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Notikums

2009.gada 28.oktobrī Subates pilsētas un lauku teritorijas pensionāri
sanāca kopā Subates kultūras namā uz Rudens satikšanos.Bija prieks redzēt
pensionārus kuplā skaitā.

Pasākumā viesojās Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītāja Ingūna
Svarāne un Pilskalnes pagasta sociālā darbiniece Alvīne Formaņicka. Subates
pilsētas pārvaldes vadītāja izteica uzmundrinošus vārdus un mudināja pen-
sionārus rūpēties vienam par otru, apciemot kaimiņus, kā arī ziņot sociāla-
jam darbiniekam, ja ir kādi sarežgījumi un problēmas.

Kopīgi tika pieminēti tie pensionāri, kuri 2009.gadā ir aizgājuši aizsaulē,
kā arī sumināti apaļo jubileju gaviļnieki.

Pasākumā muzikālo daļu izpildīja subatieši Aivars Raups un Vladas Li-
mantas. Satikušies un iesildījušies atkal kopā Muzikantu saietā Subatē,
muzikanti mēģina atjaunot vok.-instrumentālo ansambļu tradīcijas
Subatē.Mūzika daudzus pensionārus izvilināja uz deju plača.

Nākot uz pasākumu, pensionāri bija sagādājuši rudens veltes un kon-
servējumus , kurus vērtēja žūrija.Čaklās pensionāres Konstancija Jemeļ-
janova un Velta Januševska bija izcepušas garšīgus ābolu pīrāgus, bet
rokdarbniece Lilija Bergmane ieradās ar pašadītu kostīmu.

Lai tiktu pie loterijā lozētās balvas, tika stāstītas anekdotes, dziedātas
dziesmas.Spēlēs tika novērtētas pensionāru aktiera un makslinieka dotības.

Svētku galda cienastu sagatavoja kafejnīca „Mazais namiņš”
Pateicamies visiem, kuri atbalstīja Rudens tikšanos!

Subates kultūras nama vadītāja Gunta Semjonova

Subates pensionāru Rudens tikšanās

Lilija Bergmane ar pašas adīto
tērpu

Žūrija degustē konservējumus

Daudzi Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta
un Ilūkstes pilsētas pensionāri vēlas pateikt
lielu paldies par pensionāru vakaru, kurš
notika IKC 22.oktobrī.

Paldies par labiem, siltiem vārdiem, ar
kuriem pensionārus sveica Ilūkstes novada
domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, izpilddi-
rektore Līga Dudare, novada domes sociālā
dienesta darbinieces – Ingūna Svarāne, Ma-
rina Zagorska, Alvīne Formanicka un svētku
vadītāja Skaidrīte.

Paldies mazajiem solistiem, Artūram
Lapam un Onai Otroškai par sirsnīgām dzies-
mām, Skaidrītei Davnei – par sveicieniem
pensionāriem – Sarkanā Krusta aktīvistiem, kā
arī mūsu novada dzejniecēm – Dzintrai
Krievānei un Dzidrai Svirkovičai par veltīju-
miem pensionāriem.

Šai svētku pēcpusdienā aizmirsās rūpes un
sāpes (fiziskās, garīgās). Saposušies un smaid-
īgi pensionāri šķita kļuvuši jaunāki.

Tās prieka dzirkstis, kas tika iemestas
mūsu sirdīs, sildīs tās arī turpmāk, kad,
satiekoties uz ielas, ģimenēs atcerēsies un pār-
runās, kā koncertā dejoja Dvietes KN paš-
darbnieces, dziedāja mūsu pašu pensionāru
„Kamenes”; atcerēsies virtuozos sporta deju
izpildītājus no Ilūkstes kultūras centra.
Atcerēsies un brīnīsies, cik raits bija kļuvis
pašu pensionāru solis, kad skanēja valsis vai
cita deju mūzika.

Paldies šī pasākuma galvenajam sponso-
ram – Ilūkstes novada domei par iespēju būt
kopā pie skaisti klātiem tējas un kafijas
galdiem un par iespēju aizmirst (kaut uz vienu
vakaru!) savus gadus...

Paldies pensionāri saka arī otrajam spon-
soram – ziedu veikala vadītājai Irēnai Ča-
manei par skaistajiem ziediem, ar kuriem tika
sumināti tie pensionāri, kuri šajā gadā savos
plecos „sakrājuši” 60, 65, 70, 75, 80, 85
gadus; tie, kuriem dzimšanas diena bija tieši
22.oktobrī, kā arī mūsu „zelta pāris” –
Cibuļsku ģimene.

Paldies un lai pret visiem šiem cilvēkiem,
kas par mums rūpējas ikdienā un šādā svētku
reizē, mūsu valsts dižķibele ir pēc iespējas
saudzīgāka.

Daudzo pensionāru vārdā
Marija Slavinska

Pensionāru balle Ilūkste novada Kultūras centrā

Ar dejām senjorus sveic sporta deju kluba “Vivat” dejotāji

Sociālā dienesta darbinieču siltie vārdi sasniedza ikvienu sirdi

Muzikālais sveiciens mazās Janas Dudares
izpildījumā

Dvietes Eiropas deju senijoru kopa “Saulespuķes” izdejo
rudens deju...

Ilūkstes novada KC “Kameņu” muzikālais artavs
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Sasniegums

Eglaines pagasta saimniecības „Grieze”
īpašnieki Vanda Krastiņa un Jevgeņijs Okuņs
29.oktobrī tika atzīti par Daugavpils novada
konkursa „Lauksaimnieks 2009” laureātiem
aitkopībā, par ko paši saimnieki izjūt lielu gan-
darījumu: „Piedalīšanās konkursā mūsu
skatījumā ir viena no retajām reizēm, kad mūsu
darbs tiek novērtēts publiski, ne tikai profe-
sionālo aitkopju vidū (ekspertu, PVD utt.).
Prieks, ka pēc šādiem pasākumiem daudzi
saimnieki interesējas, kā uzlabot savu ganām-
pulku kvalitāti, lai, iestājoties mūsu kooper-
atīvā, arī savus jērus varētu eksportēt.” Latvijā
gadu no gada palielinās kopējais aitu ganām-
pulku skaits un palielinās arī pašu ganāmpulku
lielums. Visvairāk aitu ganāmpulku ir tieši bi-
jušā Daugavpils rajona teritorijā.

Vandas Krastiņas zemnieku saimniecība
"Griezes", savukārt, ir vienīgā Latvijas tumš-
galves šķirnes aitu saimniecība Daugavpils un
Ilūkstes novadā.

Vanda ir nodibinājusi zemnieku kooper-
atīvu "Latvijas aita", kas ietver sevī 45 biedrus
no visām Latvijas malām. Savā saimniecībā
viņa veiksmīgi darbojas jau no 2002.gada sep-
tembra, kad kopā ar vīru pārbrauca no Rīgas,
lai dzīvotu laukos. Tika iegādāta saimniecība
ar 27 aitu mātēm, kas nu jau ir izaugusi līdz
daudz kuplākam ganāmpulkam. Šo dažu gadu
laikā ir uzcelta arī jauna kūts, kas ir aprīkota ar
novērošanas kameru, lai jebkuru brīdi no savas
mājas varētu uzraudzīt visu, kas notiek kūtī.
Īpaši kamera ir vajadzīga laikā, kad pasaulē sāk
nākt jēri, un parasti tas sakrītot ar nakts
stundām. Ir uzstādīts arī vēja ģenerators, kas
dod iespēju iegūt savu elektroenerģiju, neuz-
traucoties par elektriskās strāvas traucējumiem,
kā rezultātā bieži vien svarīgos brīžos ir nācies
palikt bez elektrības.

Kā atzīst pati Vanda, aitkopība viņai ir ne
tikai nodarbošanās, bet arī sirdslieta: „Vis-
lielākais prieks ir pavasarī sadzimušie skaistie
jēri, jo tas ir gada darba rezultāts.” Pārsvarā
mūsu valstī ir pieņemts, ka jēriem būtu
jādzimst ziemā, bet tieši ārzemju semināros,
kas saimniecesprāt ir arī neatņemama veiksmī-

gas darbības daļa, viņa ir guvusi atziņu, ka
labāk tomēr ir, ja jēri dzimst tieši šajā
gadalaikā, kā rezultātā viņi drīzumā var doties
ganībās, nevis visu
laiku pavadīt kūtī.
Šādā veidā jēri
dabū lielu daļu ne-
pieciešamo uz-
turvielu, bet
saimniekiem ir
iespēja ieekonomēt.

Uz jautājumu,
vai mūsdienās ir
izdevīgi nodar-
boties ar aitkopību,
Vanda ir pār-
liecināta, ka
„aitkopība, tāpat kā
jebkura nozare ir
rentabla, ja
s a i m n i e k o
e k o n o m i s k i
pareizi.” Tādēļ ļoti
liela nozīme,
viņasprāt, ir
zināšanām, kā trūkums aitkopības jomā jopro-
jām ir stipri jūtams. Tieši tāpēc liela loma ko-
operatīvā tiek atvēlēta zemnieku izglītošanai.
„Es pati nemaz nevaru iedomāties rīkoties tā,
kā man patīk vai kā man vieglāk un ērtāk, es
daru tā, kā vajag. Vienalga, vai runa būtu par
aitu turēšanas, ēdināšanas vai ārstēšanas
jautājumiem. Priecē, ka Latvijas aitkopji arvien
biežāk piedalās mūsu kooperatīva rīkotajos
semināros. Nu jau esam panākuši, ka saimnieki
sāk saprast – ja gribi izkopt savu ganāmpulku
un nostāties uz attīstības ceļa, jāpiedalās arī
ārzemju semināros. Esam jau bijuši Lietuvā un
Vācijā."

Vanda Krastiņa atzīst, ka neskatoties uz
labo sadarbību ar Latvijas lielveikaliem, lielākā
daļa jēru tomēr tiek eksportēta uz ārzemēm,
lielākoties uz Vāciju. Tas lielā mērā ir
izskaidrojams ar Latvijas iedzīvotāju pirktspē-
jas samazināšanos, kā arī daudzu aitas gaļas
lietotāju izbraukšanu uz ārvalstīm.

Būdama Finanšu un kredītu speciāliste,
Vanda Krastiņa lielu nozīmi saimniecības at-
tīstībā piedēvē arī ES struktūrfondiem. „Prātīgi

izmantojot ES struktūrfondu finansējumu, ir
iespēja straujāk attīstīt savu saimniecību, šo
iespēju izmantojām arī mēs. Lai gan (ne bez
sāpīgas pieskaņas izteikts) visiem ir zināms, ka
“pateicoties” mūsu ierēdņiem, konkurētspēja
ES tirgū Latvijas zemniekiem ir ļoti nevien-
līdzīga atbalsta maksājumu milzīgās starpības
dēļ.”

Arī nākotne „Griezes” saimnieci nebiedē.
„Uz nākotni es skatos diezgan mierīgi, jo
saimniecība ir nostādīta, kā saka, „uz
riteņiem”; ir labi izkopts ganāmpulks, ir visa
nepieciešamā tehnika, bet pats galvenais, ir
neierobežots noieta tirgus (eksports). Nākošais
manā plānā ir izveidot vilnas un ādas
pārstrādes uzņēmumu. Tas, protams, nebūtu
iespējams, ja ar apkārtējo aitu audzētāju
apvienošanos mēs nebūtu izveidojuši kooper-
atīvu „Latvijas aita”.”

Neviļus gribas pajautāt, vai lielais darba
apjoms sniedz arī kādu atelpas brīdi ģimenes

kopā būšanai, uz ko Vanda Krastiņa ar
smeldzīgu pieskaņu atbild, ka „lopkopju darba
negatīvā puse ir - nevarēšana atrauties no

saimniecības kopā ar savu otro
pusīti, jo dzīvnieku aprūpē nav
brīvdienu, par atvaļinājumu pat
nerunājot. Ar skaudību skatāmies
uz citu zemju zemniekiem, kur ir
izveidots saimnieku aizvietotāju di-
enests, kas ļauj zināmu laiku at-
pūsties kopā ar ģimeni, paārstēties
vai kā citādi atrauties no ikdienas.”

Nepalaižu garām arī iespēju pa-
jautāt par tautā zināmo stereotipu,
ka aitas gaļai ir specifiska garša, kas
neļauj tai sasniegt popularitātes vir-
sotnes.

V.Krastiņa: „Mīts par aitu gaļas
piegaršu ir stipri pārspīlēts. Katrai
gaļai ir, protams, sava garša, ne-
garšo vistas, cūkas vai jēra gaļa
vienādi, katrai ir sava specifika, bet
tagad cilvēki vairāk pievērš uz-
manību veselīgam uzturam, tāpēc
jēra (nevis aitas) gaļa tiek “celta

saulītē”, jo pēc uztura veselības zinātnieku
pētījumiem, jērs ir uzreiz nākošais pēc tītara,
un, ticiet man, bioloģiski izaudzis jērs, ganījies
pa mūsu pakalniem, izaudzis bez jebkādām
ķīmiskām piedevām, pat visizvēlīgākajam
gardēdim ir delikatese. Jēra gaļai ieteicams
pievienot stiprās garšvielas: ķiplokus, baziliku,
ķimenes utt. pēc savas garšas. Arī mūsu ģimenē
pamatēdiens ir mūsu pašu izaudzēta jēra gaļa.”

V. Krastiņa: "Panākumi nav nākuši viegli,
tie sasniegti saspringtā darbā. Man palīdz tas,
ka esmu iemācījusies lūkoties rītdienas acīm.
Es jau zinu, kas būs pēc gada, diviem, trim.
Man vajag arī tālākas nākotnes vīziju. Protams,
apstākļu maiņas izdara korektūras, bet tik un tā
no iecerētā neatkāpjos.. Mūsu formula ir īsa –
ja paši kaut ko var līdzēt, tad ir jādara. Un mēs
darām."

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

“Ja paši kaut ko var līdzēt, tad ir jādara. Un mēs darām”

Priekos un bēdās, smieklos un asarās kopā
pavadītie 50 gadi ir laiks, kas cilvēkiem plecu
pie pleca kopā ejot ikdienas ceļu, sniedz šīm
attiecībām tērauda sakausējuma spēku. Arī
mūsu novadnieki Viktors un Marija Cibuļski šī
gada 7.novembrī svin savas kopdzīves 50 gadu
jubileju. Tie ir gadi, kas savā plūdumā ir ļāvuši
daudz ko atklāt, ieraudzīt un sadzirdēt vienam
otrā. Līdz ar sarmas dzīpariem sirdīs ir ielijusi
arī pieredze, kas nu atrod savu piepildījumu
bērnos un mazbērnos.

Viktora Cibuļska dzimtā puse ir tepat aiz
Ilūkstes, netālu no Līksnas baznīcas, bet sieva
nāk no Subates puses. Abi tika redzējušies to-
laik tik lielā cieņā esošajās ballēs, kas tika rīko-
tas viensētu šķūņos, bet saskatījās vien tad, kad
Viktors pārradās no armijas. Kā savu savedēju
viņi min Viktora Cibuļska māsīcu, kas tolaik

strādāja Ilūkstes aptiekā.
Kādu dienu māsīca
ieminējās par kādu jaunu
darbinieci, kas tika
norīkota uz Ilūkstes ap-
tieku. Uzreiz pēc in-
stitūta, viņas ceļš veda
tieši uz šejieni. Māsīca arī
bija tā, kas nopirka biļetes
Viktoram un jaunajai
darbiniecei Marijai uz
kino, kas tolaik atradās
tagadējā Mini mārketa
telpās. „Nu un aizgāju,
apsēdos, runājam, un viņa
man par manu māsu

prasa. Es tā paskatījos uz
viņu un man tā kā plīvurs nokrita.” Tā Viktors
par brīdi, kad jaunajā darbiniecē ieraudzīja labu
laiku atpakaļ ballēs pavīdējušo seju. Kopš tiem
laikiem bija pagājuši 3 gadi, līdz ar to, pirmajā
mirklī nemaz neesot pazinis.

Tā arī aizsākās Cibuļsku ģimenes stāsts. No
pirmās tikšanās kinoteātrī līdz kāzu dienai
pagāja vien pusotrs mēnesis, kas tolaik
daudziem izsauca zināmu pārsteigumu. Viktors
Cibuļskis tolaik strādāja Ilūkstes rajona izpild-
komitejā, komunālajā daļā. Savi sakari bija arī
redakcijā, kā rezultātā operatīvi tapa ielūgumi,
kas kalpoja arī kā biļete uz palikšanu savā pusē,
savā darba vietā, jo, ja ne kāzas, Viktoram būtu
jāpavada vēl divi gadi milicijas skolā.

Runājot par kāzu dienu, prātā ir palicis
drēgnais un aukstais vējš, kas todien licis

visiem sarauties, bet neskatoties uz to, sirdī mīt
siltas atmiņas par laiku, kad Cibuļsku pāris
teica viens otram „jā” vārdu.

Viktora sirdslieta mūža garumā ir bijusi
žurnālistika. Ar to saistījās arī pirmā darba
vieta. Pēc institūta pabeigšanas viņš devās uz
Neretu, kur strādāja Neretas rajona avīzes
redaktora amatā. Savos 19 gados viņš bija
ieguvis pirmo mazo kolektīvu 3 cilvēku
sastāvā.

Visa mūža garumā Viktoru Cibuļski nav
biedējis darba daudzums. Atmiņā ataust tie
neskaitāmie amati, kādos ir nācies būt. To
sarakstā ir pat viena diena, kas armijas laikos
pavadīta pulka komandiera lomā.

Viktoram vienmēr ir interesējušas diskusi-
jas, kas aizvien ļauj izteikt savas domas un pa-
pildināt arī savu zināšanu bagāžu ar kādu jaunu
atziņu vai informāciju.

Marijas Cibuļskas pamat-
darbs visa mūža garumā ir bijis
saistīts ar medicīnas nozari, bet
sirdi vienmēr ir sildījusi arī vēl
kāda lieta – ziedi. Tas ir vaļas-
prieks, kas arī tagad, pelnītā at-
pūtā esot, sniedz sirdij veldzi.
Marija kopj arī divus
mazdārziņus. Vienā no tiem
tiek audzēti augļi, ogas un
dārzeņi, bet otrs – tuvāk
mājām, ir atvēlēts ziediem. Bū-
dama atsaucīga, Marija nekad
nav liegusi apkārtējiem savus
padomus nedz dārzkopībā, nedz

arī medicīnas jautājumos.
Jautāti, kas tad ir tas, kas palīdz tik garu

mūžu kopā nodzīvot, abi viennozīmīgi atbild:
„Uzticēšanās un piekāpšanās”. „Ir jau arī kaut
kāda iekšēja saskaņa, jo ne velti tik ātri
sapratāmies.” Domstarpību gadījumā vienmēr
ir atrodams kompromiss.

Daudzās dzīves situācijās, gan sabiedrībā,
gan mājās, palīgā tiek ņemta arī sava daļa
humora, kā trūkums Viktoraprāt padarītu dzīvi
vienmuļu. „Tā tāda rozīnīte, kas piedod dzīvei
garšu.”

Kā novēlējums jaunajām ģimenēm izskan
aicinājums viens otram vairāk uzticēties,
uzklausīt un piekāpties.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

“Zelta pāris”

“Uzticēties un piekāpties...”

Vanda Krastiņa un Jevgeņijs Okuņs 29.oktobrī tika atzīti par Daugavpils novada
konkursa „Lauksaimnieks 2009” laureātiem aitkopībā

Sirdī mīt siltas atmiņas par laiku, kad Cibuļsku pāris teica
viens otram „jā” vārdu

Viktors un Marija Cibuļski
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Mēs, bebrenieši, nesatrau-
camies un nebūt nekaunamies, ka
Bebrenē nav dzimuši, dzīvojuši vai
strādājuši augstie valsts vīri, lielie
dzejnieki, rakstnieki, pasaulslave-
nie sportisti vai
kultūras gaismekļi.
Esam lepni ar
vienkāršu cilvēku,
kurš nes sevī darba un
domas tikumu.

Ikviens mēs
dzīvojam kā protam,
kā varam un kā
gribam. Neviena
dzīve nav atkārto-
jama, aizvietojama,
taču katra ir pelnījusi
ievērību.

Vienu no šādām
dzīvēm, kurā bijis
prieks, darbs un
laime, arī rūgtuma
brīži, un pār kuru
skanējusi dziesma,
mēs šodien atce-
ramies. Skolotājs,
kora vadītājs Albīns
Rupšenieks. Ja viņš
joprojām būtu mūsu
vidū, tad rudenī, ar
ziediem un veselības
vēlējumiem mēs viņu sveiktu 100
dzimšanas dienā.

Visā skolotāja Rupšenieka
dzīvē līdzās soļojusi dziesma – gan
skaļā un straujā, gan klusā un
mierīgā.

1909. gada 29. novembrī Rīgā
piedzima zēns, kuru vecāki
nosauca par Albīnu. Skolas gaitas
viņš uzsāka Zariņu pamatskolā,
pēc tam līdz 1924.g. turpināja
mācīties Bebrenes pamatskolā

No 1926.g. rudens līdz 1930.g.
vasarai Albīns mācījās Daugavpils
skolotāju institūtā un sekmīgi to
pabeidza. Tika iegūtas tiesības
mācīt krievu valodu, rokdarbus,
un, protams, dziedāšanu.

Pirmā darba vieta – Bebrenes

pagasta Celminieku skola, tagadējā
Dunavas pagastā.

Kopš 1933. gada A. Rupše-
nieks strādāja Bebrenes pa-
matskolā. Ir darbs, atsaucīgi
skolēni, bet jaunajam skolotājam
vajag kaut ko vairāk par darbu un
ikdienu. Vajag sirdij, vajag dvēse-

lei.
Bebrenē tiek dibināts koris,

kuru sāka vadīt skolotājs A.Rupše-
nieks.

Liekās, nu jau visa gana –

skolēni, kuriem esi vajadzīgs, ir
dziesma, ir drauga plecs. Bet tad
nāca 1941. gads. Gaišā vakarā arī
Bebrenē sākās neprāta svelme.
Vīta ziedi, zuda cilvēki. Milzis ar
asiem nagiem grāba kopā sievietes
un bērnus, vīrus un nespējniekus,
tikko dzimušas un vēl nedzimušas
dvēselītes, sadzina lopu vagonos
un prom uz aizzušanu, uz Veļupes
krastu. Gan jau tur Veļu māte pati
izšķiros, kuru dvēseli tūdaļ sūtīt
pāri uz viņo krastu un kurai atvēlēt
vēl kādu saules gadu.

Lūk, ko raksta skolotājs Albīns
Rupšenieks savās atmiņās par to
laiku: „Mana Melnā diena pienāca
1941.g. 14. jūnijā, piecos no rīta,
kad dzīvoklī iebruka trīs bruņoti

vīri, starp kuriem bija arī divi be-
brenieši, un lika man kravāt man-
tas, jo būšot jāceļo. Pie skolas
parka vārtiem jau gaidīja citi cil-
vēki, gaidīja „lepno karieti”, kura
nu visus vizināja tuvāk Ziemeļa
namdurvīm.

Pēcpusdienā visus aizveda uz

Eglaines staciju un sagrūda
vagonos – vīriešus, sievietes un
bērnus. Vagoni bija iekārtoti „ļoti
lepni”, divrindu nāras ar salmiem
un vagona durvīs lūka, kas kalpoja
tualetes vietā.

Pirmā apstāšanās bija Maskavā,
taču ne uz ilgu laiku. Acīm redzot,
tādus „noziedzniekus”, kādi bija
sagrūsti vagonos, nedrīkstēja ilgi
turēt varenās pilsētas plašumos.

Iebraucām Juhnovā.
Tur visus izsēdināja,
atšķīra vīrus no sievām
un bērniem. Tad kājām
lika iet uz pagaidu
nometni, gājām visu
nakti un visu laiku abās
pusēs mums atradās
bruņoti karavīri. Beidzot
nokļuvām nometnē,
kura bija nožogota ar
dēļu sētu. Aiz žoga bija
vēl viena nometne ar
Latvijas armijas
virsniekiem. Ūdens
vedējs par naudu atveda
mums laikrakstu, no
kura uzzinājām, ka sā-
cies karš ar Vāciju. Pēc
pāris dienām – atkal uz
staciju un braucām uz
Vjatlagu. Piecus gadus nodzīvoju
nometnē (ja to varēja saukt par
dzīvošanu, un kā par brīnumu pa-
liku dzīvs). ”

1946.g. atspīd gaišāka diena un
zem kājām vijās ceļš uz dzimto
Latviju, un viņu atkal sagaidīja
Bebrene.

Skolā darbs Albīnam Rupše-
niekam netika dots un viņš sāka
strādāt Bebrenes veterinārajā
tehnikumā par latviešu valodas,
krievu valodas, vēstures un
matemātikas skolotāju. Līdztekus
tam tika noorganizēts jauktais
koris.

1948.g. Bebrenei pāri
pārskanēja dziesma, jo tika rīkota
Dziesmu diena, kurā skanēja 800
dziedātāju balsis. Un tad ir brau-
ciens uz Rīgu, kur Nacionālās
operas telpās notika grandioza
kopkoru sadziedāšanās, un Be-
brenes jauktā kora diriģents un
vadītājs tika apbalvots ar Latvijas
PSR goda rakstu. Arī valsts lielie
dziesmu svētki bija pieskandināti
ar Bebrenes dziedātāju balsīm.

Taču šīs dziedošās un darba pil-
nās dienas un mēneši neturpinājās
ilgi.

1950.g. pavasarī kādā svētdi-
enā kora mēģinājumā skolotāju Al-
bīnu Rupšenieku izsauca no zāles
formās tērpti virsnieki un lika iet
uz dzīvokli un sakravāt mantas.
Līdzi ņemt neko neļāva, skolotājs
salika dažus veļas gabalus, nošu
papīru un vijoli spilvendrānā, sākās
atkal sāpju ceļš, vispirms uz Dau-
gavpili, pēc tam uz Rīgu.

Rīgā viņš tika sagaidīts Stabu
ielā. Kad augstāk stāvoša persona
pavaicāja virsniekam: „Par ko viņu
paņēmāt” – atbilde skanēja: „Tāda
bija pavēle”. Un atkal cietums un
brauciens uz Krasnojarskas apga-
balu.

Komskā vilciens apstājās, ceļš
pa taigu uz kādu ciematu un atkal
cietums.

Nometnē skolotājs tika ievi-
etots barakā, kurā dzīvoja tikai
gruzīnu tautības cilvēki. Nu ko, va-
jadzēja iepazīties. Un tad izlīdzēja
līdz paņemtā vijole. Līdzko
atskanēja smeldzīgā „Suliko”,
melodija, gruzīnu agresivitāte no-
plaka. Ar dziesmu bija pateikts tik

daudz… Dziesma izskanēja un
baraka viļņojās pērkondimdošos
aplausos. Viens smējās, cits
raudāja, bet tādas ovācijas
skolotājs savā mūžā vēl nebija
piedzīvojis. Varētu pat teikt, ka

viņa dzīvi izglāba mūzika.
Līdz 1953.g. skolotājs Rupše-

nieks dzīvo rajona centrā „ Dolgij
most” . Pēc Staļina nāves tika at-
brīvots no izsūtījuma un atkal at-
griezās Bebrenē. Skolotāja darbs,
kā jau bijušajam izsūtītajam, netika
dots un viņš strādāja kolhozā par
kultorgu. Bet, tad, kādu dienu viņu
uzrunāja Bebrenes vidusskolas di-
rektors un piedāvāja nākt uz
vidusskolu par dziedāšanas
skolotāju. Tā arī līdz pensijas ve-
cumam skolotāja darba vieta bija
Bebrenes vidusskola.

Skolotājam Albīnam Rupše-
niekam visu mūžu ir piederējusi
dziesma un dziesmai ir piederējusi
viņa sirds. Pats liktenis viņam bija
lēmis skanīgo tautasdziesmu
mūžībā iedziedāt.

Par viņa dziesmoto mūžu
liecina neskaitāmie goda raksti,

darbs pūtēju orķestrī, kuru Be-
brenes ciemā dzirdēja skanam, gan
atzīmējot priecīgus notikumus, gan
cilvēkus pavadot pēdējā gaitā.

Kopā ar dziesmu atnāca arī
mūža lielākā un skaistākā balva –
mīlestība. Skanot dziesmām, tika
atrasta otrā pusīte, arī dziesmu
mīļotāja Alma, kurai Albīns
piedāvā ne tikai savu sirdi, bet arī
roku.

Skaudrs, dziesmots un bezgala
skaists bija skolotāja Rupšenieka
mūžs. Bebrenieši uzskata, ka Al-
bīns Rupšenieks bija pagasta lep-
nums, inteliģences paraugs, kaut
mūža nogalē pakļāvās arī kādai cil-

vēcīgai vājībai.
Viens mūžs ar akmens izturību

mērīts, cits vēja nopūtām cau-
rausts, vēl kādam saules vainagā
nopīts. Kā izstaigāt šos dzīves
ceļus? Mīlas un sāpju kilometrāžā
vai sastrādāto darbu takās? Vai arī
tā – ar nodzīvoto mirkļu skreju un
paša krūtīs dedzināto gaismu.

Pāri šalc politiski un sociāli
vēji, cilvēku likteņus šūpo dažādas
reformas. Bet jebkuru pagastu, arī
Bebreni bagātu dara cilvēki, kas
dzīvoja, dzīvo un dzīvos šeit un ar
savu esamību raksta vēstures lap-
puses.

Bebrenes pagasta bibliotēkas
vadītāja

Emma Malahovska

Caur dziesmu nodzīvots mūžs

Ilūkstes dziesmusvētkos (1948.g.) Ar audzēkņiem Bebrenes pagasta Celminieku skolā

Bebrenes pūtēju orķestra vadītājs un diriģents

Daudz laika pavadīts arī pie sava rakstāmgald, labojam burtnīcas...
(Bebrenes pag. Celminieku skola)
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2009. gada martā tika izveidota Ilūkstes novada centrālā bibliotēka ar
5 struktūrvienībām: Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Bebrenes pagasta
bibliotēka, Pilskalnes pagasta bibliotēka, Šēderes pagasta bibliotēka un
Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka. Teritoriālās reformas rezultātā
jūlijā klāt nāca vēl 3 bibliotēkas: Subates pilsētas bibliotēka, Dvietes pa-
gasta bibliotēka un Eglaines pagasta bibliotēkā, kā rezultātā gan pagas-
tos gan pilsētās tiek nodrošināta iedzīvotāju bibliotekārā un informatīvā
apkalpošana. Bibliotēkās novada iedzīvotājiem pieejamas grāmatas un
periodiskie izdevumi, interneta pakalpojumi, lai meklētu darba piedāvāju-
mus, apmaksātu komunālos, elektrības, kabeļtelevīzijas un citus mak-
sājumus. Daudzi izmanto iespēju sazināties ar saviem tuviniekiem
ārzemēs ar skaipa palīdzību. Internetā ir iespēja rezervēt biļetes
avioreisiem un tās izdrukāt. Visās novada bibliotēkās ir bezvadu inter-
nets. Skolēni un studenti var izdrukāt savus referātus, zinātniskos darbus,
kursa un bakalaura darbus. Novada bibliotekāri apmācīs visus interesen-
tus lietot datoru, internetu, veikt maksājumus. Apmeklētājiem tiek
piedāvāts apmeklēt bibliotēkās organizētos pasākumus un izstādes. No-
vadā darbojas vienīgā bērnu bibliotēka bijušajā Daugavpils rajonā. 5 no
novada bibliotēkām ir akreditētas (Ilūkstes novada centrālā bibliotēka,
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Bebrenes pagasta bibliotēka, Pilskalnes
pagasta bibliotēka, Šēderes pagasta bibliotēka)

Mēs gaidām ikvienu zinātgribošu lasītāju mūsu bibliotēkās. Nāciet,
jūs gaida zinoši un erudīti bibliotekāri.

Letonika.lv konkurss „Meklē un
atrodi datu bāzē letonika.lv”

Jau vairākus gadus pēc kārtas Latvijas bibliotēkās noris erudīci-
jas konkurss “Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv”. To rīko valsts aģen-
tūra “Kultūras informācijas sistēmas” un sabiedrība “Tilde”. Pēc

statistikas datiem letonika.lv ir
lasītāju vispieprasītākais elektron-
iskais uzziņu resurss bibliotēkās,
tādēļ jau otro gadu letonika.lv
abonēšanas maksa pilnībā tiek
segta no "Trešā tēva dēla" projekta

līdzekļiem, un tā ir pieejama lasītājiem visās pašvaldību publiskajās bib-
liotēkās.

Šogad konkurss internetā norisinājās no 1.līdz 22.oktobrim, 4 zonās
un trijās kārtās. Papildkārta notika 23.oktobrī plkst. 15:00 un vērā tika
ņemts atbildes iesūtīšanas laiks. Sacensības bija individuālas, katrs dalīb-
nieks pārstāvēja vienu bibliotēku un vienu līgu atbilstoši savam statusam:

* skolēnu līgu
* bibliotēku lasītāju līgu (pieaugušie bibliotēku lasītāji, kuri vairs

nemācās skolā)
* bibliotekāru līgu.

No Ilūkstes novada konkursā piedalījās 30 dalībnieki (INCB-
11dalībnieki, Bebrenes bibliotēka - 8, Šēderes bibliotēka -4, Ilūkstes
bērnu bibliotēka -3, Pilskalnes bibliotēka -2, Subates pilsētas bibliotēka
-1, Pašulienes bibliotēka -1): skolēnu līgā 10 dalībnieki, bibliotēkas
lasītāju līgā 9 dalībnieki un bibliotekāru līgā 11 dalībnieki.

Dalībnieki guva labus rezultātus. Daugavpils novada un Ilūkstes
novada mērogā bibliotēkas lasītāja Austrumu zonā Ilona Driksne
(Bebrenes pagasta bibliotēka) ieguva pirmo vietu, skolēnu līgā pirmo
vietu dalīja Santa Kantāne un Olita Gaidamoviča (Bebrenes pagasta bib-
liotēka ), bibliotekāru līgā pirmo vietu dalīja: Regīna Šīmane (Ilūkstes
pilsētas bērnu bibliotēka) Gane Rošāne (Ilūkstes novada centrālā bib-
liotēka) un Emma Malahovska (Bebrenes pagasta bibliotēka). Bebrenes
pagasta bibliotēkas lasītāja Santa Kantāne ir starp 12 labākajiem lau-
reātiem Latvijā.

Apsveicam visus uzvarētājus un dalībniekus un aicinām piedalīties
konkursā nākošgad.

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore
Ināra Valpētere

Bibliotēku lasītāju apkalpošanas darba laiki.Informācija par novada
bibliotēkām

Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā
no 10. līdz 28. novembrim

apskatāma

Aurikas Jelinskas
gleznu un zīda apgleznošanas izstāde

Laipni lūdzam! Materialu sagatavoja Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore
Ināra Valpētere
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Bērniem

Sveicināts, mīļo lasītāj!
Vai esi jau sajutis pirmās salnas „kodienus” uz sava deguna un vaigiem? Jā, atkal rudens

klāt! Lietus līņā un ārā ir drēgns. Biežāk gribas būt mājās un sildīties pie siltā mūrīša.
Vai gribi uzzināt, kā iet mūsu draugiem rūķēniem Pincei un Incim?
Nu, tad klausieties!

BĪSTAMĀ slimība.
Rūķēnus pamodināja troksnis, kas nāca no jumta augšas. Bija tāda sajūta, ka kaut kas augšā skraidītu, vai arī

kāds ar zirņiem bombardēja jumtu. Rūķēni izlēca no gultiņām, pieskrēja pie loga un kopā iesaucās: „Atkal līst!”
Jau kuro dienu pēc kārtas lietus lija kā no spaiņiem. Viss rādījās visdrūmākās krāsās. „Draugi neatnāks, rotaļu vairs

nebūs, un Žužiņa vairs nevarēs izlidot no stropa, iestāsies GARLAICĪBA!’’, nomurmināja Incis. ,,Kas tas ir – gar-
laicība?” neizpratnē nopīkstēja Pince. „Tā ir briesmīga slimība”, skaidroja Incis . „Vai no tās uzmetas pumpas?”
šausmās iesaucās Pince. „Nē, tie, kas ar to saslimst, kļūst lēni, mazkustīgi, viņiem neko negribas darīt, viss notiekošais
apkārt nepatīk un galvenais, ka viņi nezin, ko iesākt brīvajā laikā,” draudīgi teica Incis. „Tas ir šausmīgi!”
noskurinājās Pince. „Lai mēs nesaslimtu ar šo kaiti, ir jāsāk darboties,” ierosināja Incis. „Darbosimies!” piekrita
Pince.

Un rūķēni sāka rosīties pa māju. Bet, ko viņi darīja, lai aizbaidītu garlaicību, to tu uzzināsi, veicot turpmākos uzde-
vumus.

Pince un Incis izņēma guašas krāsas un nolēma nokrāsot... Ko? To tu uzzināsi, veicot uzdevumu.
1.uzdevums. Savieno ciparus pēc kārtas, un to, kas iznāks, izkrāso sarkanu!

2.uzdevums. Uzrakstot pirmos
burtus tam, kas attēlots zīmējumos,
uzzināsi, kā sauca izkrāsoto kaķēnu!

3.uzdevums.
Ja gribi uzzināt, no kā sevi būtu jāsargā, atrisini šo krustvārdu mīklu. Palūdz

savu māmiņu vai tēti, lai viņi tev palīdz. Lai tev veicas!

1.Tā rodas, ja spēlējas ar sērkociņiem. U---s.
2.To izmanto, lai pagatavotu ēdienu, bet bērniem tā var būt bīstama. G--e.
3.Tā ir interesanta nodarbošanās - kāpelēt pa vecām M----m.
4.Cilvēks, kas ir bīstams bērniem. Sv-š—s.
5.Tas rada daudz prieka vasarā, bet bīstami bērniem atrasties bez pieauguša-

jiem tā tuvumā Ū---s.
6.Tā dod gaismu, bet tā var būt bīstama, ja ir neuzmanīgs ar to. E-------a.
7. Vieta, kur ir bīstami spēlēties. Br-----ve.
8.Tas var būt mīļš draugs, bet pret svešiem cilvēkiem tas ir nikns. S---s.

4.uzdevums. Izkrāso tās lietas un vietas, kas var apdraudēt tavu drošību!

Tikko nesen Kristīgā baznīca svinēja Visu svēto dienu, kas tautā bieži
vien tiek likta vienā līmenī ar Helovīnu. Ik uz soļa ir manāma arī neizpratne,
vai šiem abiem svētkiem ir kas kopīgs, vai arī tie ir divi dažādi pasākumi.

Lai nedaudz ieviestu skaidrību šai sakarā, lūdzu Ilūkstes novadā pazīs-
tamu un cienītu priesteri - Aleksandru Stepanovu sniegt nelielu komentāru.

Kas tad īsti ir Helovīni? Vai tam ir kaut kas kopīgs ar Visu svēto dienu?
„Zināt Helovīna izcelsmi un dabu nozīmē saprast to saturu. Helovīni ir

gan sena, gan jauna parādība, savu izcelsmi tie rod seno ķeltu ražas
novākšanas svinībās un gatavošanās ziemas sezonai. Tie bija saistīti ar drūmu
nāves dievības kultu saukto Samma Inna (Samhain), kas nozīmē "vasaras
beigas". Citiem vārdiem sakot, tās bija ķeltu jaunā gada svinības, kuru laikā
robeža starp dzīvo un mirušo pasauli izzuda. Mirušie reizē ar nedraudzīgām
fejām un elfiem apmeklēja dzīvos. Druīdi - ķeltu pagānu priesteri, iznēsāja pa
mājām aizsargājošo sakrālo uguni. Viņi bija tērpušies zvēru ādās lai saņemtu
to spēku. Dalot uguni tie pieprasīja kaut ko upurēt. Atteikšanas gadījuma tie
draudēja ar lāpām. Aizsargāšanas nolūkos no nedraudzīgiem gariem vajadzēja
parādīt šausmīgu seju. Par to mūsdienās atgādina ķirbju draudošie atveido-
jumi un arī uguntiņa - sveces gaisma. Mūsdienās šie svētki parādījās ASV
19. gadsimta otrajā pusē kā reģionālie īru emigrantu svētki. Helovīnu sāka
saukt par joku vai velna nakti, kuras laikā valdīja anarhija un vandālisms. Šīs
izdarības tika apspiestas otrā pasaules kara laikā, kad laika skarbums
pieprasīja tautas solidaritāti.

Savukārt, Helovīnu nosaukums ir saistīts ar visu svēto dienu, jo angļu
valodā runājošās valstīs to sauca par "Hallowmass", bet priekšvakaru - par
"All Hallow's Eve”.

Turpretī gaišās Visu svēto svētku svinības tika iedibinātas, lai god-
inātu kristīgos mocekļus, kas savu dzīvību atdeva liecībai par Kristu. Kopš 11.
gadsimta tos svin 1. novembrī. Godinot un atceroties visus svētos - tas ir cil-
vēkus, kuri izmainīja savas dzīves pateicoties Dieva darbībai. Svētie cilvēki,
kas ticēja Dieva mīlestībai, to pieņēma un deva tālāk. Svētie ir cerības cilvēki.

Mūsdienu interese, ko izraisa Helovīna pseidoreliģiskās, ar komerci
saistītas izdarības ir saistītas ar cilvēku vajadzībām pēc kolektīviem svētkiem
un reliģiskas domas klātbūtnes sabiedrībā. Taču mums vajadzētu aizdomāties,
vai līdz ar to mēs neapdraudam mūsu bērnus. Dažādas institūcijas rūpīgi
aizsargā bērnu produktus sīki reglamentējot, piemēram, taukvielu daudzumu
šokolādē, vai plastmasas kvalitāti rotaļlietās. Bet kas aizsargās bērnu iztēli?
Vai kairinot to ar šausmu rēgiem mēs nepaveram viņam ceļu uz pseidore-
liģisku maģijas un ezotērikas pasauli? Svēto svinības, savukārt, atspoguļo
dzīves realitāti un rāda gan izcilo gan visvienkāršāko tikumisku cilvēku
dzīves piemērus, kas cīnījās ar kārdinājumiem, pārvarēja dzīves grūtības un
liecināja par tuvākmīlestības realitāti. Un tās ir vērtības, kas bez šaubām, ir
vajadzīgas mūsu sabiedrībai.”

Ar priesteri Aleksandru Stepanovu sarunājās
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sarmīte Bogdanoviča

Vai Helovīna svētkiem un Visu
svēto svētkiem ir kas kopīgs?

Tavai dvēselei

Sagatavoja Inese Vuškāne

Attēls ņemts no http://www.beerdrinker.nu

Dažādas institūcijas rūpīgi aizsargā bērnu produktus sīki
reglamentējot, piemēram, taukvielu daudzumu šokolādē, vai

plastmasas kvalitāti rotaļlietās. Bet kas aizsargās bērnu iztēli?
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Projekti

Ilūkstes novada pašvaldībā tuvojas noslēgumam projekta „Sociālās
dzīvojamās mājas Brīvības ielā 17 Ilūkstē siltumnoturības uzlabošanas
pasākumi” (identifikācijas Nr. 3DP/3.4.4.2.0/08/IPIA/MA/016) realizā-
cija.

Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007 – 2013. gadam) In-
frastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un
ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.4. pasākumā „Mājokļa ener-
goefektivitāte” 3.4.4.2. aktivitātē „Sociālo dzīvojamo māju siltumno-
turības uzlabošanas pasākumi”.

Sociālā dzīvojamā māja Brīvības ielā 17, Ilūkstē ir Ilūkstes novada
pašvaldības bilancē esoša koka ēka, kas ir būvēta pēc individuāla pro-
jekta. Tā ir nodota ekspluatācijā 1956.gadā. Ēka ir tipisks Latvijas mazpil-
sētu vienstāvu koka apbūves piemērs Ilūkstē, kuru tuvākajos gados ir
paredzēts iekļaut vietējas nozīmes aizsargājamo pilsētbūvniecības piem-
inekļu sarakstā. Ēkā ir 5 dzīvokļi, kas paredzēti piecām ģimenēm, kurām
ir piešķirts sociāli maznodrošināto statuss, ģimenēm, kuras ir reģistrējušās
Ilūkstes novada pašvaldībā, lai saņemtu palīdzību dzīvokļu jautājumu ris-
ināšanā saskaņā ar likumu „Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu
risināšanā”.

Ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros tika
veiktas šādas aktivitātes: bēniņu pārseguma siltumizolēšana un bēniņu
lūku nomaiņa; logu nomaiņa un ieejas mezglu rekonstrukciju un ārdurvju
nomaiņa; ārsienu siltumizolēšana; pamatu siltumizolēšana; pagraba iee-
jas rekonstrukciju, loga uzstādīšana pagraba ailē, durvju ar siltumizolā-
ciju uzstādīšana; uzkārtās grīdas konstrukciju siltumizolēšana un
rekonstrukcija pirmā stāva telpās.

Lai nodrošinātu vienādas iespējas un apgādātu ar sociālām dzīvo-
jamām telpām personas ar kustību traucējumiem, projekta ietvaros ir
veiktas šādas aktivitātes: Nobrauktuves izbūve pirms ieejas durvīm;
dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana personām ar kustību
traucējumiem: koplietošanas telpu pārplānošana, pārbūve, iekštelpu
durvju paplašināšana līdz 110 cm, durvju bloku nomaiņa, sanitāro mezglu
(tualetes un dušas telpu) pielāgošana – specializētā santehnikas aprīko-
juma iegāde un uzstādīšana, atbalsta kompleksu uzstādīšana.

Bez energoefektivitātes pasākumiem, ēkā tika veiktas sekojošas ak-
tivitātes, kas uzlaboja ēkas tehnisko stāvokli:

- jumta renovācija un jumta pārseguma nomaiņa: jumta dūmvadu re-
montdarbi; bojāto spāru nomaiņa; jumta seguma nomaiņa; lietus ūdens
novadīšanas sistēmas uzstādīšana; zibensaizsardzības uzstādīšana;

- elektroinstalāciju nomaiņa ēkā: elekstroinstalāciju nomaiņa atbil-
stoši normatīviem; pievadkabeļu, elektroinstalāciju nomaiņa; kustību sen-
soru uzstādīšana un gaismas ķermeņu ar energoekonomiskām spuldzēm
uzstādīšana koplietošanas telpās, kā arī ārējā apgaismojuma uzstādīšana
pie ieejas mezgliem;

- telpu ventilācijas sistēmas rekonstrukcija un ugunsdrošības instalā-
cijas izveidošana;

Projekta realizēšanā veicamo darbību ietvaros tiek ņemts vērā Ilgt-
spējīgas attīstības princips. Visas darbības, kas saistītas ar ēkas energoe-
fektivitātes rādītāju paaugstināšanu, virzītas arī uz mērķi taupīt dabas
resursus un samazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vides kvalitāti.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 83340,11 Ls, no tām:

§ ERAF finansējums – 70,45 %
§ valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 11,74 %
§ pašvaldības budžeta finansējums – 17,81 %.

Projekta īstenošanas laiks 6 mēneši – no 2009.gada maija līdz
2009.gada novembrim.

Projekta darba grupa

Projekta „Sociālās dzīvojamās mājas
Brīvības ielā 17 Ilūkstē siltumnoturības

uzlabošanas pasākumi” realizācija.

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

Ir noslēdzies pirmais posms ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Ilūkstes 2. vidusskolā un Bebrenes vidusskolā”.

Gan Ilūkstes 2. vidusskolā, gan Bebrenes vidusskolā tika renovēti sekojoši mācību kabineti: bioloģijas,
ķīmijas, fizikas un matemātikas.

Cerams, ka kabinetu gaumīgais, gaišais un mūsdienīgais iekārtojums, jaunās mēbeles, dos stimulu
skolotājiem darbam un skolēniem motivāciju mācīties.

Projekta 2. posma ietvaros paredzēts aprīkot kabinetus ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi, lai varētu
kvalitatīvi veikt laboratorijas darbus, eksperimentus, pētījums.

Bebrenes vidusskolas direktore
Ērika Šaršune

sadarbība ar 2.vidusskolas kolektīvu

Bebrenes vsk. kabinetus pilda svaigas koksnes smarža Arī matemātika jauniekārtotajā kabinetā padosies
vieglāk

Ilūkstes 2.vidusskolas ķīmijas laboratorija jaunā kvalitātē

Bebrenes vsk. ķīmijas kabinets ar
laboratorijas darbiem pielāgotu darba

virsmu

Arī jaunās mēbeles uzlabo omu sarežģītajā mācību procesā

Ilūkstes 2.vsk. bioloģijas kabinets ieguvis jaunu veidolu

Ilūkstes 2.vsk. matemātikas kabinets
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Novada pārvaldēs

Bebrenes pagasta pārvaldē iedzīvotājiem tiek sniegti šādi pakalpojumi:
- Tiek izsniegtas izziņas par deklarēto dzīvesvietu; par nekustamo īpašumu; par nekustamā

īpašuma parādu; izziņa akcīzes nodoklim, u.c.;
- Deklarēta dzīvesvieta;
- Tiek pieņemti maksājumi par nekustamo īpašumu; par bērnu dārzu; par atkritumu izvešanu un

dzīvokļu īri;
- Tiek slēgti līgumi par pašvaldības dzīvokļu īri; par atkritumu izvešanu; par pašvaldības zemes nomu;
- Tiek pieņemti dažādi iesniegumi; ieteikumi;
- Aicinām tikties ar pārvaldes darbiniekiem: pagasta pārvaldes vadītāju, lietvedības speciālistu,

labiekārtošanas speciālistu, lauksaimniecības konsultantu (līdz janvārim), tūrisma organizatoru, sociālā
dienesta darbinieku;

- Pie sociālā darbinieka var griezties sociālās palīdzības jautājumos; mājas aprūpes pakalpojumu jautājumos;
sociālajā telpā tiek piedāvāti veļas mazgāšanas pakalpojumi.

Bebrenes pagasta pārvaldes telpās komunālos maksājumus iekasē SIA „Ornaments” darbinieks:
Pirmdienās 8.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Ceturtdienās 8.00 – 12.00 13.00 - 15.30

Pagasta pārvaldes telpās pakalpojumus piedāvā lopkopības pārraugs:
Pirmdienās 13.00 – 16.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00

Pagasta pārvaldes ēkā ir pieejams bezmaksas publiskais interneta punkts.

Bebrenes pagasta nevalstiskās organizācijas un interešu kopas tiek aicinātas izmantot „Kopienu centra” telpu
pasākumu organizēšanai.

Visi interesenti tiek aicināti iegriezties bibliotēkā. Bibliotēkā pieejami 8 datori ar interneta pieslēgumu; jaunākie
laikraksti un žurnāli; plašs daiļliteratūras un nozaru literatūras klāsts; novadpētniecības materiāli par Bebrenes vēs-
turi.

Apmeklētājus gaida Bebrenes kultūras nams, kurā darbojas un gaida jaunus dalībniekus:
- amatierteātris;
- vīru vokālais ansamblis;
- senioru vokālais ansamblis „Sarma”;
- senioru deju kopa „Rudzupuķes”;
- jauniešu deju kolektīvs ‘’Smaids’’;
- interešu pulciņš floristikā;
- senioru interešu kopa „Labākie gadi”.

Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
Benita Štrausa

Bebrenes pagasta pārvalde

Pārvaldes vadītāja pieņemšanas laiks :
Šēderes pārvaldē
Pirmdiena 9.00 – 12.00
Trešdien 13.00 – 16.00

Eglaines pārvaldē:
Pirmdien 13.00 – 16.00
Trešdien 9.00 - 12.00

Eglaines un Šēderes pagasta pārvaldēs iedzīvotājiem tiek sniegti šādi pakalpojumi:
- Tiek izsniegtas izziņas par deklarēto dzīvesvietu; par nekustamo īpašumu; par nekustamā īpašuma parādu;

izziņa akcīzes nodoklim, u.c.;
- Deklarēta dzīvesvieta;
- Tiek pieņemti maksājumi par nekustamo īpašumu; par komunāliem pakalpojumiem; par atkritumu izvešanu

un dzīvokļu īri;
- Tiek slēgti līgumi par pašvaldības dzīvokļu īri; par atkritumu izvešanu; par pašvaldības zemes nomu;
- Tiek pieņemti dažādi iesniegumi; ieteikumi;
- Aicinām tikties ar pārvaldes darbiniekiem: pagasta pārvaldes vadītāju, lietvedības speciālistu,

lauksaimniecības konsultantu (līdz janvārim), sociālā dienesta darbinieku;
- Pie sociālā darbinieka var griezties sociālās palīdzības jautājumos; mājas aprūpes pakalpojumu jautājumos;

sociālajā telpā tiek piedāvāti veļas mazgāšanas pakalpojumi.

Ar 2009.gada 1.novembri Eglaines pagasta teritorijā ūdens apgādi, kanalizācijas sistemu un māju ap-
saimniekošanu no Eglaines komunālās saimniecības pārņēma SIA”Šēderes pakalpojumi”. Sākot no 1.de-
cembra par saņemtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem vajadzēs maksāt SIA „Šēderes pakalpojumi”. Laiks
un vieta tiks papildus paziņoti iedzīvotājiem jaunu līgumu slēgšanas laikā.

Pagastu pārvalžu ēkās ir pieejams bezmaksas publiskais interneta punkts.

Eglaines un Šēderes pagastu teritorijās darbojas 3 bibliotēkas. Visi tiek aicināti iegriezties bibliotēkās, kur ir piee-
jami ne tikai jaunākie laikraksti un žurnāli, bet arī datori ar interneta pieslēgumu un plašs daiļliteratūras klāsts.

Eglaines un Šēderes pagast pārvalžu vadītājs
Romualds Fedorovičs

Eglaines un Šēderes pagastu pārvalde

Darba laiki Ilūkstes novada pilsētu un pagastu pār-
valdēs

Pirmdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Otrdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.30
Trešdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30

Осень в "Сигулдыне"
Я писала стихи. Стрекоза
На страницу садилась упорно -
Это осень шептала покорно,
Что уходит грибная пора.

Это осень своим листопадом,
это осень пожухлой травой,
Это осень багряным нарядом
Золотится над головой.

Я слогаю стихи и свои
Грёзы кутаю в паутину,
Я вдыхаю смолку хвои
И пьянящий запах овинов.

Я живу, я дышу, я смеюсь -
Затаилась на сердце радость,
Я мгновенье спугнуть не боюсь,
Я боюсь, что всё показалось...

Эта тропка меня зовёт
Пробежать по скрипучим ступеням,
Меня Спридитис где-то ждёт
Ждет и ждет не одно поколение.

Запорошило листьями пруд,
Здесь уж лебеди не живут,
Уж подались утки на юг,
Ищут белки надежный приют.

Ветер треплет узор облаков
Дождик брызнуть вот-вот готов,
А на сердце весёлая грусть,
Я от ветра, как сосны, не гнусь,
Дождик ласковый ртом ловлю
И люблю я осень, люблю.

Я люблю листопад хмельной,
Я люблю увядянья покой.
Я люблю по лужам бродить.
Выходи! Будем вместе любить...
/Н.Левашова/

Informācija uzņēmējiem

2010.gada 25. - 27. martā Olimpiskajā Sporta centrā notiks iespējams
gada nozīmīgākā izstāde - gadatirgus “Ražots Latvijā 2010”. Pēc deviņu gadu
pārtraukuma visas Latvijas tautsaimniecības nozares tiek aicinātas sanākt
vienuviet, lai prezentētu savus jaunos un esošos produktus un pakalpojumus.

Izstādes mērķis ir rast eksporta tirgus Latvijas ražojumiem un pakalpo-
jumiem. Izstāde – gadatirgus „RAŽOTS LATVIJĀ” atspoguļos Latvijas
uzņēmējdarbības attīstības tendences, sniegs priekšstatu par ražotāju nozaru
dažādību, uzskatāmi parādīs Latvijas ražotāju konkurētspējīgo produkciju,
dos iespēju veidot eksporta kontaktus. Uzmanības centrā būs Latvijas
ražotājs, neatkarīgi no tā lieluma, nozīmības vai popularitātes!

“Ekonomiskā krīze ir izmainījusi uzņēmējdarbību Latvijā. Daudziem ir
izveidojies stereotips, ka Latvijā vairāk nekas netiek ražots. Tā nav. Latvijā
ražoja, ražo un ražos! Tāda ir mana pārliecība! Šobrīd SIA „Kelle Expo” ir
uzņēmusies risku organizēt šādu pasākumu, lai atbalstītu Latvijas ražotājus
un palīdzētu viņiem atrast eksporta tirgus iespējas. Neviens mūsu vietā neko
nedarīs, tādēļ es aicinu visus Latvijas ražotājus neapstāties pie grūtībām, bet
cīnīties un saglabāt ražošanu, aktīvi meklēt iespējas savu produktu eksportēt.
Izstāde būs labs stimuls jaunām biznesa iespējām,” saka SIA „Kelle Expo”
vadītājs Erlens Kelle.

Trīs dienu laikā izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem būs iespējams
piedalīties semināros, konkursos, uzzināt vairāk par Latvijā ražotiem pro-
duktiem un pakalpojumiem, izmēģināt tos, kā arī iegādāties.

SIA „Kelle Expo” vadītājs Erlens Kelle uzskata, ka „apstākļos, kad
svarīgi radīt konkurētspējīgu preci un pilnveidot izmantojamās tehnoloģijas,
dalība izstādē ikvienam Latvijas ražotājam radīs iespēju reklamēt savas pre-
ces un pakalpojumus, veidot sadarbību ar citiem Latvijas uzņēmējiem un ār-
valstu biznesa pārstāvjiem”. Ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības
Kameras līdzdalību izstādi organizēti gatavojas apmeklēt vairāki simti
uzņēmēju un pašvaldību pārstāvju no Eiropas un NVS valstīm, kas Latvijas
uzņēmējiem var būt kā labs atspēriena punkts jaunām biznesa iespējām.

Šobrīd ikviens Latvijas uzņēmējs, kas vēlas prezentēt savus produktus
vai pakalpojumus, ir aicināts pieteikties dalībai izstādē.

Plašāka informācija www.kelle.lv
Izstādi organizē SIA “KELLE EXPO”.

Pārdomām
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Pilskalnes pagasta pārvaldē sniedz šādus pakalpojumus:

• Tiek pieņemti maksājumi par nekustamo īpašumu;
• Īres maksa par dzīvojamo telpu;
• Tiek pieņemti iesniegumi no iedzīvotājiem;
• Tiek izsniegtas izziņas : par komunālo pakalpojumu parādu ;
• par nekustamo īpašumu;
• par nekustamā īpašuma nodokļu parādu;
• par dzīvesvietu;
• Par akcīzes nodokli;
• Tiek pieņemti a/b „Dubezers” un l/m „Driģenes” pieteikumi;
• Tiek pieņemti dabas takas” Pilskalnes Siguldiņa” pieteikumi;
• Tiek pieņemta maksa par a/b „Dubezers” un l/m „Driģenes”

naktsmītņu izmantošanu.

Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā atrodas bibliotēka, kura sniedz
šādus pakalpojumus:

* Uziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
* Lasītāju reģistrēšana
* Skenēšana
* Informācijas izdrukāšana
* Datora lietošana, lietošanas konsultācijas
* e- pasta izmantošana
* SBA pakalpojumi
* Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas datu bāzēs un citos

interneta resursos
* Tematiskas mapes par dažādām aktuālām tēmām.
• Veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu

dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu
un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu
visiem novada iedzīvotājiem.

Bibliotēkā apmeklētājiem pieejami 7 datori ar interneta pieslēgumu
par brīvu.

Lietotāji par datora izdrukām, kā arī kopēšanu norēķinās pēc Ilūk-
stes novada domes apstiprinātiem maksas pakalpojumiem.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis,
kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpoju-
mus.

Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā iedzīvotājus pieņem:
Sociālais darbinieks Alvīne Formanicka, tālr. 65462296
Pieņemšanas laiks : otrdiena no 8.00- 12.00
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Velga Glovecka, tālr. 65462296
Pieņemšanas laiks : trešdiena no 13.00- 16.00
Nekustamo īpašumu nodaļas speciālists Aleksandrs Siņuks,

tālr.65440825
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 8.00 -16.30
Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore
Skaidrīte Azarstarpe,
tālr. 65440826 mob.26634429
Pieņemšanas laiks:trešdienās no plkst. 8.30 -16.30
Pilskalnes pagasta pārvaldes ēkā atrodas novada tūrisma infor-

mācijas centrs, kur var saņemt informāciju par tūrisma iespējām no-
vadā. TIC vadītaja Līvija Tamane

darba laiks
pirmdiena no plkst. 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30
otrdiena no plkst. 8.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30
trešdiena no plkst. 8.00 – 12.oo un 12.30 – 16.30
ceturtdiena no plkst. 8.oo – 12.oo un 12.30 – 15.30

Pilskalnes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzine
Ludmila Riekstiņa

Pilskalnes pagasta pārvalde
Dvietes pagasta pārvaldē iedzīvotājiem tiek sniegti šādi pakalpojumi:
- Tiek izsniegtas izziņas par deklarēto dzīvesvietu; par nekustamo īpašumu; par nekustamā īpašuma parādu;

izziņa akcīzes nodoklim, u.c.;
- Deklarēta dzīvesvieta;
- Tiek pieņemti nodokļu un pakalpojumu maksājumi, veikti komunālie maksājumi SIA „Ornaments ”;
- Tiek slēgti līgumi par pašvaldības dzīvokļu īri; par atkritumu izvešanu; par pašvaldības zemes nomu;
- Tiek pieņemti dažādi iesniegumi; ieteikumi;
- Ir iespēja tikties ar pārvaldes darbiniekiem: Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzini,

lietvedības speciālistu, lauksaimniecības konsultantu, bāriņtiesas darbinieku, sociālo darbinieci, zemes ierīkotāju un
saņemt konsultācijas dažādos jautājumos;

- Pie sociālā darbinieka var vērsties sociālās palīdzības jautājumos; mājas aprūpes pakalpojumu jautājumos.
Sociālās darbinieces darba laiks pagasta pārvaldē:

Pirmdienās 8.00 – 16.30
Trešdienās 8.00 – 16.30

- Bāriņtiesas darbiniece var sagatavot darījumu projektus, apliecināt darījumus, sagatavot
un apliecināt pilnvaras, sastādīt testamentus, pieņemt glabāšanā testamentus, apliecināt
iedzīvotāju parakstus, sastādīt un apliecināt nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai,
veikt dokumentu norakstu, izrakstu, kopiju apliecināšanu, kā arī pieņemt iesniegumus,
adresētus novada bāriņtiesai.

Darba laiks pagasta pārvaldē:
Pirmdienās 8.00 – 13.00
Ceturtdienās 8.00 – 12.00

Iepriekš vēlams telefoniski sazināties, jo šajā laikā darbiniece var būt arī ģimeņu
pārbaudēs.

-
Pie lauksaimniecības konsultanta var griezties pēc palīdzības ar lauku attīstību saistītajos jautājumos ( sub-

sīdijas, tiešmaksājumi, LAD projekti, lopkopība, augkopība, augu aizsardzība, piena kvotas utt. )
Darba laiks:
Pirmdienās 13.00 – 16.30
Otrdienās 8.00 – 17.30

Pagasta pārvaldes telpās pakalpojumus piedāvā zemes ierīkotājs:
Otrdienās 8.00– 13.00

Pagasta pārvaldes ēkā ir pieejams bezmaksas publiskais interneta pieejas punkts.

Visi interesenti tiek aicināti iegriezties bibliotēkā. Bibliotēkā pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu;

Dvietes kultūras namā darbojas un gaida jaunus dalībniekus:
- amatierteātris;
- līnijdeju grupa „ Atkal ”;
- līnijdeju grupa;
- Eiropas deju senioru kopa „ Saulespuķes”;
- vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs.

Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības pārzine
Iveta Plone

Dvietes pagasta pārvalde

Subates pilsētas pārvalde
Subates pilsētas pārvaldē iedzīvotājiem tiek sniegti šādi pakalpojumi:
- Tiek izsniegtas izziņas par deklarēto dzīvesvietu; par nekustamo īpašumu; par nekustamā īpašuma

parādu; izziņa akcīzes nodoklim, u.c.;
- Deklarēta dzīvesvieta;
- Tiek pieņemti maksājumi par nekustamo īpašumu; par bērnudārzu; par atkritumu izvešanu un dzī

vokļu īri;
- Tiek slēgti līgumi par pašvaldības dzīvokļu īri; par atkritumu izvešanu; par pašvaldības zemes nomu;
- Tiek pieņemti dažādi iesniegumi; ieteikumi;
- Aicinām tikties ar pārvaldes darbiniekiem- pilsētas pārvaldes vadītāju Sofiju Glūmāni, komunālā

dienesta vadītāju Vitāliju Grancovski, nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti Sarmīti Žilinsku,
bāriņtiesas locekli Lilitu Apeli, sociālo darbinieci Ņinu Roščenkovu.

- Pie sociālā darbinieka var griezties sociālās palīdzības jautājumos; mājas aprūpes pakalpojumu
jautājumos;

Visi interesenti tiek aicināti apmeklēt bibliotēku.
Bibliotēkā pieejami 5 datori ar interneta pieslēgumu; jaunākie laikraksti un žurnāli, bibliotēkas vadītāja

Olga Bendorjusa un bibliotekāre Anita Šapala palīdzēs orientēties daiļliteratūras un speciālās literatūras klāstā.

Subates kultūras namā darbojas un jaunus dalībniekus uzņem;
- vokālais ansamblis „Sonāte”;
- deju kolektīvs „Rota”
- līnījdeju grupa.

Kultūras nama vadītāja Gunta Semjonova un kolektīvu vadītājas Līga Kūliņa un Viola Jasmane uzklausīs
idejas un atbalstīs iniciatīvas- gan mākslinieciskajā pašdarbībā, gan saturīgā un lietderīgā brīvā laika orga-
nizēšanā.

Subates pilsētas pārvaldes vadītāja
Sofija Glūmāne
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Novada pašvaldībā

Ko nolēma deputāti oktobra domes
sēdē

Apstiprināja pašvaldības 2009.gada budžeta izpildi 9 mēnešos, ieņē-
mumu un izdevumu daļā Ls 4 586 163 apmērā ,speciālā budžeta izpildi
ieņēmumos un izdevumos Ls 277 380 apmērā, ziedojumu un dāvinājumu
izpildi ieņēmumos un izdevumos Ls 3 429 apmērā, pašvaldības aizņē-
muma parādu Ls 656 080, pašvaldības galvojumus Ls 93 901 apmērā, kā
arī izdarīja attiecīgus grozījumus pašvaldības budžetā.

Apstiprināja kārtību, kādā tiks izstrādāts, apstiprināts, izpildīts un kon-
trolēts 2010.gada budžets.

Precizēja 31.jūlijā pieņemto domes lēmumu par pašvaldības institū-
ciju amatpersonu un darbinieku darba laika izmaiņām .Nolēma tiem
darbiniekiem ,kuriem bija noteikts nepilns darba laiks 30 stundas nedēļā,
noteikt to uz nepilnu darba laiku - 24 stundas nedēļā un darba samaksu
atbilstoši nostrādātajām stundām, bet tiem darbiniekiem, kuriem bija
noteikts nepilns darba laiks un bija mazāks par 30 stundām nedēļā ,darba
laiku un darba stundas nedēļā noteiks iestādes vadītājs ar rīkojumu. Šis
lēmums netiks attiecināts uz tiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem ir
noteikts summētais darba laiks un darba apmaksa pēc vienas stundas tar-
ifa likmes.

Pārskatīja novadam pievienoto un esošo kultūras namu un bibliotēku
darbinieku darba samaksu. Konstatēja, ka darba samaksa kultūras
darbiniekiem katrā pašvaldībā ir noteikta atšķirīga. Nolēma līdz gada
beigām saglabāt darba samaksu atbilstoši apstiprinātajiem kultūras
iestāžu budžetiem. Atkārtoti par darba samaksu novada kultūras
darbiniekiem lems, apspriežot 2010.gada budžetu.

Piešķīra no pašvaldības rezerves fonda Ls 7450 Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projektam ”Sociālās dzīvojamās mājas Brīvības ielā 17
Ilūkstē siltuma noturības uzlabošanas pasākumiem”

Nolēma pārņemt no bijušās Daugavpils rajona padomes zemes ga-
balu 7650 kv.m platībā Subatē, Sporta ielā 20,uz kura atrodas paš-
valdībai piederošā SIA ”Veselības un sociālās aprūpes centra ”Subate””
ēka.

Sadalīja Ilūkstes novadam piešķirto valsts finansējumu Ls 1427 ap-
mērā mācību literatūras iegādei novada skolām, kā arī finansējumu Ls
16791 apmērā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības nodrošināšanai
līdz gada beigām Eglaines pamatskolā ,pirmskolas izglītības iestādē
“Zvaniņš” un tā filiālēs Subatē, Bebrenē un Dvietē .

Ar 2. novembri nolēma samazināt Ilūkstes 1.vidusskolā skolēnu pus-
dienu maksu no Ls 0,50 uz Ls 0,45 sakarā ar to, ka skola ir veikusi
veiksmīgu iepirkumu un ir noslēgts līgums par lētāku produktu iegādi.

Izskatīja SIA ”Veselības centrs “Ilūkste”“ iesniegumu par atbrīvošanu
no nomas maksas par pašvaldības ēkas Raiņa ielā 35 izmantošanu.
Nolēma kapitālsabiedrību neatbrīvot no telpu nomas maksas, jo atzina,
ka maksa salīdzinoši nav liela un telpas Raiņa ielā 35 kapitālsabiedrība
par maksu iznomā primārās aprūpes ārstiem

Subates iedzīvotājam Jonam Polivanam piešķīra politiski represētās
personas statusu.

Pēc pašas lūguma no Subates pilsētas zemes komisijas locekles
pienākumu pildīšanas atbrīvoja Viktoriju Grancovsku . Par Subates pil-
sētas zemes komisijas locekli ievēlēja Sarmīti Žilinsku no Subates.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Grin-
tāļi”un “Rožmīļi” Eglaines pagastā, un”Mežotnes” Bebrenes pagastā.

Nolēma pārdot pašvaldībai piederošo zemes gabalu 1875 kv.m platībā
Ilūkstē, Raiņa ielā 8A, uz kura atrodas privātai personai piederošs namī-
pašums.

Izskatīja vairāku fizisku personu iesniegumus par zemes īpašuma
jautājumiem.

Saskaņā ar likumdošanā noteikto kārtību pašvaldībai, kuras adminis-
tratīvajā teritorijā ir pilsētas zemes, līdz gada beigām ir jāizvērtē zemes
piederība un piekritība pašvaldībai. Ilūkstes zemes komisija ir izvērtējusi
zemes reformas laikā Ilūkstes pilsētā fizisko un juridisko personu
pieprasītās, piešķirtās zemes un zemes ,uz kurām ir atzītas zemes īpašuma
tiesības. Šajā sakarā dome pieņēma lēmumu par Ilūkstes pilsētas zemes
piederību, neapbūvētas un apbūvētas zemes piekritību novada paš-
valdībai. Drīzumā dome izskatīs arī jautājumu par Subates pilsētas teri-
torijā esošo zemes vienību piederību un piekritību novada pašvaldībai.

Lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova

Intervija ar deputātu

1. Kas bija tas, kas pamudināja Jūs kandidēt
uz deputāta vietu?

Mana ģimene dzīvo Ilūkstes novadā, tāpēc man ir
ļoti svarīgi būt klāt sava novada veidošanā un tā dzīvē.

2. Kāda ir deputāta darba specifika? Ar ko ir
saistīts deputāta darbs?

Deputāta darbs ir sarežģīts, tiek dots ļoti īss laiks
no svarīgas informācijas saņemšanas brīža līdz brīdim,
kad jānovērtē esošā situācija un jāizdara, manuprāt,
pareizs lēmums, kas iespējams arī netiks atbalstīts.

3. Deputāta pienākumi aizņem daudz laika.
Vai ir grūti to apvienot ar pamatdarbu?

Jā, tie aizņem gana daudz laika, bet, ja esi izvirzījis
savu kandidatūru uz pašvaldību vēlēšanām, un tāds esi
kļuvis, tad ir jāmāk deputāta darbu apvienot ar pa-
matdarbu.

4. Ar kādām īpašībām, jūsuprāt, ir jābūt
apveltītam pašvaldības domes deputātam?

Deputātam jābūt pārliecinātam, ka viņš strādā savu
vēlētāju interesēs. Jāpiemīt spējai ātri un pareizi
novērtēt situāciju un atbalstīt to.

5. Deputāts visā savā dar-
bībā ir tautas pārstāvis. Sakiet,
lūdzu, kas, jūsuprāt, ir tas, kas vis-
vairāk uztrauc novada (gan pil-
sētu, gan lauku) iedzīvotājus?

Pašreiz visas valsts un novada
iedzīvotājus satrauc nestabilā situā-
cija valstī, palielinās bezdarbs,
samazinās atalgojums un pensijas.

6. Ar ko ir saistīts Jūsu pa-
matdarbs un vai šī darba specifika
palīdz vairāk izprast iedzīvotāju
problēmas?

Pamatdarbs A/S „Latvijas valsts
mežos” kur esmu 4. Aknīstes meža
iecirkņa vadītājs, veicu visu meža
apsaimniekošanas ciklu - tas ir -
meža sēšanu un stādīšanu,
agrotehnisko kultūru un jaunaudžu
kopšanu, mežaudžu retināšanu un
ciršanu. Šie darbi tiek veikti arī Ilūk-
stes novadā esošajos valsts mežos,
tāpēc veicot pamatdarba funkcijas
novada teritorijā ir iespēja redzēt un
izvērtēt esošo stāvokli novadā un
meklēt risinājumus situācijas
uzlabošanai.

7. Pašlaik daudzi
iedzīvotāji ir palikuši bez darba.
Nākotnē bezdarbnieku skaits
varētu palielināties. Kā Jūs, kā
deputāts, redzat šīs situācijas
iznākumu?

Tiem iedzīvotājiem, kuri ir pa-
likuši bez darba ieteiktu būt ak-
tīviem, nenolaist rokas, meklēt darbu
un cerēt, ka situācija novadā un val-
stī uzlabosies. Aicinu arī darba de-

vējus labāk samazināt atalgojumu, bet pēc iespējas
nesamazināt darba vietu skaitu.

8. Kā Jūs uzskatāt, kurš no realizētajiem un
topošajiem projektiem (vai arī kas cits) varētu tikt
uzskatīts par virzītājspēku ceļā uz novada iza-
ugsmi?

Ikviens projekts sniedz būtisku ieguldījumu no-
vada attīstībā.

9. Kas varētu tikt uzskatīts par mūsu novada
bagātību?

Viennozīmīgi tie ir visi novada cilvēki, īpaši –
bērni.

10. Vai ir kaut kas, ko jūs gribētu teikt vai
novēlēt saviem vēlētājiem – cilvēkiem, kas Jūs at-
balstīja?

Nobalsojot pašvaldību vēlēšanās novada cilvēki iz-
darīja savu izvēli. Kaut arī esam ievēlēti tikai trīs
deputāti no „Tēvzemei un Brīvībai,, /LNNK, turpinām
strādāt visa novada, katra pagasta, katra iedzīvotāja
labā un esam pateicīgi par doto uzticību.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

Ilūkstes novada domes deputāts –Ilūkstes novada domes deputāts – Agris ElertsAgris Elerts ––
AS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mež--
saimniecības 4. Aknīstes meža iecirkņa vadītājs unsaimniecības 4. Aknīstes meža iecirkņa vadītājs un
partijas „Tēvzemei un Brīvībai,, /LNNK loceklis.partijas „Tēvzemei un Brīvībai,, /LNNK loceklis.
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Sports

17.oktobris bija diena, kas sportistu vidū
izcēlās ar tās daudznozīmīgumu. Vēsā laika un
siltā noskaņojuma pavadībā Ilūkstē risinājās
starptautiskais ielu skrējiens, LSVS atklātais čem-
pionāts šosejas skrējienā veterāniem, Latvijas
policijas atklātais čempionāts 10 km skrējienā un
Latvijas Olimpiskā skrējienu diena, kurā kop-
summā piedalījās 159 skrējēji no Aizkraukles,
Mārupes, Baldones, Jēkabpils, Daugavpils,
Ogres, Rīgas, Piltenes, Ilūkstes novada, Dau-
gavpils novada, Līvāniem, Preiļiem, Liepājas,
Olaines, kā arī ciemiņi no Lietuvas.

Ikviens no dalībniekiem bija gandarīts par
dalību kādā no distancēm un daudzi varēja lep-
oties arī uzvarām.

Satelītskrējienā 2,5km uzvarēja Andrejs Bon-
darevs (Līvāni) ar rezultātu 9min.17sek. un
Lāsma Bērziņa (Ilūkstes) ar rezultātu –
12min.36sek.

Visgarākajā 10 km distancē vīriešiem par uz-
varētāju kļuva Edgars Brigmanis (Baldone) ar
rezultātu 32min.38sek., otrais finišēja dau-
gavpilietis Andrejs Domanins, sasniedzot
33min.00sek., trešajā vietā ierindojās Aigars Ma-
tisons (Piltene) – 33min.09sek.

Sievietēm tajā paša distancē par čempioni
kļuva Irina Štula-Pankoka (Liepāja) ar rezultātu
40min.40sek., otro vietu izcīnīja Ilze Tauriņa
(Jēkabpils) un trešo vietu - Viktorija Radzeviča
(Daugavpils).

5km distancē 1990.- 91.g.dz. junioriem pir-
mais finišēja Agris Plinte (Ilūkste) –
18min.18sek., bet juniorēm - Gunta Meijere (Jēk-
abpils) – 21min.43sek.

1992.- 93.g.dz. jauniešiem 2000m distancē
uzvarēja Andrejs Blakunovs (Daugavpils) –
6min.39sek.un Jekaterina Krasovska (Ilūkste) -
7min.42sek.

1994.- 95.g.dz.grupā 2000m distancē par uz-

varētājiem kļuva daugavpilieši Artjoms Fil-
imonovs - 7min.17sek. un Valērija Linķeviča -
7min.29sek.

1996.- 97.g.dz. grupā 1000m distancē uz-
varēja Pēteris Lazdiņš (Jēkabpils) - 3min.12sek.

un Anita Smane (Ilūkste) - 3min.38sek.
1998.- 99.g.dz. grupā 1000m distancē pirmie

finišēja Konstantins Bogdanovs (Daugavpils) -
3min.51sek. un Ilva Valdone (Preiļi) -
4min.09sek.

Visjaunākajā, 2000.- 2001.g.dz. grupā 1000m
distancē visātrākie bija Ilūkstes skrējēji Rudolfs
Surgovts - 4min.15.sek. un Anna Marija Pe-
trakova - 4min.12 sek.

Viena no jaukākajām distancēm šajā dienā
bija Ģimenes skrējiens. 500m distancē, vecuma
grupā 2002.g.dz. un jaunāki, piedalījās 21 dalīb-
nieks, kuri skrēja kopā ar saviem vecākiem. Mazo
skrējēju prieku vēl vairāk paspilgtināja pēc finiša
savā īpašumā iegūtie kausi un diplomi.

Visjaunākais skrējiena dalībnieks Rihards
Dudels (2009.g.dz.) startēja 500m ģimenes
skrējienā kopā ar savu tēvu Andri, bet visvecākais
- Romualds Saušs (1933.g.dz.) piedalījās 5km
skrējienā veterānu grupā - 75.g.un vecāki.

Veterānu sacensībās par uzvarētājiem kļuva
Aigars Matisons (Piltene) - grupā 35.g. un vecāki,
Petras Pranckunas (Viļņa) grupā - 40.g.un vecāki,
Andris Dudels (Daugavpils) - grupā 45.g. un
vecāki, Anatolijs Levša (Daugavpils) - grupā
50.g. un vecāki, kas startēja 10km distancē.

Viktors Radionovs (Olaine) - grupā 55.g. un
vecāki, Valērijs Kotegovs (Lociki) - grupā 60.g.
un vecāki, Voldemars Pinka (Daugavpils) - grupā
65.g. un vecāki, Jonas Vilčinskas (Viļņa) - grupā
70.g. un vecāki, Aleksejs Bondarevs (Daugavpils)
- grupā 75.g. un vecāki, kas startēja 5km distancē.

Latvijas policijas atklātajā čempionātā dažā-
das vecuma grupās par uzvarētājiem kļuva Jurijs
Misjuns (Daugavpils), Petras Pranckunas (Viļņa),
Andris Dudels (Daugavpils), Valērijs Ustinovs
(Daugavpils) un Irina Štula-Pankoka (Liepāja).

Pasaules veselības dienas ietvaros starp-
tautiskā skrējiena laikā notika arī pretsmēķēšanas

pasākums “Vai tava nākotne – cigarete?”, ko or-
ganizēja Daugavpils un novada veselības ve-
icināšanas koordinētāja - Jūlija Cibuļska, kurai
palīdzēja jaunieši no kluba "Par To". Jaunieši, ar
piestiprinātiem plakātiem, uzdeva jautājumus par

smēķēšanas kaitīgumu maratona dalīb-
niekiem un līdzjutējiem, kā arī izplatī-
jaVeselības Ministrijas informatīvos
materiālus. Par pareizajām atbildēm dalīb-
nieki tika apbalvoti ar krāsainiem piekar-
iņiem un bukletiem ar pretsmēķēšanas
tematiku, tādējādi, popularizējot
iedzīvotājiem veselīgo dzīvesveidu.

Sacensības or-
ganizēja Ilūkstes
novada pašvaldība,
Daugavpils olimp-
iskais centrs, LSVS
un biedrība Da-
marathon. Visi
skrējēji pēc finiša
saņēma starp-
tautiska skrējiena

piemiņas nozīmītes. Organizatori apbalvoja 1.-
3.vietas ieguvējus visās vecuma grupās ar
kausiem, pirmo trīs vietu ieguvējus veterānu
vērtējumā - ar LSVS medaļām un diplomiem.

Trases garums tika mērīts ar Jones/Oerth

Counter mēraparātu un atbilst IAAF noteiku-
miem. Nākošais skrējiens pa Ilūkstes ielām tiek
plānots 2010.g.maijā.

Treneris
Sergejs Petrakovs

Starptautiskais ielu skrējiens

Ilūkstes novada sporta skolas futbola
nodaļas audzēkņi šī gada Latvijas čempi-
onātā piedalījās vairākās vecuma grupas.

Vislabāk veicās U – 15 komandai, kas
spēlēja Valsts čempionāta „B” grupā.
Sākumā spēles notika apakšgrupās, kur bija
jāspēlē ar Rēzeknes FK „Blāzma”, Rīgas fut-
bola skolas, Rīgas „Daugava” un IFC
„Skonto” futbolistiem. Spraigās un intere-
santās sacensībās tika izcīnīta otrā vieta un
iespēja piedalīties izslēgšanas spēlēs par
tiesībām nākošajā gadā piedalīties Latvijas
čempionātā „A” grupā šī vecuma ko-
mandām.

Turnīru par iekļūšanu „A” grupā ko-
manda nospēlēja spīdoši. Divu spēļu summā
tika uzveiktas Jūrmalas sporta skola, FK
„Tukums”, un JDFS „Alberts” futbola ko-
mandas. Līdz ar to, pēc 13 gadu pārtraukuma
Ilūkstes novada sporta skolas komanda
nākošajā sezonā spēlēs Latvijas čempionāta
„A” grupā, kur būs jāsacenšas jau ar Rīgas,
Ventspils, Liepājas, Daugavpils un citām
valsts vadošajām futbola sporta skolām.

Komandas sastāvā bija 11 dalībnieki no
Ilūkstes, 3 no Kalupes pamatskolas, 3 no
Zemgales vidusskolas un 1 no
Eglaines pamatskolas.

Komandu sacensībām
sagatavoja jau aizsaulē aizgājušais
ilggadējais sporta skolas treneris
Vladimirs Vinokurovs. Viņa darbu
veiksmīgi turpina dēls Alens Vi-
nokurovs.

Komandā spēlēja Elvis Studāns,
Raivis Pilacs, Edgars Kucens, Ģirts
Bērziņš, Elgars Romanovskis,
Vadims Pitkevičs, Elvis Šidlovskis,
Andrejs Polovinkins, Toms
Timšāns, Guntars Plonis, Vladimirs
Formanickis, Maksims Sinicins,
Vadims Sinicins, Valērijs Golubevs,
Dmitrijs Bobiļevs, Eduards
Puzirevskis, Sergejs Lazdovskis,
Sergejs Prokopkins, Edgars Vaņins.

Sporta skolas treneris
A. Vorotinskis

Jauno futbolistu panākumi.

Pretsmēķēšanas pasākums “Vai
tava nākotne – cigarete?”

Finišē vecākais skrējiena dalībnieks Romualds
Saušs

...vēl kāds skrējēju atbalstītājs...Gaisā virmoja sacensību gars
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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 NOVEMBRIS

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 reģistrēts jaundzimušais:

Damiāns Baginskis 18.10.2009. Šēdere

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 novembrī
dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenē: Jānis Silevičs, Anna Kudeņa

Eglainē: Anita Fazilova, Anna Gužele, Vilnis Štāls, Zinovijs Trofimovs
Ilūkstē: Antoņina Barišņikova, Romualda Kartašova, Vija Stašāne, Gunārs Strods, Alberts Stelmaks,

Mečislavs Smikersts, Gaļina Timšāne, Anna Ancāne, Zofija Zemlicka, Katrīne Elksnīte

Pilskalnē: Lidija Lazuņko, Valija Vanaga, Lilija Trušele, Leontīna Smagare

Subatē: Voldemārs Urjadņikovs, Rita Prauliņa

Šēderē: Vitālijs Spaļva, Marija Golovecka, Olga Stunža, Josifs Paļuhs

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

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
- Eduards Rimša 10.07.1928. – 21.10.2009. Ilūkste
- Staņislavs Kokins 15.11.1925. – 27.10.2009. Bebrene
- Jānis Vārslavāns 25.05.1921. – 27.10.2009. Ilūkste
- Vitauts Vaikins 12.08.1951. – 27.10.2009. Ilūkste
- Jānis Vasiļevskis 14.07.1941. – 28.10.2009. Dviete
- Francis Puiša 17.08.1951. – 28.10.2009. Ilūkste
- Pēteris Tarbuns 20.05.1920. – 03.11.2009. Ilūkste
- Aneļa Skrimble 13.04.1924. – 03.11.2009. Pilskalne
- Viktors Ančevskis 01.07.1939. – 04.11.2009. Ilūkste
- Viktors Jassāns 14.12.1920. – 04.11.2009. Ilūkste
- Pēteris Ivanovs 04.07.1927. – 07.11.2009. Subate
- Alisejus Petrovas 08.06.1936. – 08.11.2009. Dviete
- Jadviga Hodinska 05.09.1927. – 10.11.2009. Dviete

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība

Apsveicam

Līdzjūtība

Asinis kopā smejas un dzied,
Lūpas maizi uz pusēm dala,
Mums līdz sirmumam blakus iet
Tur, kur dzintara jūras mala.
/L.Brīdaka/
Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

-Ingars Punculis un Izanda Asja Svilane
-Igors Timošenko un Vera Sokolova
-Aleksandrs Vakulenko un Alla Brokāne
-Juris Verbickis un Mārīte Zemlicka

Ļoti cien. Gunāra Stroda kungs!

Lai gadi iet - tā tam ir jābūt.
Lai par to nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī,
Un daudzus skaistus gadus vēl.

Sveicam Jūs skaistajā dzīves jubilejā!

Martas un Valentīnas kundze

Paziņojums

VC "Ilūkste" zobu protezēšanas kabinets turpinaVC "Ilūkste" zobu protezēšanas kabinets turpina
strādāt pirmdien, trešdien un piektdien no plkst. 9.00strādāt pirmdien, trešdien un piektdien no plkst. 9.00
līdz 12.00. Cenas pieiejamas. Laipni lūdzam Ilūkstē,līdz 12.00. Cenas pieiejamas. Laipni lūdzam Ilūkstē,
Raiņa ielā 35, 209. kabinetā.Raiņa ielā 35, 209. kabinetā.

Otrajā Adventa svētdienā – 6.decembrī
pl. 11.00 Subates luterāņu baznīcā
pl. 14.00 Ilūkstes luterāņu baznīcā

dievkalpojumā un pēc dievkalpojuma uzstāsies

Rīgas Doma vokālā grupa
„Laudate”

(vadītājs Guntars Prānis)

Ikviens mīļi aicināts!

Pateicība

Dvietes kopas “Saulriets” vadītāja Astērija Kunicka visu Dvietes
pensionāru pēcpusdienas apmeklētāju vārdā izsaka pateicību Dvietes
pirmsskolas izglītības grupiņas audzinātājai Viti Pokšānei un palīdzei
Zitai Lazdovskai par ieguldīto darbu mazo dziedātāju sagatavošanā.
Viņu skanīgās balstiņas priecēja un lika uzsmaidīt ikvienam klāte-
sošajam.


