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Rudens, kopā ar krāsaino lapu
čaboņu un dzestrajām vēja
brāzmām, dāvā mums arī notiku-
mus, kas mums ikvienam liek at-
plaukt smaidā.

Viens no tādiem ir skolotāju
diena, kas šogad tika svinēta 2.ok-
tobrī. Būt par skolotāju – tā ir liela
sūtība, jo skolotājs ir ne tikai
zinību sniedzējs, bet arī sapratnes,
spēka un prieka nesējs.

Arī mūsu novads ir bagāts ar
izglītības iestādēm, kur katrā no
tām šī diena vienmēr ir svarīga un
gaidīta.

Arī šogad šajā dienā skolu
gaiteņus piepildīja dažnedažādo
ziedu smarža un skolēnu priecīgās
čalas. Palūkosimies, ar ko tad šī
diena katrai skolai bija īpaša?

Ilūkstes 1.vidusskolā
skolotāju lomā iejutās un mācību
stundas šajā dienā vadīja 12.klašu
skolēni. Savukārt skolotājiem tika
dāvāts veltījuma koncerts, kā arī
organizētas atraktīvas mācību stun-
das: latviešu valoda, matemātika,
sports un vizuālā māksla.

Pēcpusdienā skolotāji devās uz
Sēļu namu Aknīstē, pa ceļam
iegriežoties un apciemojot atpūtas
kompleksu „Saliņas”. Sēļu namā
varēja nogaršot pēc senām tradīci-
jām ceptu maizi ar speķi un pīrāgu.
Skolotāji darināja rotājumus un
iepazinās ar sēļu nama vēsturi un
paražām.

Īpašu pateicību skolotāju
kolektīvs saka paldies 12.klašu
skolēniem un viņu audzinātājām
Guntrai Davidenko, Vikai
Oļehnovičai un Ivetai Miderei par
jauko Skolotāju dienu!

Ilūkstes 2. vidusskolā jau no
paša rīta 12. klases skolēni
sagaidīja savus skolotājus ar
smaidu un ziedu pušķiem. Ikvienu
iepriecināja rudens ziedu izstāde
un pārsteidza skolotāju foto
galerija ,,Mēs lepojamies ar…!’’

Šajā dienā skolēniem bija
iespēja iejusties skolotāju lomā un
izbaudīt visu šīs profesijas burvību.
Audzēkņi sveica pedagogus ar

pašu sagatavotu oriģinālu un jauku
priekšnesumu. Skolu apciemoja arī
bijušās skolotājas, kā arī ilggadējā
skolas direktore Janīna Mackeviča.

Laiks neatgriežami skrien.
Pasaule iezīmējas tik krāsaina, bet
tajā pašā laikā tik dūmakaina un
noslēpumaina. Centīsimies
neielaist sevī drūmas un tumšas
noskaņas. Ļausimies rudens krāsu
burvībai, un ticēsim!

Pateicība par paveikto darbu
12. klases skolēniem un klases
audzinātājai Tamārai Riekstiņai.

Arī Neklātienes vidusskolā
oktobra pirmajā svētdienā gaišā un
priecīgā gaisotnē tika svinēta
skolotāju diena. Audzēkņi bija
sarūpējuši skaistus rudens ziedus,
kurus kopā ar dzejas rindām un
pateicības vārdiem veltīja
skolotājiem.

Neiztika arī bez kāruma pie
tējas, ko audzēkņi sarūpēja pašu
rokām, jo daudziem profesija ir
saistīta ar kulinārijas brīnumiem.

Par skolotāju dienas tradīciju ir
kļuvis arī kāds kopīgs skolotāju un
audzēkņu ceļojums pa skaistāka-
jām Latvijas vietām, kas šoreiz tiek
plānots oktobra nogalē.

Ilūkstes pirmsskolas
izglītības iestādes „Zvaniņš”
kolektīvs 9.oktobrī, Skolotāju
dienas ietvaros, devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Rēzeknes
PII „Vinnijs Pūks”. Skaisti iespaidi
tika gūti arī, apmeklējot viesu
namu „Pie Pliča” (Preiļi), kur bija
apskatāma Igora Pliča privātkolek-
cija – Latgales novada senlietas.
Turpat varēja apmeklēt arī viņa kā
profesionāla fotogrāfa personāl-
izstādi.

Šajā pašā dienā kolektīvam bija
iespēja apmeklēt mākslinieces
Jeļenas Mihailovas izveidoto leļļu
galeriju. Skolotājas izmantoja
iespēju izjust renesanses laikmeta
iezīmes un ģērbšanās tendences,
ietērpjoties tā laika apģērbā.

Bebrenes profesionālās
vidusskolas trešā grāmatvedības
un ēdināšanas pakalpojumu kursa

audzēkņi pirms Skolotāju dienas
veica anketēšanu. Jautājumi bija
saistīti ar skolotāju bērnību, skolas
gaitām un skolotāja darbu,
piemēram, kāda bija iesauka sko-
las laikā, kāds kuriozākais
gadījums palicis atmiņā no
skolotāja darba gaitām utt. 1. okto-
brī skolotājiem tika iezvanītas
stundas skolas zālē.

Notika 5 stundas saīsinātā
variantā. Atbildot uz jautājumiem,
risinot uzdevumus un spēlējot
dažādas atraktīvas spēles, laiks
paskrēja nemanot.

Pēc stundām audzēkņi uz-
cienāja skolotājus ar pašu
gatavotiem salātiem un pīrāgiem.

Arī Raudas speciālajā in-
ternātpamatskolā bērniem
bāreņiem katru gadu 5. oktobrī tiek
atzīmēta starptautiskā skolotāju
diena. Savlaicīga gatavošanās
svētkiem deva iespēju bērniem
parādīt, ko viņi prot. Tika gatavotas
apsveikuma kartiņas, suvenīri un
iestudētas apsveikuma runas.

Kā vienmēr, skolu atcerējās arī
Daugavpils teātris, kur skolotāji
tika aicināti noskatīties A.Eikborna
komēdiju „Tās sasodītās mīlestības
dēļ”.

Tradīcija, ka skolotāju diena ir
arī skolēnu pašpārvaldes diena,
tiek praktizēta arī šajā skolā.
Vienīgi vecāko klašu bērniem visu
stundu vietā ir atļauts vadīt tikai
divas stundas, kas nedaudz skum-
dina viņus.

Pēc skolēnu apsveikuma
izskanēja sirdi pacilājoši un reizē
tik skumji pateicības vārdi skolas
„zelta fondam”. Ne jau savas
vēlmes dēļ darbu pameta labākie
un pieredzējušākie darbinieki.
Pateicāmies par darbu M.
Kalvānei, H. Vanaģelei, M. Hānei
un I. Kalvānam.

Materiāls tapis sadarbībā ar
skolu kolektīviem

Skolotāju dienā

Šim mēnesim krītošo lapu
Un lietavu buras,
Šo mēnesi salnas
Atvadu sudrabā skauj;
Bet Jūs esat siltums,
Pie kura jaunība turas,
Kad pasauli vēji
Ziemas saltumā rauj.

Jūs esat gudrība,
Tikumi, labākās jūtas,
Jūs – lielākais dārgums,
Ko gadi paturēt ļauj,
Un ne vien šai dienā –
Ir skolotājs vienmēr svētums,
Par atdoto gaismu
Un mūžu, ko dvēselē kļauj.
/K.Apškrūma/

Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs skola

Un skolas dvēsele – skolotāji.

Rudens ir klāt ar mārtiņrožu smaržu un krāsainu kļavas lapu paklāju
zem kājām. Pagājis saulainais septembris. Klāt pirmās salnas un oktobra
pirmā svētdiena – skolotāju diena. Skolās to atzīmē darba nedēļas pēdējā
dienā, kad vecāko klašu skolēni vada stundas saviem jaunākajiem sko-
lasbiedriem un skolotājiem. Šāda tradīcija ir arī pie mums Subates pa-
matskolā. Tad katrs devītklasnieks var „pagaršot” skolotāja darba saldo
garoziņu.

Skolotāju dienas rīts nav tāds kā citi rīti skolā. Katra mazā sirsniņa ir
satraukta, kad klasē no rīta neienāk un ierasto labrītu nepasaka mīļā
skolotāja, bet lielais puisis vai meitene no 9.klases. Skolotāji, savukārt, uz
dažiem mirkļiem paviesojas pagātnē un apsēžas skolas solā. Šajā dienā
viņus māca un pārbauda skolēni.

Mūsu skolā skolotājiem tiek gatavots veltījumu koncerts. Katra klase
uzstājas ar savu veidoto priekšnesumu – apsveikumu skolotājiem. Par
pasākuma izdošanos atbild skolas seniori – 9.klase. Skolotāji ir patīkami
satraukti un aizkustināti, kad koncerta beigās katra mazā skolēna rociņa
sniedz rudens ziedu pušķi savai skolotājai vai skolotājam. Mūsu skolā ir
tradīcija uz skolotāju dienas koncertu aicināt arī pensionētos skolotājus.
Viņi labprāt nāk uz skolu un ar savu klātbūtni pagodina skolas kolektīvu.
Skolas direktors viņiem pasniedz pa rudens rozei un teic pateicības vār-
dus par skolā pavadītajiem darba gadiem.

Kā mazs un rudenīgs sveiciens gan skolotājiem, gan mums pašiem
ir tapusi rudens ražas izstāde. Skolēni sanesuši dažādus interesantu formu
dārzeņus un augļus, kopā ar klašu audzinātājiem veidojuši rudens ziedu
kompozīcijas. Visas dabas veltes ieņēmušas goda vietu Miķeļdienas
izstādē, kas priecē mūsu un skolas ciemiņu acis.

Subates pamatskolas avīzes „Atspulgs” radošais kolektīvs

Subates pamatskola

Skolotāju diena Bebrenes
vidusskolā

Kad koku lapas sāk krāsoties visās varavīksnes krāsās, Bebrenes
vidusskolā tiek svinēta skolotāju diena. Tā ir diena, kad 12. klases skolēni
var iejusties skolotāja lomā un izjust, kā tas ir, kad vajag tikt galā ar
dažiem nepaklausīgiem bērniem, kad vajag iemācīties saprasties ar visu
klasi un izdarīt tā, lai skolēniem mācību stundās nebūtu garlaicīgi un lai
viņi ar prieku ieklausītos mūsu vārdos. Tieši tādēļ tika veidotas tema-
tiskās stundas, kurās bija iespēja apgūt pupiņu valodu, izspēlēt dažas in-
telektuālās spēles, kā arī piedalīties safari.

Skolotāju diena ir diena, kad mūsu skolas skolotāji vairs nav
skolotāji, bet gan 13. klases skolēni. Mūsu skolas 13. klasei tika novadīta
tematiskā stunda „Nekā personīga”, kurā viņi iemācījās, kā pareizi
uzrakstīt dzejoli un kā to interesantāk pasniegt pārējiem skolas skolēniem.

Pēc mācību stundām sekoja svinīgā daļa, kura norisinājās sko-
las aktu zālē. Bebrenes vidusskolas skolēni pirms pasākuma bija snieguši
savu skaidrojumu vārdam „skolotājs”. Skolas mazākie bērniņi- 1. klases
skolēni- apgalvoja, ka skolotāja ir mīļa un cienīga tante, kura māca bēr-
nus, izdala grāmatas, māca matemātiku un audzina. Skolas vecākie
skolēni- 12. klase- apgalvoja, ka skolotājs ir izredzētais, kurš tika radīts,
lai glābtu pasauli no analfabētisma un stulbuma. Katrai klasei bija daudz
sakāmā par mūsu skolas skolotājiem, tomēr ikviens bija teicis, ka
skolotāji ir gudri, jauki un uzticami.

Bebrenes vidusskolas skolotājiem tika piešķirti tituli. Skolas di-
rektorei Ērikai Šaršunei tika piešķirts tituls „Miss ”galva”, sporta
skolotāja Diāna Caune - Ostrovska ieguva titulu „Miss lecamaukla”,
ķīmijas skolotāja Aina Šaudiņa ieguva titulu „Miss molekula”, bet sko-
las mājturības skolotājs Maigurs Pudāns ieguva titulu „- Misters ēvele”.

Skolotāju dienā skolotājiem bija iespēja arī pamatīgi izdejoties
ar 12. klases skolēniem. Mēs visi kopā spēlējām spēles, dziedājām un de-
jojām. Šī diena tika aizvadīta jautrā un interesantā gaisotnē.

Vēlējāmies, lai skolotāji skolotāju dienā dejotu, jo deja ir tā,
kuras pamatā ir mūzika, bet to, kā dejot pie šīs mūzikas, mēs izvēlamies
paši. Tāpat ir arī skolā- visa pamatā ir skolotājs. Skolotājs ir cilvēks, kurš
cenšas sniegt mums iespējami daudz zināšanu, bet to, cik labi mēs tās
apgūsim, tas ir atkarīgs tikai no mums- skolēniem.

Zane Plone
Bebrenes vidusskolas. 12. klases skolniece



2

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS 2009. GADA OKTOBRIS

Notikums

Skolotāju diena Eglaines pamatskolā

Kādā Latvijas tālā nostūrītī, kur
saule ausa tālu, tālu Kurzemes
pusē, pusdienās tā bija virs leišu
zemes, bet norietēja tālu aiz Rīgas
un Liepājas Baltijas jūrā, dzīvoja
kāds vecs, sirms, bārdains vīrs.

Kad Eglaines skola svinēja
savu septiņdesmito dzimšanas
dienu, viņš atnāca uz skolu un
pastāstīja bērniem pasaciņu. Tā
nebija pasaciņa par Sarkangalvīti
un karaļvalstīm aiz trejdeviņām
jūrām.

Visi zina, ka pasakās ir daudz
brīnumu un maz patiesības. Šajā
pasaciņā ir tikai patiesība un ļoti
maz brīnumu. Tā ir pasaciņa, vai
patiesība par Eglaines skolu.

Lūk, ko viņš stāstīja.
Ļoti, ļoti, ļoti senos laikos, te,

kur jūs tagad sēžat, siltā un gaišā
skolas klasē, un klausāties šo
pasaku, bija liela, dziļa jūra, kas
klāja visu mūsu Latvijas zemi. Jūra
dzīvoja ļoti, ļoti ilgi. Tad no jūras
iznira zeme un jūra aizbēga. Zeme
arī dzīvoja ļoti, ļoti ilgi. Viņai
četras reizes pāri vēlās nikns,
milzīgs ziemeļu ledājs. Viņš
gribēja zemi sasaldēt pavisam, kā
pasakās nikns burvis vai ļaunā ra-
gana. Tad Saulīte, labā burve,
apžēlojās par Zemi un sāka nikno
Ziemeļu Ledāju karsēt. No Saules
siltuma un savām bēdām Ziemeļu
Ledājs apraudājās un izkusa.
Milzīgas niknā Ziemeļu Ledāja
asaru upes vēlās pāri mūsu zemei,
nesdamas līdzi akmeņus, granti un
mālus. Izveidojās pauguri.
Ieplakas, piepildoties ar ūdeni,
kļuva par ezeriem. Pagāja ļoti, ļoti,
ļoti daudz gadu. Ezeros sāka dzīvot
visādas zivis un vēži. Pauguros,

priecādamies par labās burves
Saulītes siltumu, sāka augt zāle,
krūmi un lieli, lieli biezi un vareni
egļu un priežu meži. Kas dzīvo
mežā? To jūs jau zināt. Jā, te
dzīvoja arī vilki, bet Sarkangalvītes
gan te nebija. Ne tik ļoti senos
laikos te parādījās arī cilvēki, kas
dzīvoja ciltīs. Tāpat kā pasakās ir
labie un ļaunie gari, labie un ļaunie
karaļi, tāpat arī cilvēki ir labi un
ļauni. Lielākās un stiprākās ciltis
iekaroja mazās. Radās mantkārīgi
valdnieki, kas gribēja arvien vairāk
zemes un kalpu. Viens valdnieks,
kurš iekaroja daudz tautu, ne-
gribēja braukt zirgu pajūgā. Viņš
lika izcirst mežā garu stigu un
uzbūvēt dzelzceļu no Pēterburgas
līdz Varšavai. Šo dzelzceļu, bērni,
jūs no skolas logiem redzat. Tad
uzcēla staciju un mājas strād-
niekiem. Daudzi amatnieki un tir-
gotāji arī uzcēla sev mājas un tā
radās Eglaines ciems. Skolas gan
tad vēl nebija. Gadi gāja. Nāca citi
valdnieki, vēl mantkārīgāki un
nežēlīgāki, kuri izraisīja Pirmo
Pasaules karu. Tie bija Vilhelms un
Nikolajs. Viņi nežēloja savus kal-
pus, sūtīja tos karā slepkavot,
dedzināt un graut ienaidnieka pilis.
Sagrāva arī Lašu pili. Karavīriem
apnika karot. Viņi nometa ieročus,
sadevās rokās un padzina nežēlīgos
valdniekus.

Visas tautas kļuva brīvas. Arī
latvieši nodibināja savu valsti. Tad
Latvijā nāca valdnieks Kārlis. Viņš
bija labs saimnieks. Agronoms.
Viņš mīlēja savu tautu, zemi un
valsti. Viņš mācīja čakli un godīgi
strādāt, lai Latvija būtu skaistāka
un bagātāka par citām

karaļvalstīm. Viņš iemācīja zem-
niekus audzēt govis, kas dod daudz
piena, gaļīgas un treknas cūkas,
cukurbietes, lai nevajadzētu vest
cukuru no citām zemēm un audzēt
citu mantību, ko latvieši pārdeva
citām karaļvalstīm un ieguva daudz
naudas. Par nopelnīto naudu vald-
nieks Kārlis pavēlēja būvēt elek-
trostaciju,cukurfabriku, sanatorijas,
slimnīcas un skolas. Viņš pavēlēja
uzbūvēt daudz skolu gar visu
Latvijas robežu, gar leišu, poļu,
krievu un igauņu zemēm.
1938.gadā valdnieks Kārlis lika iz-
cirst egles un priedes Eglaines
ciema dienvidaustrumu nomalē un
uzcelt ļoti, ļoti skaistu, visaugstāko
un diženāko celtni, ko var redzēt
tālu, tālu no visām debespusēm. Tā
ir mūsu mīļā Eglaines skola. Īsta
gaismas pils!

Kāpēc es to nosaucu par gais-
mas pili? Valdnieks Kārlis gribēja,
lai bērni augtu gudri, godīgi, cen-
tīgi, cienītu cilvēkus, mīlētu savu
Dzimteni un daudz zinātu.
Zināšanas un centība ir gaisma,
bet nezināšana un slinkums ir
tumsa. Skolā bērni iegūst šo
gaismu.

Kārlis gribēja, lai skolā
bērniem būtu labi. Lai viņi dzīvotu
kā prinči un princeses. Viņš lika
skolā ierīkot centrālo apkuri, lai
skola būtu silta. Lika ierīkot in-
ternātu, lai tālu dzīvojošie bērni
varētu skolā gulēt pa nakti. Lika
ierīkot virtuvi, lai bērni skolā
varētu ēst brokastis, pusdienas un
vakariņas. Lika ierīkot dušas, lai
bērni varētu arī mazgāties.

Tomēr valdniekam Kārlim
neizdevās īstenot visus savus labos

nodomus, jo viņu aizveda gūstā.
Tur viņš arī nomira. Pasaulē bija
vēl citi varenāki valdnieki, gan
labi, gan ļauni. Divi nežēlīgi,
mantrausīgi un slavas kāri vald-
nieki Josifs un Ādolfs, kuri bez
žēlastības slepkavoja arī savus va-
garus un tautu, gribēja iekarot visu
pasauli. Viņi bija viltīgi, kā lapsa
un vilks. Viņi izlikās, ka grib
draudzēties, bet slepenībā gatavo-
jās viens otram uzbrukt. Tā arī
notika. Sākās visbriesmīgākais no
visiem Pasaules kariem. Karš
pasaulē plosījās daudzus gadus.

Tas notika tieši tad, kad es biju
tāds kā jūs un mācījos šajā skolā.

Visi zina, kas ir nakts un diena.
Visi zina, kas ir vasara un ziema.

Pasaku valodā runājot, tad, kad
es gāju skolā, bija gara, gara,
auksta un tumša ziemas nakts. Visā
Eglainē un skolā nebija elektrības.
Kad saulīte norietēja, iestājās
melna, melna tumsa. Skolēni mājas
uzdevumus pildīja pie sveču un
petrolejas lampu gaismas.
Saimnieces skolā garšīgas pusdi-
enas negatavoja. Veikalā nevarēja
nopirkt, ko gribi un cik gribi.
Varēja nopirkt tikai to, ko valdnieki
Ādolfs un Josifs atļāva. Viņi arī
noteica, cik daudz un kādus pro-
duktus katrs cilvēks drīkstēja
nopirkt un pa dienu apēst. Dažkārt
skolā nebija malkas. Mēs, skolēni,
paši mežā zāģējām malku, krāvām
vezumā, vedām uz skolu un paši
skaldījām. Krāsainu bilžu grāmatās
nebija, dažkārt arī nebija grāmatu.

Skolotāji mums stāstīja un mēs
pierakstījām to, ko nākošajā dienā
vajadzēja atbildēt. Dažkārt mums
arī nebija tintes un krāsaino zī-

muļu. Labākie zīmētāji zīmēja ar
krāsns ogli.

Dažkārt mums nebija burtnīcu.
Arī veikalā burtnīcas nevarēja
nopirkt. Skolotāji mums lika
pašiem meklēt papīru, rakstīt uz
vecu avīžu malām vai ietinamā pa-
pīra.

Uz skolu mēs bridām pa
dubļiem un dziļu sniegu. Grantētu
ceļu un asfaltētu ielu tad nebija.
Jūsu vectēvi un vecāsmātes gāja uz
skolu septiņus kilometrus un tikpat
atpakaļ katru dienu. Internāta
nebija. Personīgo automobiļu
nebija. Šoferi autobusos bērnus uz
skolu un uz mājām neveda. Vald-
nieki Ādolfs un Josifs skolām au-
tobusus nedeva. Mēs nevarējām pa
starpbrīžiem aizskriet uz veikalu
nopirkt šokolādi, cepumus vai
saldējumu. Tur nekā tāda nebija.
Mēs uz skolu gājām vecos tēva
zābakos, pāršūtās tēva biksēs un
svārkos. Mēs nezinājām, kas ir
džinsi, čipsi, klipši, flomāsteri,
televizori, diapozitīvi, datori, inter-
nets un mobilie telefoni. Mēs
nevarējām starpbrīžos piezvanīt uz
mājām un māmiņa nevarēja
piezvanīt mums uz skolu. Tad nekā
tāda nebija. Tagad jums tas viss ir.
Pasaku valodā runājot, jūs
mācāties skolā, kad ir gara, gara,
silta un saulaina vasaras diena.

Tāpēc, bērni, mācieties cītīgi,
audziet gudri, mīliet un saudzējiet
savu skolu, mūsu gaismas pili, lai
tā dzīvo ilgi, ilgi, ilgi un dod gu-
drības un zināšanu gaismu jums,
jūsu bērniem un bērnu bērniem.

Eglaines pamatskolas
pensionētais skolotājs

Valentīns Rogožins

PASACIŅA PAR EGLAINES SKOLU

Ar rudenīgajām lietavām un
košās krāsās krītošām koku lapām,
ar ziedošajiem miķelīšiem dārzos
un salnu naktīm esam iegājuši
rudenī.

Klāt Skolotāju diena! Šogad tā
mums, Eglaines pamatskolas
skolotājiem, bija īpaša. Gan
skolotāji, gan skolēni to gaidīja ar
priecīgu satraukumu, jo tieši šajos
svētkos ciemos gaidījām 19
skolotājus no Polijas, Zviedrijas,
Lielbritānijas, Itālijas un tālās Tur-
cijas.

Eglaines pamatskola ir ie-
saistījusies „Comenius” skolu part-
nerības projektā. Tā ietvaros notiek
pieredzes braucieni uz projektā ie-
saistītajām valstīm. Šoruden
uzņemt ciemiņus bija mūsu kārta.
Projekta vadītāja – skolotāja
Viktorija Mikuļina, ar lielu entuzi-
asmu noorganizēja ‘Comenius’
skolotāju tikšanos no 5.līdz 7.okto-
brim. Šajā notikumā tika iesaistīti
visi skolas skolēni un skolotāji.

Skolēni šos svētkus gaidīja ar
nepacietību, jo svinēt Skolotāju
dienu veselas trīs dienas – tas ir
neparasti un pirmo reizi skolas vēs-
turē. 5.oktobrī liels satraukums bija

9.kl. skolēniem, jo tieši viņi
sagaidīja ciemiņus un veda tos
ekskursijā pa skolu. Skolēni varēja
iejusties gida lomā un pārbaudīt
savas angļu valodas zināšanas un
prasmes. Lielu atzinību izpelnījās
Skolotāju dienai veltītais svētku
koncerts, kurā skatītājus ar dzies-
mām, dejām un teātra pulciņa
uzvedumu priecēja skolas bērni,
skolotāji un arī ciemiņi. Partner-
valstu pārstāvji bija sagatavojuši
interesantus priekšnesumus. Tos
vērojot, mums radās priekšstats, kā
pareizi jārunā angļu valodā. Bija
interesanti vērot kā prot dejot,
dziedāt un spēlēt mūzikas instru-
mentus ciemiņi. Dzirdējām
skanīgās zviedru, poļu, itāļu un
neparasto turku valodas. Īpašs
paldies no skolotāju puses jāsaka
Skolēnu Līdzpārvaldei un skolas
Vecāku padomei, kuri bija
sagādājuši garšīgu svētku pīrāgu.

Pēc koncerta viesi tika
iepazīstināti ar latviešu tautas
dziesmām un rotaļām. Šīs aktiv-
itātes vienmēr izraisa neviltotu
sajūsmu ciemiņu vidū, jo,
pateicoties skolotājas Maijas Žiga-
jevas un sākumskolas skolotāju –

Ivetas Kaķeševas, Anitas Naļivaiko
un Lilitas Bērziņas - pedagoģiska-
jam talantam, trīs dienu laikā viesi
skaidrā latviešu valodā dziedāja
„Kur tu teci, gailīti”, pierakstīja
dziesmu vārdus un atrada interneta
adreses, kur meklēt informāciju par
mūsu dziesmām un rotaļām.

Neraugoties uz piesātināto
dienu, turpinājumā sekoja vairāku
stundu darbs, pārrunājot paveikto
un plānojot turpmāko darbību pro-
jekta ietvaros.

6.oktobris ir diena, kuru vien-
mēr gaida devītās klases skolēni, jo
tad viņi iejūtas skolotāju lomās.
Tika aizvietoti visi sākumskolas
skolotāji, pirmsskolas audzinātāja
un angļu valodas skolotāja Vik-
torija. Šie skolotāji kopā ar
ciemiņiem devās ekskursijā pa Lat-
gali, viņi apmeklēja Aglonas bazi-
liku, Maizes muzeju, Karaļa kalnu,
Čertoka ezeru un Krāslavas pilsētu.

7.oktobrī viesi devās ekskursijā
uz Ilūkstes pirmsskolas iestādi
„Zvaniņš”, Ilūkstes 1.vsk. sākum-
skolu un apmeklēja Bebrenes
vidusskolu. Ciemiņi iepazinās ar
mācību metodēm, mācību
līdzekļiem, priecājās par bērnu

radošajiem darbiem un ar sajūsmu
noskatījās sākumskolas skolēnu
sagatavoto koncertu. Īpaši
pārdzīvojumi viesiem bija Be-
brenes vidusskolas pagrabā,
tiekoties ar Spoku un Sikspārni.
Liels paldies visiem minēto
izglītības iestāžu vadītājiem par
sirnīgo uzņemšanu un atsaucību.

Projekta „Comenius” tēma:
„Radoši mācīsimies dzīvot
veselīgi”. Atgriežoties Eglaines pa-
matskolā, viesi kopā ar 3.un
4.klašu skolēniem piedalījās tautas
bumbas sacensībās. Īpaši labi ve-
icās Itālijas pārstāvēm. Pēc
sportiskajām aktivitātēm, spītējot
nelabvēlīgajiem laika apstākļiem,
sekoja pārgājiens uz Eglaines pa-
gasta informācijas centru, kur
Ligita Petuhova iepazīstināja
viesus ar muzeja ekspozīcijām. Ar
lielu interesi ciemiņi darbojās
radošajā darbnīcā „Rudens roze”,
apgūstot prasmi izveidot no krā-
sainajām rudens lapām neparastas
rozes.

Diena bija iespaidiem bagāta,
bet vakarā vēl gaidīja atpūtas
vakars „Saliņās”- gleznainā vietā,
Sviļu ezera krastā.

Vakara dalībniekus uzrunāja
Ilūkstes novada domes izpilddirek-
tore Līga Dudare, kultūras un
izglītības nodaļas vadītāja Ilona
Linarde un Eglaines pagasta pār-
valdes vadītājs Romualds Fe-
dorovičs. Viesi aplūkoja atpūtas
bāzi, dalījās iespaidos un in-
teresējās par dzīvi mūsu valstī un
pārmaiņām šajā sarežģītajā laikā.
Vakars noslēdzās ar projekta
„Comenius” himnu, apsveikumiem
un laba vēlējumiem. Ciemošanās
laiks pagāja nemanot, un viesi
devās uz Daugavpili, lai atgrieztos
savās valstīs.

Šķiroties sapratām, ka dar-
bošanās projektā paver iespējas
gan skolotājiem, gan skolēniem
iegūt jaunus draugus, paplašināt
savu redzesloku, iepazīties ar
dažādu Eiropas valstu un Turcijas
izglītības sistēmām, viņu kultūru
un tradīcijām.

Direktora vietniece
audzināšanas darbā

Eva Linkeviča

Pārdomām
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27.septembrī uz Spānijas pil-
sētu Elči devās projekta „Mode H”
dalībnieki. Tie bija Daugavpils un
Ilūkstes novadu cilvēki ar īpašām
vajadzībām, kas Elčē piedalījās
adaptētās modes forumā. No
Ilūkstes novada projektā bija ie-
saistīti Marija Šteinberga, Maija
Rešņa, Valdis Rešņa, Jurijs
Fjodorovs, Ilze Grāvere, Benita
Smaļenska un Biruta Millere.

Šajā pasākumā kopumā
piedalījās sešas pasaules valstis –
Spānija, Portugāle, Francija,
Beļģija, Lietuva un Latvija. Fo-
ruma mērķis bija ne vien pievērst
sabiedrības uzmanību cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, bet arī iesaistīt
apģērbu dizainerus, režisorus un
virkni citu speciālistu šo cilvēku
problēmu risināšanā.

Spānijā Daugavpils un Ilūkstes
novadu cilvēki pārstāvēja mūsu
valsti ar astoņu minūšu garu
horeogrāfisku uzvedumu, kas
stāstīja par Jāņu svinēšanas tradīci-
jām Latvijā. Uz Elčes Lielā teātra
skatuves tika parādīta visa svētku
norise - ziedu lasīšana, vainagu
pīšana, līgošana, ugunskuri, ro-
taļas, danči un Jāņudienas saullēkta
sagaidīšana.

Iestudējums, ņemot vērā dalīb-
nieku dažādo veselības stāvokli,
nenāca viegli. Pienācās daudz
strādāt, lai prieks būtu ne tikai
uzveduma dalībniekiem, bet arī
skatītājiem. Daudz darba un

gabaliņu no sirds uzveduma
tapšanā ieguldīja scenogrāfe Inta
Uškāne un horeogrāfe Aija
Daugele. Par krāšņo tērpu
sagatavošanu rūpējās māksliniece
Olga Gžibovska.

Spānijā, foruma pasākumu
ietvaros, katras valsts pārstāvji
demonstrēja arī īpaši šim pasāku-
mam modelētos tērpus. Mūsu no-
vada pārstāves Marija Šteinberga
un Ilze Grāvere piedalījās „Mode
H” defilē Rīgas modes mākslin-
ieces Tatjanas Pavlovas
sagatavotajos tērpos.

Nedēļa Spānijā bija ne tikai
mēģinājumi, pasākumi un izrāde,

bet arī iespēja nedaudz iepazīt šīs
valsts dabu, vēsturi, kultūru un cil-
vēkus. Mums bija dota iespēja ap-
meklēt vēstures muzejus, palmu
dendrāriju, slavenās apavu
ražošanas firmas „Pikolino”
muzeju, vērot mandarīnu, olīvu,
apelsīnu, palmu birzis, iepazīt
spāņu virtuvi. Labā atmiņā paliks
spāņu sirsnība, atsaucība, dzīves-
prieks un smaidošās sejas.

Elče, pilsēta, kas šogad uzņēma
foruma dalībniekus, ir īpaši ievēro-
jama ar to, ka tajā jebkurš cilvēks
ar īpašām vajadzībām jūtas
iederīgs un vajadzīgs. Pilsētas sa-
biedriskais transports ir piemērots

tam, lai cilvēki ratiņkrēslos varētu
brīvi iekļūt transporta līdzeklī pat
bez pārējo braucēju palīdzības. Itin
visas iestādes un veikali ir
padomājuši par to, lai cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām nerastos nekā-
das grūtības, tos apmeklējot.

Mēs visi, kas no Ilūkstes no-
vada piedalījāmies projektā „Mode
H”, esam pateicīgi Daugavpils un

Ilūkstes novadu pašvaldībām, pro-
jekta vadītājiem, sociālajiem
d i e n e s t i e m , a u t o t r a n s p o r t a
vadītājiem, mūsu danču skolotājai
Aijai, scenogrāfei Intai, kostīmu un
grima māksliniecei Olgai par at-
balstu un ieguldīto darbu.

Projekta “Mode - H” dalīniece
Biruta Millere

Spānijas siltajā saulē.

Brīdi pirms izrādes

Marija Šteinberga (modes defilē)

1961. gada pavasaris kopā ar
ziedošo puķu pļavām bija atnesis
arī kādu īpašu dienu – savu au-
dzināmo klasi dzīvē pavadīja
Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājs
Leonards Leščinskis. Kopš šī
izlaiduma nu ir pagājuši 48 gadi,
kas ir izkaisījuši tā gada izlaidum-
niekus pa visām Latvijas malām,
bet viņu sirdis aizvien ir spējušas
palikt sasniedzamā atmiņu dzīļu at-
tālumā. Un tieši šogad 11.septem-
brī, kad skolotājs, bijušais klases
audzinātājs svinēja savu 80 gadu
jubileju, tāpat kā toreiz - krāšņu
ziedu pilnām rokām, tāpat kā
kādreiz 1961.gada izlaidumā,
stāvēja tie paši absolventi, lai sum-

inātu savu skolotāju
apaļajā jubilejā.

Tā gada saviļņojošais
mirklis, kad daudzi vēl
tikai atradās sava ceļa
sākumā un rūpju, prieka
un neziņas mākti skatījās
nākotnē, neviļus sasaucās
ar šī gada 11.septembri,
kad nu jau dzīves
pieredzes bagāti šie paši
skolēni teica apsveikuma
vārdus skolotājam, kas šos
48 gadus atpakaļ bija
viņus palaidis lielajā
dzīvē.

Šis vakars bija īpašs,
pateicības vārdu un senu
notikumu caurausts. At-
miņu kamols pa druskai
tika ritināts vaļā. Ikviena
stāstījums par kopā
piedzīvoto un pārdzīvoto,

par priecīgo un reizēm skumjo –
kopā savijoties veidoja krāšņu
notikumu buķeti.

Skolotāja L.Leščinska au-
dzēkņiem ir palikušas siltas at-
miņas no tiem laikiem. Ikviens
zina par viņu teikt tikai labu vārdu.
Kā teica absolventi: „Skolotājs
Leonards Leščinskis mācīja
matemātiku un fiziku. Viņš bija no
tiem, kas prata iemācīt... Vēl tagad
mums ir iekšā tas, ko viņš
iemācīja.” Skaistas atmiņas absol-
ventiem ir palikušas arī par
skolotāja Leonarda Leščinska
kundzi Eleonoru, kas viņiem pas-
niedza mākslas vēsturi.

Šis vakars ļāva atvērt sen
pagājušas, bet ar skaistiem notiku-
miem aprakstītas vēstures lapas-
pusi. Sirdi sildošas bija audzēkņu
atmiņas par pirmo braucienu ar
tramvaju, kas notika klases audz-
inātāja pavadībā. Atmiņas
iesniedzas arī pirmajā ceļojumā uz
galvaspilsētu Rīgu, kas izvērtās par
lielu piedzīvojumu. Šī brauciena
neatņemama sastāvdaļa bija Dailes
teātris, kur rādīja uzvedumu „Vikas
pirmā balle”. Audzēkņu vārdiem
runājot: „Tā bija brīnišķīga izrāde.
Dina Kuple tēloja Viku un tas
Silavas valsis skanēja mums. Un
tas bija ļoti skaisti, jo cik nu mēs,
lauku bērni, varējām būt tai Rīgā.”
Šis pats brauciens deva iespēju ap-
meklēt Raiņa kapus, Daugavmalu
un Bastejkalnu. Tam sekoja arī citi
braucieni, kas tāpat nes līdzi ne
mazums interesantu notikumu un
atmiņu.

Kā izteicās paši absolventi,
skolotājs pa skolas laiku ir
iemācījis ne tikai formulas un
matemātiskus vienādojumus, bet ir
sniedzis pašu galveno – sirds
izglītību.

Arī skolotājs L.Leščinskis
atzīst, ka par šo klasi ir palikušas
vislabākās atmiņas, kā jau par
vienīgajiem. Palaidis dzīvē savus
audzēkņus, viņš pildīja direktora
vietnieka mācību darbā pienāku-
mus, līdz ar to paliekot bez
audzināmās klases. Sirdī ir palikusi
arī tam laikam raksturīgā cieņa pret
skolotāju, kas, diemžēl, mūsdienās

reizēm ir par maz pamanāma sko-
las ikdienas dzīvē.

Ziedu, apsveikumu, labu vārdu
un siltu atmiņu pilns bija šis
notikums, kas liek pasmaidīt un

priecāties par to, cik bagāta un
vērtīga ir cilvēka dzīve.

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sarmīte Bogdanoviča

Skolotājs, kas iemācīja pašu galveno - sirds izglītību.

Viņu sirdis aizvien ir spējušas palikt sasniedzamā atmiņu dzīļu
attālumā...

Kādreiz 1961.gada izlaidumā...
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Ikgadējais Rudens gadatirgus šogad notika 3.oktobrī. Tas bija īpaši
kupls un daudzveidīgs. Zīmīgs tas bija arī ar to, ka tirgū viesojās Rokišķu
novada amatnieki ar saviem izstrādājumiem.

No septembra sākuma Subates muzejā-izstāžu zālē notika Rokišķu
novada (Lietuva) amatnieku darbu izstāde - audumi, dekupāžas darbi,
gleznas, rotaslietas u.c. Tirgus dienā notika šīs izstādes noslēgums.
Lietuvas draugi demonstrēja pašu darinātos tērpus.

Līdz šim subatieši sadarbojās ar kaimiņiem lietuviešiem dziesmu un
deju jomā. Un tagad ir prieks uzsākt pieredzes apmaiņu arī radošajos dar-
bos.

Jau par neatņemamu rudens tirgus sastāvdaļu ir kļuvis kopīgais cien-
asts. Saimniece Ona Ivanova cienāja tirgus dalībniekus ar siltiem, turpat
tirgus laukumā uz uguns sildītiem kāpostiem, kurus sagatavoja pati Ona
un viņas kolēģes - Anna Skačkova, Lilita Apele un Anfisa Sologubova.

Subates kultūras nama vadītāja Gunta Semjonova

Rudens gadatirgus Subatē
Visā Eiropā jau 15 gadus 3. un

4. oktobrī notiek Putnu vērošanas
dienas, kurās tūkstošiem dabas
draugu dodas vērot dažādus put-
nus. Eiropas Putnu vērošanas dienu
mērķis ir pievērst sabiedrības uz-
manību putniem, apjaust mūsu
dabas vērtības un likt aizdomāties
par to saglabāšanas ne-
pieciešamību.

Šogad arī dabas parkā „Dvietes
paliene” bija iespēja ņemt dalību
Eiropas Putnu vērošanas dienu
pasākumā. 4. oktobrī 60 dabas
draugi no tuvām un tālām vietām
bija pulcējušies pie Dvietes senle-
jas informācijas centra „Gulbji”
Bebrenes pagasta Putnu salā.
Pasākuma dalībniekiem tika dota
iespēja piedalīties putnu vērošanas
ekskursijā ornitologa Edmunda
Račinska vadībā, kā arī izmēģināt
pirmo putnu vērošanas torni Dvi-
etes palienē. Tornis uzbūvēts šajā
vasarā izmantojot tikai Nīderlandes
Karaliskās Putnu aizsardzības
biedrības ziedotos līdzekļus. Mēs
esam priecīgi, ka Eiropas dabas
draugi ir augstu novērtējuši mūsu
dabas bagātības un ir gatavi ieg-
uldīt līdzekļus Ilūkstes novada
dabas vērtību saglabāšanā, at-
jaunošanā un popularizēšanā.

Ikviens tiek aicināts apmeklēt
dabas parku „Dvietes paliene”,

iepazīt mūsu novada dabas un
kultūrvēsturiskās vērtības, uzkāpt
putnu vērošanas tornī, izjust dabas
skaistumu un saņemt enerģijas
lādiņu.

Lūgums savu vizīti dabas parkā
saskaņot pa telefonu 20219770, jo

tikai vietējā vides gida pavadībā
var ieraudzīt un uzzināt daudz in-
teresantu faktu.

Bebrenes pagasta pārvaldes
vadītāja

Benita Štrausa

Putnu vērošanas tornis dabas parkā „Dvietes paliene”

1 9 . s e p t e m b r ī
Subatē notika vēl līdz
šim nebijis pasākums
– subatiešu -
muzikantu saiets.
Pasākuma idejas au-
tors ir Vladas Liman-
tas, kurš pirms 30
gadiem ir ieradies
Subatē un uzsācis ar
kolēģiem muzikālo
darbību Subates KN.
Šajos 30 gados Subatē
darbojušies dažādi
vokāli-instrumentālo
ansambļu sastāvi. Un
lūk, saietā bija doma
aicināt visus kopā uz
saspēli, atceroties
jaunību un balles.

No rīta Tirgus laukumā
muzikanti pulcējās zem vecā ozola
un priecēja garāmgājējus un tirgus
dalībniekus. Pusdienlaikā Subates
Romas katoļu baznīcā izskanēja
garīgā mūzika un dziedājumi. Tos
sniedza Jēkabpils mūzikas skolas
audzēkņi subatietes Anitas
Cinkmanes vadībā.

Vakarā, plkst. 17.00 Ezermalas
parkā visi tika aicināti uz lielo kon-
certu. Muzikantu sniegumi un viņu
pašu klātbūtne deva iespēju
daudziem atgriezties jaunības at-
miņās, dzirdēt vecās melodijas.

Koncertā piedalījās Nikolajs
Ivanovs, Jānis Bērziņš, Inga
Kraševska ar Violu Jasmani,
kvartets- Jānis Barons, Klinta
Kraševska, Zane Samsone un
atraktīvais Agris Cimoška. Jauki
bija atkal dzirdēt kopā spēlējam

muzikālo Raupu ģimeni- Rasmu,
Aivaru, meitu Lauru un ģitārspēles
virtuozu Raiti. Kopā uz
muzicēšanu bija atkal sapulcējušies
slavenā Subates ansambļa dalīb-
nieki- vadītāja Anita Cinkmane un
brāļi Andris un Māris Golovacki.
Ansamblis Daugavpils raj. skatē
1985.gadā ieguva pirmo vietu. Ļoti
žēl, ka saietā nevarēja piedalīties
vēl divi šī ansambļa dalībnieki-
Andris Bīgestāns un Vladislavs
Lapelis. Koncertā piedalījās arī
grupa „Atkal kopā” no Ilūkstes. Arī
pats pasākuma virzītājspēks un
dvēsele- Vladas Limantas izpildīja
vairākas dziesmas. Jautrības noti
koncertam dāvāja Subates līnijde-
jotājas .

Pasākuma muzikālo skanējumu
un krāšņos gaismas efektus sniedza
Daugavpils teātra tehniskā ko-
manda.

Un vēl, par saietu bija uzzinājis
(garām braucot) pats Ābrams no
„Silmačiem”. Tā sagadījās, ka viņš
ar savu saimi meklēja muzikantus
savas mīļās meitiņas kāzām. Visu
koncertu viņš ar sajūsmu klausījās
dalībniekus un bija ar mieru ņemt
visus, jo, kā pats teica, naudas
viņam ir daudz un viņš par visu
samaksās.

Pasākuma noslēgumā visi
kopīgi ar Subates KN ansambli
„Sonāte” izpildīja saietam veltītu
dziesmu, kuras mūzikas autors ir
Vladas Limantas un vārdus
uzrakstījusi dzejniece Jana Vag-
ulāne.

Saieta organizētāji pateicas
visiem atbalstītājiem un spon-
soriem par iespēju realizēt
pasākumu.

Subates kultūras nama vadītāja
Gunta Semjonova

Muzikantu saiets Subatē.

Muzikanti zem ozola- Rasma, Vladas, Aivars un Jānis

Ābrams ar meitu un nākamo znotu

Lietuviešu rokdarbnieču modes demonstrējumi



Notikums

2009. GADA OKTOBRISILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

5

„Kungs, mums nevajag ne zelta, ne su-
draba, dod tikai mums veselību, un mēs
būsim tev bezgala pateicīgi.”

Ar šādiem vārdiem iesākās pasākums,
kas bija veltīts veco ļaužu dienai Subates ka-
toļu draudzes Sociālās aprūpes iestāde (SAI)
„Miera nams”. Pasākuma gaitā pansionāta
iemītnieki kopā ar darbiniekiem dziedāja

dziesmas, pie tējas galda stāstīja par sevi,
sveču gaismā kavējās un sildījās pie atmiņu
ugunskura.

Katram iemītniekam tika veltītas skaistas
dzejas rindas, ko ļaudis uzņēma ar saviļņo-
jumu sirdīs. Noslēgumā izskanēja vārdi: „Ja
mēs šodien kaut mazliet sasildījām jūsu
sirsniņas, tad tas ir abpusējs prieks - prieks

gan jums, gan
mums. Ieguvēji
esam visi.” Paiesim
viens otram solīti
pretim ar labām
domām, smaidu
sejās un siltumu
sirdīs ne tikai
svētkos, bet arī
ikdienā.

Nākošais kopā
saiešanas pasākums
i e p l ā n o t s
Ziemassvētkos, kad
darbinieki atkal
sagatavos pan-
sionāta iemīt-
niekiem patīkamus
pārsteigumus.

2009.gada 7.oktobrī SAI „Miera nams”
iemītniekiem bija svinīga diena. Notika
dievkalpojums no jauna izremontētā un
iekārtotā lūgšanu telpā. Sv. Misi celebrēja
prāvests Andrejs Skadiņš. Mises muzikālo
daļu atskaņoja pansionāta iemītniece Līga.
Meitene ir aizrautīga muzikante, pati
pašmācības ceļā apgūst sintezatora spēli,
dzied garīgas dziesmas, Līgai ir skanīga
balss.

Prāvests Andrejs Skadiņš novēlēja iemīt-
niekiem lūgties Rožukroni par sevi, par
„Miera namu”, par darbiniekiem un par lab-
vēļiem, kas soli pa solītim ar finansējumu
palīdz uzlabot pansionāta ēku tehnisko stā-
vokli

Šī gada ziemu „Miera nams” sagaida
zem jauna, skaista jumta, ar jauniem logiem
un lūk - arī ar mājīgu lūgšanu telpu.

Subates kultūras nama vadītāja
Gunta Semjonova

1.oktobris -Veco ļaužu diena - Subates SAI „Miera nams”

Mises muzikālo daļu atskaņoja pansionāta iemītniece Līga.

Notika dievkalpojums no jauna izremontētā un iekārtotā lūgšanu
telpā, kuru celebrēja prāvests Andrejs Skadiņš.

Pāris nedēļas pirms 1.ok-
tobra afišā izlasījām
aicinājumu Šēderes pagasta
vecākā gadagājuma ļaudīm
pavadīt Starptautisko veco
ļaužu dienu, piedaloties
ekskursijā pa Ilūkstes novadu.

1.oktobra rīts atausa ap-
mācies un lietains, bet se-
niorus tas īpaši nesatrauca. 37
seniori kopā ar sociālo
darbinieci J.Krjaukli un
kultūras nama vadītāju
S.Spaļvu līksmi ieņēmām
vietas autobusā un uzsākām
ceļojumu pa Ilūkstes novadu.

Pirmais pieturas punkts
bija Ilūkstes BJC, kur nelielu
muzikālu sveicienu sniedza
meiteņu vokālais ansamblis.
Apskatījām muzeja eksponā-
tus, ieklausījāmies centra
vadītājas V.Rimšas stāstījumā
par Ilūkstes novadu un tā ļaudīm,
ieaudām pavedienus 50 m garajā
lupatu grīdceliņā, kā arī baudījām
smaržīgu tēju.

Pilskalnes pagasta „Siguldiņas”
ezītis parādīja pagasta bibliotēku

un informācijas centru, bet slikto
laika apstākļu dēļ atrunāja no pas-
taigas pa taku. Pats bija labvēlīgs
un nedaudz pastāstīja par savu
dzīvi Pilskalnes pagasta
“Siguldiņā”.

Nākamais mūsu ceļojuma

punkts - Bebrenes pagasts. Dabas
parkā „Dvietes paliene” apskatījām
savvaļas zālēdājus, Ā.Grubertes
senlietu muzeju, sildījāmies “Gul-
bju mājās”, klausījāmies Bebrenes
pārvaldes vadītājas B Štrausas
stāstījumu par dabas parku, možu-

mam un veselībai baudījām bebru
dziedzeru uzlējumu.

Bebrenes kultūras nama paš-
darbības kolektīvi “Rudzupuķes”
un “Sarma”, kā arī kultūras nama
vadītāja I.Lapa, sveica mūs
senioru svētkos ar nelielu kon-
certu. Turpat mēs mielojamies arī
ar neparasti garšīgu miežu pu-
traimu biezputru, kuru pagatavoja
Bebrenes vidusskolas pavāri.

Lietus vēl joprojām lija, bet
mūs tas nenomāca, jo sildīja šo
jauko cilvēku sirsnīgā
uzņemšana. Arī autobusa siltumā
raisījās sarunas par redzēto un

dzirdēto. Pa autobusa logu vērojām

krāsaino un skaisto rudens dabu,
līdz klāt bija savvaļas briežu au-
dzētava „Dunduru pļavas”. Lai
mēs šos dzīvniekus varētu aplūkot
tuvāk, laipnie saimnieki viņiem

barotavā iebēra graudus.
Pēdējais apskates objekts

mūsu ceļojumā bija viesu nams
„Saliņas”. Laipnā saimniece
I.Komka sniedza informāciju
par visu, kas šeit pieejams ap-
meklētājiem katrā gadalaikā.
Lietus gāzes pastiprinājās un
krūze karstas tējas mūs atkal
sasildīja.

Nedaudz noguruši, bet
pilni iespaidu atgriezāmies
mājās. Šēderes kultūras namā,
pie tējas tases, dalījāmies savos
iespaidos par redzēto.

Sakām paldies kultūras
nama vadītājai S.Spaļvai un
sociālajai darbiniecei J.Krjauk-
lei par labo pasākumu, kā arī
pateicamies visiem tiem cil-
vēkiem, kuri iepazīstināja ar
novadu, sniedza koncertu,
cienāja ar tēju un biezputru.

Paldies arī šoferim M.Nemirskim
par veiksmīgo braucienu.

Šēderes pagasta seniore
Skaidrīte Voiceka.

Starptautiskā veco ļaužu diena Šēderes pagasta senioriem.

Mielojamies arī ar neparasti garšīgu miežu putraimu biezputru, kuru
pagatavoja Bebrenes vidusskolas pavāri.Sveic Bebrenes kultūras nama pašdarbības kolektīvs “Rudzupuķes”
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Svarīgi

Rudens nāk ar savām balvām, ar drēgnu laiku,
bagātīgām dārza veltēm un brīnišķīgām, krāsainām
koku lapām. Kā virtuozs mākslinieks viņš ik dienu
maina esošo ainavu. Auksti... Kā lai sasildās? Nu, pro-
tams, piedaloties spēlēs un rotaļās!

Iepriekšējā tikšanās reizē tika aizsākts stāsts par
rūķēniem, kas ciemojās pie Inča, Pinča un bitītes
Žužiņas. Viņiem gāja ļoti jautri. Ja gribi par to pār-

liecināties - uzspēlē ! Tagad, mīļo lasītāj, seko līdzi uzdevumiem, izlasi
spēļu noteikumus, un, ja kāda no spēlēm iepatīkas, uzspēlē to kopā ar
draugiem!

Lai izdodas!

Sveicināti, mazie lasītāji!

1.uzdevums. Atrodi 10 gājputnu nosaukumus!

Kad iestājas aukstāks laiks, putniem un zvēriem ir grūti iegūt barību
.Tāpēc viņi dodas ziemas miegā, vai arī aizceļo uz siltajām zemēm.
Aizceļošana notiek jau augustā. Pirmie aizceļo dziedātājputni-cīruļi,
vālodzes, lakstīgalas u.c. Septembrī aizlido dzērves, cielavas, stārķi. Ok-
tobrī projām dodas pīles, gulbji, strazdi un zosis.

Izlasi un uzspēlē!
Rūķēniem radās jautājums: „Kā izvēlēties rotaļas vadošo?” Ļoti vienkārši,

Tu taču zini kādu skaitāmo pantu, kas Tev palīdzēs noteikt, kurš būs spēles
vadītājs. Ja nezini, tad lasi šo:

Balta kaza māju cēla, resnus baļķus kalnā vēla.
Cēla, vēla, cēla, vēla,
Kamēr cēla, kamēr vēla,
Paslīd kāja, sabrūk māja:
Tenter, venter – bums!
Rotaļa „Mini, kam šī balstiņa!”
Sagatavošanās rotaļai.
Bērni nostājušies aplī, izvēlas vienu vadošo, kas nostājas apļa vidū un aizver

acis.
Rotaļas norise
Pēc skolotāja signāla bērni sāk soļot pa apli uz labo pusi un saka vārdus:

„Lielu apli veidojam, visi braši soļojam”. Pēc šiem vārdiem sāk soļot uz kreiso
pusi turpinot teikt: „Tagad sakām ga-ga-ga, mini kam šī balstiņa” („ga-ga-ga” -
saka tikai viens bērns, ko izvēlējies skolotājs). Kad bērni pasaka visus vārdus,
vadošais atver acis un cenšas uzminēt, kas teicis šos vārdus. Ja vadošais uzmin,
abi mainās vietām, ja neuzmin - vadošajam vēl jāpaliek apļa vidū.

Spēles noteikumi.
Vadošais nedrīkst atvērt acis, kamēr nav pateikti pēdējie vārdi.

2.uzdevums Pārvelc raustītās līnijas! Kas pie kā nonāk?
Ieraksti rūtiņās nosaukumus.

Rotaļa ,,Pie lāča silā’’
Sagatavošanās rotaļai.
Vienā laukuma malā atzīmē „lāča migu”, otrā –ar līniju atzīmē „bērnu māju” .Katram bērnam var būt arī sava māja,

piemēram, riņķis. Viens bērns ir „lācis”, kas ieiet „migā”. Pārējie nostājas aiz līnijas – „mājā”.
Rotaļas norise
Pēc skolotāja signāla bērni iziet no mājas, staigā pa silu un tuvojas lāča migai, korī skandējot:
„Dziļi mežā ogot ejam,
Sēnes lasām, jautri smejam,
Kas tad tas tur biezoknī?
Tas jau lācis midzenī!
Lācis rūc un šurpu nāk,
Bēgsim, ko nu katrs māk!”
Pēc vārda „māk” „lācis” sāk ķert bērnus, kuri savukārt cenšas aizbēgt uz savu māju. Noķertos bērnus „lācis” aizved

„migā”, kur viņi paliek vienu rotaļas gājienu.
Spēles noteikumi.
§ Spēles gājienus atkārto vairākas reizes.
§ Kad noķerti 4 vai 5 dalībnieki, izvēlas jaunu vadošo.
§ Ja laukums ir liels un rotaļnieku ir daudz, var izraudzīties vairākus „lāčus”.

Rotaļa ,,Kaķis un pele’’
Sagatavošanās rotaļai.
Izvēlas „kaķi” un „peli”. Pārējie rotaļnieki, pa pāriem sadevušies, ar abām rokām izveido „muciņu” un izklīst pa visu

laukumu.
Rotaļas norise.
„Kaķis” ķer „peli”. „Pele” var iemukt „muciņā” - ielīst starp sadotajām rokām. Tad rotaļnieks, pret kuru pele pagriezusies

ar muguru, kļūst par „peli” un viņam jāmūk. Ja „kaķis” noķer „peli”, tad mainās lomām un spēle turpinās.

Rūķēni spēlēja arī citas spēles, bet par tām es pastāstīšu Tev, mazo draudziņ, citā reizē. Ja arī Tev ir kāda
interesanta rotaļa, ko var uzspēlēt nelielā draugu pulkā, tad uzraksti to vai uzzīmē, ieliec savu sūtījumu pasta
kastītē, kura atrodas Ilūkstes novada pašvaldībā vai arī sūti uz adresi Ilūkstes novada informatīvajam izdevu-
mam „Ilūkstes Novada Vēstis, Brīvības iela 7, Ilūkste, LV - 5447. Neaizmirsti uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu un
pilsētu (pagastu), no kurienes esi! Būsim ļoti pateicīgi par sūtījumu. Tavu rotaļu publicēsim nākamajā numurā.

Sagatavoja - Inese Vuškāne

Aicinām vecākus pievērst uzmanību bērnu drošībai
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, kad

sabiedrībā spriedze palielinās un liela daļa sabiedrības lo-
cekļu ir pakļauti negācijām, tajā skaitā arī bērni, Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) aicina pieaugušos,
ja tiek pamanīta jebkāda vardarbība pret bērnu vai notiek
bērnu tiesību pārkāpumi, nepalikt vienaldzīgiem un ie-
saistīties situācijās, kurās nepieciešama palīdzība bērniem.
Inspekcija aicina vecākus, pedagogus, kā arī jebkuru pieau-
gušo pievērst uzmanību bērnu drošībai.

Aicinām vecākus un pedagogus pievērst uzmanību bērnu
savstarpējām attiecībām gan mājās, gan arī skolā. Būt
vērīgiem, un, ja tiek pamanītas pārmaiņas bērna uzvedībā,
nevēlēšanās kontaktēties ar apkārtējiem vai nepamatoti
mācību kavējumi, nepalikt vienaldzīgiem, palīdzēt bērnam
risināt iespējamās problēmas, jo pārmaiņas uzvedībā var
liecināt par iespējamu vardarbību mājās vai arī skolā.

Lai pasargātu bērnus no briesmām, kas apdraud viņus uz
ceļa, aicinām vecākus atgādināt par stopēšanas bīstamību,
kad bērns var kļūt par nozieguma upuri, kā arī atgādināt par
ceļa drošības noteikumu ievērošanu, dodoties uz skolu vai
mājup, īpaši iestājoties diennakts tumšajam periodam.

Sākoties sezonas aukstajam laikam, lūdzam vecākus
pastiprinātu uzmanību veltīt drošībai mājā. Nepieciešams
pārbaudīt, vai kārtībā ir apkures sistēmas. Nelabiekārtotos
mājokļos laicīgi jāpārliecinās, vai tīrīti dūmvadi, vai kārtībā
krāsnis un plītis. Īpaša uzmanība veltāma elektroierīcēm, ko
izmanto dzīvokļu apsildīšanai. Nepieciešams pārrunāt ar
bērniem par drošības pasākumiem mājā vai dzīvoklī apkures
sezonā, kā arī atgādināt par iespējamo rīcību gadījumā, ja
notikusi nelaime.

Tāpat aicinām vecākus un pedagogus, pievērst uzmanību
tam, kā bērni pavada brīvo laiku. Nav noslēpums, ka liela

daļa bērnu un pusaudžu to pavada pie datora, sazinoties vai
meklējot informāciju internetā. Interneta vidē jebkurš var būt
pakļauts dažādiem riskiem un nelabvēlīgai ietekmei. Uzstā-
dot interneta drošības programmatūras datoram, ir iespējams
nodrošināt papildu aizsardzību no riskiem un draudiem, kas
var rasties, lietojot internetu.

Inspekcija aicina pieaugušos būt aktīviem situācijās, kad
bērniem ir nepieciešama sapratne, atbalsts un palīdzība, kā
arī, ja notiek bērnu tiesību pārkāpumi, nekavējoties par to
ziņot bāriņtiesai, policijai vai arī vērsties Valsts bērnu tiesību
aizsardzības inspekcijā Daugavpilī, Imantas ielā 9 vai ziņot
elektroniski pasts@bti.gov.lv .Tuvāka informācija par
VBTAI pieejama inspekcijas mājas lapā www.bti.gov.lv.

VBTAI Daugavpils reģiona inspektores
Iveta Plone un Ija Tretjuka

Bērniem
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Dievmātes vestījums Ivanam 15.01.09 (Medžugorjē)
“Ivans: Dievmāt, vai Tev ir kas sakāms par Latviju?
Mans bērns, Latvijai spēj palīdzēt tikai spēcīga lūgšana un adorācija, Tu redzi cilvēku ārpusi, bet Es – viņu

sirdis. Ja mainīsies cilvēki, mainīsies arī tauta. Lūdzies, lai viņu sirdis mainītos, jo neko nelīdz valdības maiņa,
ja šiem cilvēkiem krūtīs ir auksta un nejutīga sirds. Lūdzu jūs par Latviju un pasauli adorēt krustu, bet ne tikai
jūs, bet arī visus citus. Ir nepieciešama spēcīga lūgšana.”

(Materiāls ņemts no avīzes „Miera Karalienes Atbalsis” septembra numura (atrodams internetsaitē:
http://www.ecodimaria.net/eco/latv.pdf)

Veltīšanas Vissvētākajai Jaunavai Marijai
(izmantots izdevniecības KALA RAKSTI buklets, kas izdots ar Baznīcas atļauju)
„Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja!”
Izsakot šos vārdus, ar kuriem gadu simtiem ir lūgusies Kristus Baznīca, mēs atveram savu sirdi Tev, Dieva

Māte. Tu pazīsti gan cilvēku ciešanas, gan cerības. Būdama Māte, tu izjuti it visas cīņas, kas noris mūsdienu
pasaulē un mūsu zemē Latvijā, cīņas starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu.

Svētā Gada iedvesmā mēs Tevi lūdzam, lai Tava Māte un Dieva kalpones mīlestība apņem mūsu zemi, kuru
uzticam Tev. Paļāvībā mēs uzticam Tev savas tautas likteni šajā pasaulē un mūžībā.

Mēs Tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus, visus, kas ir
izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un Viņa žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz
par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva Dzemdētāja!

Ak, Bezvainīga Sirds!
Palīdzi mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī!
Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva!
No jebkāda grēka, no nešķīstības, negodīguma un savtības pasargā mūs!
No grēkiem pret cilvēka dzīvību kopš bērna ieņemšanas brīža pasargā mūs!
No naida un citu Dieva bērnu pazemošanas pasargā mūs!
No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs!
No starpnacionālām nesaskaņām pasargā mūs!
No Dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs!
No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdīs tiek nomākta, pasargā mūs!
No tā, ka zūd izpratne par labo un ļauno, pasargā mūs!
No grēkiem pret Svēto Garu pasargā mūs!
Pieņem Kristus Māte, šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās!
Palīdzi mums Svētā Gara spēkā uzveikt grēkus visās to izpausmēs!
Lai mūsu zemē atklājas Dieva žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur jebkādu ļaunumu!
Lai Mīlestība pārveido cilvēka apziņu!
Dieva Māte, Tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un

lūdzam- ved mūs pie sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen.

Mīļie lasītāji!
Mēs, ikviens cilvēks, esam brāļi un māsas Jēzū Kristū, neskatoties uz konfesiju, kurai mēs piederam. Latvi-

jai ir nepieciešamas mūsu lūgšanas – no sirds! Tāpēc lūgsimies visi, skaitot šo lūgšanu katru dienu rītā un
vakarā esot kopā ģimenē, ceļā, baznīcā. Lai mūsu lūgšanas – krusta priekšā – paceļas uz augšu kā gaiša liesma
un aizsniedz debesis! Lai Dievs mūs svētī un sargā un nenovērš no mums savu Vaigu!

Materiālu apkopoja Dzintra Krievāne.

Tavai dvēselei

Ikviens gadalaiks atnākot sniedz savu īpašo krāsu un izjūtu gammu un katrā no tiem ir svarīgs kopā būšanas
prieks. Prieks par sarunu, iejūtīgu roku uz pleca, sapratni un vienkāršu patērzēšanu pie tējas tases.

Šāda, nu jau tradīcija, ir iedibinājusies Ilūkstes PII „Zvaniņš” telpās, kur mēnesī vai divos mēnešos reizi
tiekas vecmāmiņas, kas ir nodibinājušas savu klubiņu. Nu jau 2 gadi, kā Juzefa Altāna, Tamāra Jakovicka,
Zinaīda Čulka, Marta Borovska, Velta Bērziņa, Ināra Sokolova, Lidija Urbāne, Helēna Brakovska un Elvīra
Novicka ir šī klubiņa biedres, kas izmanto šo skaisto iespēju pabūt kopā, dalīties dzīves pieredzē un, protams,
apmainīties ar dažnedažādu kārumu receptēm, ko tikšanās reizēs ir iespējams arī nogaršot, jo katru reizi tiek
paķerts arī kāds iepriekš sagatavots cienasts. Īpašas ir arī svētku svinēšanas reizes.

Kādu no savām iemīļotajām receptēm „Ziemas borščs” lasītājiem piedāvā arī Lidija Urbāne.

“Ziemas borščs”

kāposti 2kg
bietes 1.5kg
burkāni 750 g
sīpoli 750 g
tomāti 1 kg
paprika 350 g
Pusglāze 9% etiķa
sāls 2 ēd.k.
cukurs 2 ēd.k.
cūku tauki 250 g
Visu saliek katliņā un sautē 1h,

pēc kā sapilda burciņās, aizvāko un
liek plauktā līdz garajiem ziemas
vakariem, kad atliek tikai burciņas
saturu pievienot katliņā ar ūdeni un
zupa gatava.

Ir prieks par skaisto recepti no vecmāmiņu pūralādes!
Ja arī Jums ir kāda interesanta recepte ar ko vēlētos padalīties ar lasītājiem, tad esat laipni aicināti dalīties

tajā ar laikraksta starpniecību, nosūtot recepti uz Ilūkstes novada pašvaldību uzadresi, kas ir norādīta uz pēdējā
vāka vai arī uz e-pastu: sarmite.bogdanovicha@gmail.com. Ar prieku gaidīsim!

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča

Intereses

Ilūkstē savs vecmāmiņu klubiņš

Kultūra
22.oktobrī plkst. 13.00 - Ilūkstes novada kultūras centrā Pensionāru at-

pūtas pēcpusdiena
30.oktobrī - Subates kultūras namā Pensionāru Rudens tusiņš.
31.oktobrī plkst. 19.00 - Ilūkstes novada kultūras centrā Pašdarbības

kolektīvu sezonas atklāšanas balle (slēgtais pasākums)
27. novembrī - Ilūkstes novada kultūras centrā Zemeskopēju balle

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
Pasākumi:

* Datorapmācības kursi pieaugušajiem, no 21.10
Izstādes:

* “Noras Ikstenas pieredzes proza, latviešu rakstniecei
N.Ikstenai - 40 ( 12. - 30.10)

* “Krievu dzejas dižgaram Mihailam Ļermontovam - 195”
(15.-31.10)

* “Rakstniekam Teodoram Zeltiņam - 95” (17. - 31.10)

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Pasākumi:

* Reklāma mīļākai grāmatai „Šodien grāmatu topā”
(01.-30.10)

Izstādes:
* “Oskaram Vaidlam - 155” 15. - 30.10
* “Latviešu Dainu tēvs- Krišjānis Barons” 23.-30.10

Bebrenes pagasta bibliotēka
Pasākumi

* Zīmējumu konkurss ”Rudentiņš bagāts vīrs” 01. - 31.10
* Pārrunas un darbs ar Bērnu žūrijas ekspertiem

Izstādes:
*”Diriģentam un skolotājam A.Rupšeniekam - 100”

( 29.10.)

Eglaines pagasta bibliotēka
Pasākumi :

* Pārrunas un darbs ar Bērnu žūrijas ekspertiem
Izstādes:

* “Rakstniecei Mirdzai Kļavai - 85”

Pilskalnes pagasta bibliotēka
Pasākumi:

* Pārrunas un darbs ar Bērnu žūrijas ekspertiem
Izstādes:

* “Ir atnācis lapkritis” 01.-31.10
* “No Helovīniem līdz Mārtiņa dienai” no 20.10-11.11

Pašulienes bibliotēka
Pasākumi

* Pārrunas un darbs ar Bērnu žūrijas ekspertiem
* Pārrunas ar bērniem par drošības ievērošanu uz ceļiem

diennakts tumšajā laikā
Izstādes:

* “To varam paši” 8.-31.10

Šēderes pagasta bibliotēka
Pasākumi:
* Erudīcijas konkurss „Meklē un atrodi datu bāzē „letonika .lv”

01.-23.10
* “Trakais Helovīna smaids” 30.10
* Pārrunas un darbs ar Bērnu žūrijas ekspertiem
Izstādes:
* “Norvēģu etnogrāfam, ceļotājam Tūram Heijardālam -95”

6.-31.10
* “Norai Ikstenai - 40”15-31.10
* “Krievu dzejniekam Mihailam Ļermontovam - 195”

(15.10-31.10)

Subates pilsētas bibliotēka

Izstādes:
* “Latviešu rakstniecei Norai Ikstenai-40” 12.-31.10

Afiša
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Novada pašvaldībā

Paplašinot Ilūkstes novada administratīvo teritoriju, izbeigtas Dvietes pagasta, Eglaines pagasta un
Subates pilsētas bāriņtiesu pilnvaras. No 2009.gada 1.septembra darbu uzsāka Ilūkstes novada bāriņtiesa šādā
sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētāja Velga Glovecka, bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ivita Krapāne,
bāriņtiesas locekles : Lilita Apele, Anita Nalivaiko,Valda Namiņa, Ināra Munce un Inese Sičeva, bāriņtiesas
sekretāre Sarmīte Vucena.

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu
aizsardzību, kā arī veic notariālos apliecinājumus. Tā darbojas visa novada teritorijā, tāpēc novada iedzīvotāji
var vērsties jebkurā no noteiktajām apmeklētāju pieņemšanas vietām :

Pārmaiņas Ilūkstes novada bāriņtiesā

Saskaņā ar Bāriņtiesas likuma 79.panta 1.daļu ir noteiktas šādas valsts nodevas par bāriņtiesas
pakalpojumiem, veicot notariālās darbības:

par darījuma akta projekta sagatavošanu 8 LVL
par darījuma apliecināšanu 5 LVL
par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu 13 LVL
par testamenta pieņemšanu glabāšanā 24 LVL
par pilnvaras sagatavošanu 3 LVL
par pilnvaras apliecināšanu 2 LVL
par paraksta apliecināšanu 2 LVL
par apliecinājumu un citu darbību reģistra
izraksta sastādīšanu un izsniegšanu 1 LVL (par katru lappusi)
par noraksta vai izraksta sastādīšanu 1 LVL (par katru lappusi)
par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu 0,30 LVL (par katru lappusi)
par paziņojuma izsniegšanu 3 LVL
par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu 3 LVL
par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu 5 LVL
par paraksta apliecināšanu uz
nostiprinājuma lūguma 3 LVL (par katru parakstu)
par mantojuma saraksta sastādīšanu 34 LVL
par cita veida dokumentu sastādīšanu 3 LVL (par katru lappusi)

Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Velga Glovecka

Izdarīja grozījumus pašvaldības budžetā. Izskatīja pašvaldībā saņem-
tos lūgumus par finansiālo atbalstu un nolēma finansiāli atbalstīt Dvietes
Romas katoļu draudzi, novada invalīdus dalībai modes forumā Spānijā,
kā arī ģimeni, kura pati nogādā bērnus uz Bebrenes vidusskolu.

Apstiprināja novada izglītības iestāžu izmaksu tāmes 2009./2010.
mācību gadam. Viens audzēknis Ilūkstes 1. vidusskolā izmaksā Ls 280,
Ilūkstes 2.vidusskolā Ls 348, Bebrenes vidusskolā Ls 376, Eglaines pa-
matskolā Ls721, Subates pamatskolā 631.

Precizēja pašvaldībai piešķirto valsts budžeta dotāciju sadalījumu no-
vada infrastruktūras objektiem. Tika apstiprināts šāds līdzekļu sadalījums:
Subates sporta un kultūras objekta rekonstrukcijai Tirgus laukumā Ls 33
110, Ilūkstes PII “Zvaniņš” rotaļu laukuma ierīkošanai Ls 11480, Ilūk-
stes 2. vidusskolas un Bebrenes vidusskolas dabas zinību kabinetu ma-
teriālās bāzes nodrošināšanai Ls13 652, Eglaines pamatskolas aktu zāles
remontam Ls10 000 un sporta zāles remontam 15 464, autobusa iegādei
Eglaines skolēnu pārvadāšanai Ls 8 249, Eglaines pagasta administrāci-
jas ēkas remontam Ls 15 000, Pļavu ielas remontam Ilūkstē Ls 51 000,
traktora ar aprīkojumu iegādei teritoriju sakopšanai Ilūkstes novadā Ls 27
000, satiksmes drošības uzlabošanai Subates un Ilūkstes pilsētā, Be-
brenes un Šēderes ciemos Ls 14 520, Bebrenes pagasta Ilzes ciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai Ls 3466.

Noteica ēdināšanas pakalpojumu maksu novada izglītības iestādēm.
Noteica pakalpojumu maksu Ilūkstes pilsētas sabiedriskajā tualetē.

Par tualetes izmantošanu vienai personai būs jāmaksā Ls 0,10, bet par
dušas izmantošanu - Ls 1,00. No maksas ir atbrīvoti bērni vecumā līdz
10 gadiem. Tualete darbosies katru dienu no 7.00 līdz 21.00.

Ar 1.oktobri noteica šādus izcenojumus par Bebrenes pagasta pār-
valdes tehnikas izmantošanu.

Ko nolēma deputāti septembra
domes sēdē

Palielināja SIA “Šēderes pakalpojumi” pamatkapitālu ar pašvaldības
mantisko ieguldījumu (divi autobusi) kopējā vērtībā Ls 7500 .

Izskatīja SIA ”Ornaments” analīzi un priekšlikumus siltumenerģijas
tarifu jautājumā un ieteica SIA ”Ornaments” 2009./2010. gada apkures
sezonā samazināt siltumenerģijas tarifu līdz 10 %.

Izdeva vienotus saistošos noteikumus par Ilūkstes novada teritoriālo
vienību teritoriju plānojumu apstiprināšanu , ko pirms apvienošanās bija
izstrādājušas Ilūkstes, Subates, Dvietes un Eglaines pašvaldības, kā arī
nolēma uzsākt paplašinātā Ilūkstes novada vienotas teritorijas plānošanu
un šim mērķim pieprasīt valsts paredzētās investīcijas. Ar saistošajiem
noteikumiem un novada teritoriju plānojumiem var iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā “Teritorijas plānošana”.

Nolēma reorganizēt Bebrenes pirmskolas izglītības iestādi “Mazput-
niņš”, pievienojot to Ilūkstes pirmskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”.

Apstiprināja novada izglītības iestāžu nolikumus jaunā redakcijā.
Pārskatīja novada pārvalžu amata vienību un amatalgu sarakstus.
Atteicās no pirmpirkuma tiesībā uz nekustamo īpašumu “Gaidas” Be-

brenes pagastā.
Anulēja deklarēto dzīvesvietu vienai personai Ilūkstē.
Nolēma piedalīties Latvijas -Šveices sadarbības programmas projektā

“Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu
un ar to saistītos atbalsta pasākumus”. Piedaloties šajā projektā, paš-
valdība varēs iegādāties divus autobusus skolēnu pārvadāšanai.

Izskatīja vairākus fizisku personu iesniegumus nekustamo īpašumu
jautājumos.

Par novada vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlēja : Guntaru Cepurīti
(no Dvietes),Velgu Glovecku (no Pilskalnes), Valdi Jegorovu (no Be-
brenes), Vitu Pokšāni (no Pilskalnes), Vandu Rimšu (no Ilūkstes), Inesi
Sičevu (no Eglaines), Sandru Stašāni (no Dvietes), par komisijas
rezerves locekļiem Ingu Strodi (no Ilūkstes) un Lilitu Apeli (no Subates).
Pirmajā komisijas sēdē par novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju
ievēlēja Sandru Stašāni, bet par sekretāri - Velgu Glovecku.

Pašvaldības lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova

10.novembrī plkst.15.00 Subates pilsētas zemes komisijas sēde (Subatē);
11.novembrī plkst.14.00 Administratīvās komisijas sēde;
12.novembrī plkst.13.00 Dzīvokļu komisijas sēde;
19.novembrī plkst. 14.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde;
19.novembrī plkst.15.00 Attīstības un uzņēmējdarbības komitejas sēde;
19.novembrī plkst.16.00 Komunālo un saimniecisko jautājumu komitejas sēde:
23.novembrī plkst. 15.00 Finansu komitejas sēde;
24.novembrī plkst. 10.00 Ilūkstes pilsētas zemes komisijas sēde;
26.novembrī plks.15.00 Kārtējā domes sēde.

Domes plānotās sēdes novembrī
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Šī futbola sezona mūsu Ilūkstes
novada komandai bija panāku-
miem bagāta un nesa veiksmi arī
tās noslēgumā. Futbolisti svinēja
uzvaru Daugavpils rajona
čempionātā.

Vēl spožākus rezultātus tā
parādīja Latgales čempionātā
(Latvijas čemp. 2.līga), kur pārlie-
cinoši (5 komandu konkurencē)
ieņēma 1.vietu, tādējādi iegūstot
tiesības spēlēt pārejas spēlēs uz
1.līgu. Par labākajiem Latgales
čempionātā tika atzīti mūsu ko-
mandas spēlētāji: Raivis Linards –
labākais vārtu guvējs (19 vārti) un
labākais uzbrucējs, un Raitis
Millers - labākais aizsargs.

Cīņā par iespēju nākamgad
pārstāvēt mūsu novadu LR 1-jā
līgā ceturtdaļfinālā mūsu komanda
tikās ar komandu „Ropaži” un uz-
varēja ar rezultātu 4-3.

Pusfinālā mūsu pretinieki bija

„Gulbenes” ko-
manda, pār kuru,
pēc spraigas un
d i n a m i s k a s
spēles, ar
rezultātu 3-1,
mūsu komanda
ņēma virsroku.
Vārtus guva
Valērijs Svoks
(2) un Jurijs
Krasnjakovs (1).
Jau nākošajā
dienā finālā ar
rezultātu 0-3
nācās piekāpties
FK ”Flamingo”
(Rīga), kā
rezultātā Latvijas
2. līgas čempi-
onātā mūsu futbolisti ieguva 2.
vietu un sudraba medaļas. Par
finālturnīra labāko vārtu guvēju
tika atzīts Ilūkstes komandas

uzbrucējs Valērijs Svoks.
Novelēsim mūsu komandai

pārliecinošus un veiksmīgus star-
tus nākamgad Latvijas futbola 1-jā.
līgā!

Autors: Ilūkstes novada
sporta metodiķis Aleksandrs
Vorotinskis

Ilūkstes novada futbola komanda iekļūst Latvijas 1. līgā.

11.10.09 Daugavpilī notika 44.skrējiens (rīkots no 1966.g.) Dau-
gavpils - Mežciems, kuram tagad ir jauns nosaukums "Stropi 2009".
Veiksmīgi nostartēja Ilūkstes novada sporta skolas vieglatlēti. Meitenēm
1994.g.dz.un jaunāka grupā 5km distancē Asnāte Elerte izcīnīja 2.vietu ar
rezultātu 21 min. 55 sek., trešā finišēja (tajā paša distancē) Anita Smane
ar rezultātu 22 min.11 sek. Vjačeslavs Undrovinas izcīnīja trešo vietu vis-
garākajā 10 km distancē 1991.g.dz. vīriešiem ar rezultātu 41 min.02 sek.

Sergejs Petrakovs

Asnāte Elerte un Anita Smane ar izcīnītam balvām.

29.septembrī Ilūkstes mežā notika Ilūkstes un Daugavpils novadu
skolēnu sporta spēles.
Vieglatlētikas krosā piedalījās 340 dalībnieki no 19 komandām.
500m distancē 1998.g.dz. meitenēm un zēniem par uzvarētājiem

kļuva Marika Baurovska un Andris Prekels (abi no Sventes vidusskolas).
1996.-97.g.dz. grupā 1000m distancē par čempioniem kļuva Ilūkstes
vidusskolas vieglatlēti Anita Smane un Aivars Zaics.
1994.-95.g. dz. grupā pirmie finišēja Valērija Linķeviča (Lāču
pamatskola) un Valentīns Gurjančiks (Špoģu vidusskola). Visgarākajā
2000m distancē 1991.-94.g.dz.grupā uzvarēja Jekaterina Krasovska
(Ilūkstes novada sporta skola ) un Jānis Kuriga (Vaboles vidusskola).
Komandu vertējumā pamatskolu grupā pirmo vietu izcīnīja Špoģu

vidusskolas komanda ar 269 punktiem, otrajā vietā - Ilūkstes 1.vidussko-
las komanda-259punkti, tikai ar vienu punktu ilūkstiešiem piekāpās Kalu-
pes pamatskolas komanda-258punkti.

Vidusskolu grupā uzvarēja Vaboles vidusskolas komanda, savācot 99
punktus, otrajā vietā Sventes vidusskolas vieglatlēti ar 92 punktiem un
trešajā vietā Špoģu vidusskolas komanda ar rezultātu 89 punkti.

Sergejs Petrakovs
sacensību galvenais tiesnesis

Pavisam nesen noritēja galve-
nais gada notikums Street Dance
pasaulē – Hip-Hop Pasaules čem-
pionāts 2009 (Hip-Hop World
Championship 2009), kas notika
Kališā, vienā no jaunākajām Poli-
jas pilsētām. Tas bija grandiozs
pasākums ne tikai dejotājiem, bet
arī faniem un skatītājiem -piecas
pozitīvas deju dienas, 40 dalībval-
stis un vairāk nekā 3200 dalīb-
nieku.

Latvijas izlases komandu
pārstāvēja 3 studijas: “Veizāna
MDS” (Rīga), “Kaprīze” (Rīga) un
“STOPTIME Dance Studio”, kuras
godu aizstāvēja komanda FUN
(Daugavpils) un THE BEST
TEAM (Ilūkste)

Jau pirmajā sacensību dienā
mūsu dejotāji spēja iepriecināt gan
ar veiksmīgu uzstāšanos, gan ar
vēlmi uzvarēt - bērnu kategorijā
solo uzstājās vairāk nekā 80 de-
jotāji un, neskatoties uz to, Dinija
Rimoviča (THE BEST TEAM) iz-
turēja 3 atlases kārtas un ieņēma
24.vietu pasaulē!

Savukārt Janas
Krasovskas un
Dairas Razmi-
novčas dinamiskais
duets spēja
izvirzīties vēl
tālāk: starp 88
duetiem mūsu
meitenes iekļuva
pusfinālā un
ieņēma 15.vietu!

“STOPTIME
Dance Studio”
solistes un dueta
uzstāšanās kļuva
par pirmās dienas
labāko Latvijas
izlases rezultātu!
Nākamās 3 dienas
mūsu dejotāji
pastiprināti gatavo-
jās komandu
s a c e n s ī b ā m ,
piesātinājās ar
sacensību atmos-

fēru un dejoja, dejoja, dejoja!..
Bija unikāla iespēja trenēties un

gatavoties vienā zālē ar spēkā es-
ošajiem pasaules čempioniem, ko-
municēt un mācīties meistarību.

Pēdējā diena bija visgrūtākā un
atbildīgākā, jo notika grupu un for-
māciju sacensības. Celšanās 6 no
rīta, brokastis un jau 9:00 – starts.
Braucot uz Kališu, jau ceļā bija
veikta pirmā sagatavošanās – auto-
busā veidotas frizūras un make-up
un iesildīšanās pirms paša starta!

Kategorijā Small Groups bija
42 dalībkomandas, kas bija
stiprākie dejotāji no katras
pārstāvētās valsts, bet, neskatoties
uz milzīgo konkurenci, Evitas
Kalvišas audzēkņi, komanda THE
BEST TEAM no Ilūkstes, tika
cauri 3 apļiem un ieņēma 9.
vietu!!! Meitenēm nepietika tikai
vienas tiesneša balss, lai tiktu
finālā…

Tomēr komanda FUN no Dau-
gavpils tiesnešiem likās mazāk
spējīga un tāpēc palika tikai
31.vietā, neizturot 1/16 fināla.

9. vieta Pasaules čempionātā ir
lieliska mūsu dejotāju debija
Pasaules arēnā, jo īpaši tāpēc, ka
tas ir augstākais rezultāts visas
Latvijas piedalīšanās vēsturē šāda
līmeņa sacensībās.

Un neskatoties uz to, ka nebija
godalgotu vietu, veiktais darbs
deva savus rezultātus, un mēs
spējām pierādīt, ka mūsu dejotāji
pasaulē ir konkurētspējīgi,
mērķtiecīgi un talantīgi!

Apsveicam meitenes ar labiem
rezultātiem un vēlam neatlaidību
un jaunu mērķu sasniegšanu dejas
mākslā!

Milzīgs paldies par atbalstu
Ilūkstes novada domei un Ilūkstes
bērnu un jauniešu centra direktorei
Vandai Rimšai, kā arī vecākiem un
tiem, kas par mūsu dejotājiem
turēja īkšķus!

“STOPTIME Dance Studio”
trenere Evita Kalviša

Sasniegumi

Ilūkstes novada komandas kapteinis
Guntars Permanickis

Veiksmīgi nostartēja Ilūkstes novada sporta
skolas vieglatlēti

Ilūkstes un Daugavpils novadu skolēnu
sporta spēles

Mūsu dejotāju debija Pasaules arēnā
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča

e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

Ilūkstes novada pašvaldības 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.

2009. GADA OKTOBRIS

Kā balta puķe bērns ir uzziedējis,
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet.
No nedienām, no salta dzīves vēja
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

/K.Apškrūma/

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

Kristers Aleksis 23.09.2009. Eglaine
Maigurs Bleive 21.09.2009. Pilskalne
Odrija Purvinska 28.09.2009. Ilūkste
Daniels Kalašņikovs 30.09.2009. Ilūkste

Ilūkstes novada pašvaldība sveic laimīgos vecākus un
vecvecākus

sakarā ar bērniņa piedzimšanu

Neraudāt par to, kas bijis,
Nebīties par to, kas rīt.
Tikai saudzīgi un droši
Savu vagu taisni dzīt.

/K.Skujenieks/

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļās jubilejās oktobrī
dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenē: Aija Rubļevska, Vladimirs Vaviļins, Ilmārs Vingris,
Arnolds Savickis, Broņislavs Vaļuks,
Monika Liniņa, Helēna Munce, Valdis Puida,

Eglainē: Valentīna Solovjova, Sergejs Miļukins,
Biruta Ušacka, Zinaīda Klimoviča,

Ilūkstē: Žaneta Ošmjanska, Laimonis Zemlickis,
Līvija Tamane, Ināra Tuskēna, Jūlija Jelinska,
Valentīna Kupšāne, Lilija Vasiļjeva,
Regīna Gaudzeja,Dmitrijs Zaicevs,

Pilskalnē: Vera Čamane, Gunārs Miders, Ivans Šaraņins,
Subatē: Skaidrīte Janule, Nikolajs Baboriko,

Olga Semjonova,
Šēderē: Gunārs Rubļevskis,

Irēna Demjankova, Georgijs Švedovs,
Eleonora Valentinoviča, Ausma Bitēna,
Anna Vasiļevska, Emīlija Voitāne

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
/V.Egle/

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:

- Ivans Šeršņovs 03.03.1953- 19.09.2009 Šedere
- Solomeja Treščinska 13.11.1912- 27.09.2009 Pilskalne
- Leontijs Kovaļkovs 26.08.1950 - 01.10.2009 Subate
- Rodions Perfiļjevs 11.05.2009 - 05.10.2009 Subate
- Lūcija Paukšte 06.07.1930 - 10.10.2009 Dviete
- Kristīne Adamane 26.11.1982 - 10.10.2009 Subate
- Vaclavs Freitāgs 18.07.1940 - 12.10.2009 Ilūkste
- Ivans Vasiļevskis 26.01.1925 - 15.10.2009 Ilūkste

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība

Pasaule mana brīžiem ir kā kurmja ala:
Roc dziļāk, tiec tālāk,
Jo dziļāk, jo labāk.
Tikai roc un neskaties,
Lai nav tā, ka smilšu krāsas sabīsties.

Un pasaule mana brīžiem ir kā koša sala.
Tā ir zilo ūdeņu skavā
Neskartā zemes malā.
Tā ir gaiša un laba,
Tā ir cerību daļa,
Bet tās piepildījums –
Tā ir mana vara.

Sirsnīgi sveicam Anniņu Ancāni ar atnākošo Lielo 80 gadu jubileju!!

Meita Irēna, znots Jēkabs, mazdēla Edgara un Tatjanas ģimene
un mazmeita Evelīna.

Atvainojamies Ilūkstes 1.vidusskolas kolektīvam par Ilūkstes novada infor-
matīvā biļetena iepriekšējā numurā pieļauto kļūdu skolotājas Dzidras Jankovskas
uzvārdā.

Tāpat atvainojamies arī rubrikas “Līdzjūtības” pieminēto mūžībā aizgājušo
tuviniekiem par tehniskas dabas kļūdu, kā rezultātā daži uzvārdi tika pieminēti
divas reizes.

Apsveicam

Kļūdas labojums

Līdzjūtība

Projekts

Aktualitātes Veselības centrā „Ilūkste”
Pašlaik Veselības centra struktūru veido 2 nodaļas – ambulatorā nodaļa un sociālās aprūpes nodaļa. Bez

tam, Veselības centrs izīrē telpas ģimenes ārstu un speciālistu praksēm, kas nodrošina iedzīvotājiem maksimāli
pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus. Ambulatorajā nodaļā strādā ķirurgs, fizioterapeits, darbojas rent-
genkabinets, kurā iespējams veikt arī piena dziedzeru rentgenoloģisko izmeklēšanu, laboratorija, ultrasono-
grāfijas un funkcionālās diagnostikas kabinets, zobu protezēšanas laboratorija. Vairāk kā 10 gadus centrā
darbojas arī dienas stacionārs.

Veselības centrs ir vienīgā medicīnas iestāde Ilūkstes novadā. Paplašinoties novadam, mainījās arī prasības
pēc medicīniskajiem pakalpojumiem. Līdz ar to kopā ar Ilūkstes novada pašvaldības vadību tika meklēti ris-
inājumi, lai izveidotu Veselības centru par daudzfunkcionālu un mūsdienīgu medicīnas iestādi. Kā rezultātā,
saņēmusi EEZ finanšu instrumenta atbalstu, Ilūkstes novada pašvaldība sadarbībā ar Veselības centru
“Ilūkste” realizē projektu: „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai” (Sadarbības
līgums Nr. LV0079, noslēgts 2009.gada 26.jūnijā).

Projekta ietvaros Veselības centrā
drīzumā tiks remontēti kabineti un
gaiteņi, mainīta elektroinstalācija,
ūdens, kanalizācijas un apkures
sistēma, kā arī atjaunots lifts. Centrā
uzstādīs modernu digitālo rentgena-
parātu un mammogrāfu, ultrasonogrāfu,
kardiogrāfu ar spirogrāfu, kas ļaus kval-
itatīvi un ātri izmeklēt pacientus.
Uzsāks darbu profilakses kabinets, kur
pacientiem tiks piedāvātas sirds
slimību, nepareiza dzīvesveida radīto
saslimšanu un citas profilakses pro-
grammas.

Viena no mūsdienīgākajām projekta
sadaļām ir e-veselības sistēmas

ieviešana Centrā. Šis projekts nodrošinās
visu kabinetu un ģimenes ārstu prakšu
saslēgšanu vienotā tīklā, kas ļaus medicī-
nas darbiniekiem vairāk laika veltīt pa-
cientam un samazinās liekos papīru
kalnus. E-veselības sistēma nodrošinās
attālinātas speciālistu konsultācijas no
citām veselības aprūpes iestādēm, tai
skaitā no P.Stradiņa klīniskās univer-
sitātes slimnīcas, Daugavpils reģionālās
slimnīcas, Daugavas slimnīcas, ar kurām
tiks noslēgti sadarbības līgumi.

Ir prieks, ka šie visi jauninājumi ļaus
arī lauku iedzīvotājiem saņemt kvali-
tatīvus medicīniskos pakalpojumus.

Projekta darba grupa


