredzes apmaiņas braucienos skolotājiem ir iespēja tuvāk
iepazīties ar citu valstu izglītības sistēmu. Jau ir bijuši divi
pieredzes apmaiņas braucieni – uz Itāliju un uz Zviedriju.
No 5.-8.maijam notika Comenius projekta nedēļa
skolā, kuras laikā varēja apskatīt izstādi par visām projekta
dalībvalstīm. Izstādi gatavoja skolēni kopā ar skolotājām.
Vēl šis nedēļas laikā notika 2. konference starp dalībvalstīm, kuras laikā skolēni sazinājās ar interneta ( skype)
palīdzību. 1.konference notika janvārī, kuras laikā visas
skolas sazinājās skaipā un vienlaicīgi dziedāja dziesmu
angļu valodā.. Šīs konferences laikā skolēni varēja ieraudzīt
savus vēstuļu draugus un nodot viņiem sveicienus. Visu informāciju par projektā Comenius darīto var apskatīt
www.comeniuscba.pl.
Mēs, Eglaines pamatskolas skolotāji, gribētu
aicināt arī citām skolām būt aktīvām un piedalīties Comenius projektos. Šādi projekti paver jaunas iespējas iepazīties ar citu
valstu kultūru, izglītību, var gūt lielu pieredzi un daudz interesantu iespaidu.

Eglaines pamatskola

Izdarīja grozījumus domes 2009.gada budžetā. Sakarā ar mērķdotāciju
piešķiršanu kultūras pasākumiem Pilskalnē un Bebrenē tika palielināts
Ilūkstes novada kultūras centra budžets par Ls 650, bet Pilskalnes pagasta pārvaldei piešķīra papildus budžeta līdzekļus Ls 300 apmērā
vieglās automašīnas remontam.
Nolēma piedalīties ERAF ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektā “Ūdenssaimniecības sakārtošana Pašulienes ciemā” un
“Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem infrastruktūras
aprīkojuma uzlabošana “,kā arī trijos pašvaldību investīciju projektos
2010.gadam: “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve”; “Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecība”; Ilūkstes pirmsskolas izglītības
iestādes “Zvaniņš” rotaļu laukuma izbūve”.
Palielināja SIA ”Šēderes pakalpojumi” pamatkapitālu, izdarot mantisku ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā Ls 5450 apmērā ,kas
palielinājies sakarā ar katlumājas un siltumtrašu rekonstrukciju
Pašulienes ciemā, kā arī šajā sakarā apstiprināja sabiedrības statūtus
jaunā redakcijā.
Izdeva saistošos noteikumus par kārtību, kādā tiks izīrētas Ilūkstes
novada pašvaldības pagaidu dzīvojamās telpas. Pagaidu dzīvojamo telpu
statusu piešķīra divdesmit dzīvokļiem Ilūkstē, Jēkabpils ielā 1 un vienam
dzīvoklim Šēderes pagastā, Pašulienē 4-35.
Apstiprināja Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās struktūrvienību izmantošanas noteikumus.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Skangaļi”
Pilskalnes pagastā un Ilūkstē, Brīvības ielā 29.
Izskatīja SIA ”Lattelecom” lūgumu un atļāva minētai firmai noņemt
uzstādītos taksafonus Ilūkstē, Smilšu ielā 1, Šēderes ciemā un Pašulienes
ciemā un ieteica SIA ”Lattelekom” atstāt uzstādīto taksafonu Ilūkstē,
Vienības laukumā 5, pie pasta ēkas.
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.
Izskatīja biedrības “Daugavas Savienība” priekšlikumu par kandidatūras izvirzīšanu Daugavas Savienības 2009.gada balvai. Daugavas
Savienības balva ik gadus tiek piešķirta personai par Daugavas ielejai
raksturīgo kultūras vērtību un kultūras mantojuma saglabāšanu, kā arī par
amatniecības kopšanu, saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu.
Dome nolēma atbalstīt sociālās, kultūras un izglītības komitejas priekšlikumu par Ārijas Grubertes no Bebrenes pagasta kandidatūras
izvirzīšanu Daugavas Savienības balvai.
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
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Apsveicam

Afiša
Izlaidumi:
Ilūkstes 1. vsk:

Kā baltas asteres lai uzzied jūsu dienas,
Ko it nekāda salna nespēj dzelt,
Lai ne vien gredzeni jūs dzīvē vieno,
Bet sirdīs saglabātais uzticības zelts!

Ilūkstes novada dome sveic sakarā ar stāšanos laulībā
Ilūkstes novada dome sveic sakarā ar stāšanos laulībā

ARTŪRU ALEKSI un MARINU TUNIKU
( laulība noslēgta 25.04.2009. baznīcā )
JEVĢĒŅIJU TIMŠĀNU un NADEŽDU LEZAŅINU
( laulība noslēgta 23.05.2009.)

No 1. -12. jūnijam Ilūkstes BJC (No 10.00-13.00) Plenērs mākslas
skolas audzēkņiem „Kā sienāži starp puķītēm”

Starp daudzām zvaigznēm nu tagad
arī Tavējā mirdz,
No pasaules vējiem to sargās
mīlošo vecāku sirds!

Ielīgošanas pasākumi:
Ilūkstes novada kultūras centrā 22.jūnijā plkst. 20.00 Jāņu
ielīgošanas koncerts
Pilskalnē 23. jūnijā plkst. 22.00 Līgo vakara balle
(pie a/b “Dubezers”
Bebrenē 23. jūnijā plkst. 21.00 Jāņu vakars (pie KN)
Šēderē 22.jūnijā plkst.17.00 ielīgošanas koncerts
23.jūnijā plkst. 22.00 diskoballe

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušie:

☺ šēderietis: KIRILS JAŠKINS

9. kl. – 12.jūnijā 17.00
12.a kl. – 19. jūnijā plkst. 15.00
12.b kl. - 19. jūnijā plkst. 17.00
9.kl. – 12. jūnijā plkst. 17.00
Ilūkstes 2. vsk:
12.kl. - 19. jūnijā plkst. 17.00
Ilūkstes neklātienes vsk: 20. jūnijā plkst.16.00
Bebrenes vidusskola: 9.kl. - 12. jūnijā plkst. 17.00
12.kl. - 20. jūnijā plkst. 16.00
Bebrenes Profesionālā vidusskola: 27. jūnijā plkst. 18.00
Eglaines pamatskola: 13. jūnijā plkst. 17.00
Dvietes pamatskola: 13. jūnijā plkst. 18.00
Subates pamatskola: 13. jūnijā plkst. 17.00

17.05.2009.

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

Pateicība

Vilma Lāce izsaka pateicību veterinārārstam
J.Muncim par kaķim veiksmīgi uztaisīto operāciju.

Lai zvaigžņu vēji vējo,
Lai rožu birzis dīgst,
Lai Piena Ceļa krējums
Jums kausos neizsīkst!
Daudz rožu un daudz dziesmu,
Un mīlestības daudz!
/B.Martuževa/

Apsveicam

Ilūkstes novada dome sveic apaļās jubilejās jūnijā dzimušos novada iedzīvotājus
50
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Ilūkstē:
Marija Merņaka, Anatolijs Osipovs, Sergejs Rilovs, Viktors Ščipanovs, Anita Tamane
Pilskalnē: Lidija Plepe, Leons Rudevičs
Šēderē: Silvija Kaļinka

Bebrenē: Lidija Zviedrāne



Ilūkstē:
Skaidrīte Davne, Anatolijs Geiko, Nikodims Jonins
Bebrenē: Staņislavs Šaršūns
Pilskalnē: Lūcija Čamane



Ilūkstē:



80

F.Bosmans

Vlačeslavs Logunovs, Jānis Vanaģelis

Līdzjūtība
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē
Ir, bija un vienmēr būs.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-

Ēriks Lazdāns
Veneranda Šaršūne
Aivars Vuškāns
Staņislava Kuciņa
Sofija Mičune
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02.07.1994. – 10.05.2009. (Šēdere)
13.10.1943. - 15.05.2009. (Ilūkste)
19.10.1946. - 18.05.2009. (Pilskalne)
09.09.1023. – 22.05.2009. (Ilūkste)
08.01.1927. – 24.05.2009.
(Šēdere)

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

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.

