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ZIEMASSVĒTKU UN
JAUNGADA PASĀKUMI ILŪKSTES
NOVADĀ
Ilūkstē

25.decembrī plkst.19.00 - Ziemassvētku balle
27.decembrī plkst. 13.00 - Eglītes svētki pirmskolas vecuma
bērniem
1.janvārī pl. 01.00 - Jaungada balle

Pilskalnes pagastā

27. decembrī pl. 11.00 – Eglītes svētki pirmskolas vecuma
bērniem
Šēderes pagastā
26. decembrī pl.21.00 – Ziemassvētku groziņballe
28. decembrī pl. 13.00 – Eglītes svētki bērniem
1.janvārī pl. 01.00 – Jaungada nakts diskotēka

Dvietes pagastā

25.decembrī pl.20.00 – Ziemassvētku luga ,,NEsenos laikos”
Ziemassvētku balle kopā ar grupu ,,Atkal kopā”
29.decembrī pl. 13.00 - Eglītes svētki bērniem

Subatē

Stāvot uz Jaunā, 2010. gada sliekšņa, katrs vērtējam, kāds bijis aizejošais gads un ko ceram sagaidīt Jaunajā. 2009.gads ir bijis pārmaiņu un reformu gads, ne tikai pašvaldībām, bet arī valstij un gandrīz katram tās
iedzīvotājam. Daudz ir bijis negatīvisma masu saziņas līdzekļos, kad jādomā – vai tiešām ir jau tik slikti? Šādā
situācijā kaut kur nepamanīti paliek labie darbi un veiksmes stāsti, jo vienalga, spītējot grūtībām, cilvēki ir
strādājuši, kopuši saimniecības, rūpējušies par savām ģimenēm, snieguši palīdzīgu roku saviem līdzcilvēkiem. Vissāpīgāk, protams, ir mācīties no savām kļūdām. Latvijai 2010.gads būs ļoti nozīmīgs - tas ir
Saeimas vēlēšanu gads, kad katram balsstiesīgajam pilsonim rūpīgi jāizvērtē un jāpārdomā par to, kas lems
mūsu mazās un mīļās Latvijas un tās iedzīvotāju likteni nākamos četrus gadus.
Svētku priekšvakarā subatiešiem un visiem novada iedzīvotājiem novēlu, lai sirsnīgi un mīļi Jums šie
Ziemassvētki, Jaunajā gadā piepildīt iecerēto, nepazaudēt iegūto un atrast meklēto!
Subates pilsētas pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne
2009.gads ir bijis smagu pārbaudījumu, bet tajā pašā laikā lielu, radošu ieceru
un darbu pilns. Ir patiess prieks, ka šīs ieceres un darbi novada iedzīvotājiem ir vainagojušies ar ievērojamiem panākumiem.
Novēlu visiem novada ļaudīm, lai Ziemassvētki nestu to dvēseles pārdzīvojumu,
ko nesniedz ikdiena un lai Ziemassvētku miers, gaisma un mīlestība mājo Jūsu sirdīs
un dod Jums spēku Jūsu ikdienas gaitās! Lai svētku baltās sajūtas spēj iekrāsot vajadzīgajā krāsā nākamā gada mirkļus, skatienus, iedvesmas un tiekšanos uz labo!
Lai Ziemassvētku gaisma ienāk arī katrā ģimenē! Lai Jums izdodas izjust savā
sirdī to dievišķo mīlestību, kuru mēs šajos svētkos pieminam, lai tā vada Jūsu gaitas,
lai tā pavada Jūs visā nākamajā gadā līdz pat nākamajiem Ziemassvētkiem!
Lai Jaunais gads ir negaidītu pārsteigumu, laimīgu nejaušību, patīkamu atklājumu, neizsīkstošas iedvesmas un patiesa gandarījuma pilns; saticības, mīlestības un
laimes apveltīts! Lai tas bagāts ar spožām idejām, drosmīgiem lēmumiem, piepildītām
cerībām, pozitīvām pārmaiņām, patīkamiem dzīves notikumiem un neaizmirstamiem,
skaistiem brīžiem!
Dvietes pagasta teritorijas un komunālās saimniecības
pārzine Iveta Plone.

Pilskalnes pagasta pārvalde jaunajā gadā aicina visus pagasta iedzīvotājus uz
sadarbību, lai kopīgi veidotu, attīstītu mūsu novadu. Jūsu atsaucība un līdzdalība būs
svarīga jaunu uzdevumu veikšanai.
Kā malkas pagalītes kārtīga saimnieka mājās, lai rindojas mūsu paveiktie darbi, sasildot
ikvienu un palīdzot ikvienam, kam klājas
grūti!
Mīļus, gaišus Ziemassvētkus, bet Jaunajā gadā lai piepildās it viss,
kas dziļi sirdī iecerēts, lai laba veselība, izturība, lai veiksme ienāk katrā
uzņēmumā, katrā mājā un sētā, katrā ģimenē! Esiet laimīgi!
Pilskalnes pagasta pārvalde

26.decembrī pl. 17.00 - Ziemassvētku koncerts un balle
31. decembrī pl. 23.00- Jaungada sagaidīšana tirgus
laukumā
Paredzēta arī sveču liešanas darbnīca. Laiks tiks precizēts

Eglaines pagastā

28.decembrī pl.11.00 – Jaungada karnevāls bērniem

Bebrenes pagastā

25. decembrī pl. 20.00 - Ziemassvētku koncerts un
groziņballe

Gads tuvojas noslēgumam un visa pasaule dzīvo Ziemassvētku brīnuma gaidās. Dažādi
notikumi risinājušies pasaulē, Latvijā, Ilūkstes novadā, Bebrenes pagastā, katrā mūsu ģimenē
– bijuši prieka, sajūsmas, bēdu, gandarījuma mirkļi. Šķiet, ka šodien laiks skrien ātrāk un
daudz kas nav paspēts, savukārt, tie darbi, kas izdarīti, jau palikuši pagātnē. Tomēr priekšā tik
daudz jaunu iespēju! Vienīgais, ar ko sevi iespējams pierādīt, - ar darbu. Veiksme vienu dienu
ir, otru nav, bet panākumi ir atkarīgi tikai no paša cilvēka, no viņa ieguldītā darba, spēka un
enerģijas. Nāciet ar savām domām, sapņiem un iniciatīvu! Darbosimies, liksim kopā darbus un
darbiņus, lai mūsu dzīve kļūtu skaistāka un labāka.
Cienījamie bebrenieši, spriediet paši – kas izdevies, kas nē, turpināsim strādāt!
Ieklausies Ziemassvētkos!
Tie nāk sasildot pasauli. Ieklausies
Sirdī un saglabā sirdsmieru
Savu! Un tici… Tici nākotnei, visam
Labajam un saviem spēkiem.
Tici… Jo viss piepildās tikai
Tad, kad tam patiesi tic!

Lai Ziemassvētki un Jaunais gads ienāk Jūsu mājās ar gaismu un svētīgu mieru! Lai
nepietrūkst sapņu, ko piepildīt, mērķu, uz kuriem tiekties, darbu, kas dod gandarījumu!
Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
Benita Štrausa

Ik katram gadam laimes brīdis savs,
Kā katram rītam gaiša mala,
Un katram gadam ir savs svētvakars
Savs mirklis balts, aiz kura atstāt bēdu.

Ziemassvētkos atnākusī gaisma un labestība lai pavada Jūs visu nākamo gadu.
Lai Jaunais gads nes jaunas cerības, veiksmi ikdienas darbos, saticību un mieru ikvienā
mājā.
Eglaines un Šēderes pagasta pārvaldes vadītājs
Romualds Fedorovičs

2009. GADA DECEMBRIS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Apsveikumi
Tuvojos Ziemassvētki, Jaunais gads… Drīz 2009. gads un tajā
piedzīvotais kļūs par atmiņām. Kādas tās būs?
2009. gads bija pārmaiņu laiks visai sabiedrībai, nenoliedzami arī
skolai. Tās bijušas smagas, bet skolā gaišumu un cerību rada bērni – lieli un
mazi. Viņi mācījušies, piedalījušies olimpiādēs, konkursos, skatēs, sacensībās, dziedājuši un dejojuši, bijuši aktīvi, darbīgi, radoši. Protams, ir daudz
iespēju augt – gan ikdienas darbā, gan radošajās izpausmēs.
Ziemassvētki ir gaismas un cerību svētki. Lai svētku sveces izgaismo ne tikai mūsu mājas, bet arī sirdis un dvēseles, ļaujot tanīs ienākt
mieram, gaišumam un piedošanai! Lai svētku brīnums aizgainī rūgtumu,
lai Ziemassvētku zvaigzne mums visiem dāvā spēku izturēt un cerību labajam!
Ilūkstes 1. vidusskolas direktore Velta Šterna
Kas gaismu sēj,
Tas prieku pļauj.
Lai dienas MIERĀ
jums vadīt
Liktenis ļauj !
/ M.Baltmane /
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra kolektīvs sveic Ziemassvētkos
bērnu vecākus un vecvecākus, kuri apmeklē pulciņus mūsu namiņā!
Lai arī 2010. gadā Jums pietiek enerģijas un pacietības savus bērnus
pavadot pulciņu gaitās!

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā,
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici - tas ir Tavā varā
nest gaismu, kā to sveces dara…
/S.Vasiļevska/

Mīļie Ilūkstes novada iedzīvotāji!
Baltus Ziemassvētkus un lai Jaunais gads ir bagāts ar labām domām,
darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem. Lai mūsos mājo un
valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties un palīdzēt!
Ilūkstes novada sociālais dienests
Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbirst spētu
Lai saprastu- vien mīlestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.

Šis ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas līdzi atnes līksmību un
labestību. Lai šī gaisma staro arī Jūsu sirdīs, uzturēdama siltumu, mieru
un saticību. Lai Ziemassvētki atklāj labāko katrā no mums un Jaunais
gads lai ikviena sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu
spēku, izturību darbā, radošu ieceru drosmi, patiesa gandarījuma
mirkļus.
Ilūkstes PII “Zvaniņš” sveic svētkos bērnudārza lielo kolektīvu
un visus novada iedzīvotājus.

Ir pārtraukts garais tumsas pakāpiens,
Lūk, Saulgrieži jau atver vārtus,
Lai katrā Jūsu dvēselē
Nāk saule rādīt ceļa vārtus!

SIA”Šēderes pakalpojumi” sveic uzņēmuma darbiniekus, klientus
un Šēderes un Eglaines pagastu ciematu iedzīvotājus gaišajos
Ziemassvētkos.
Lai Jaunajā gadā katrā ģimenē valda sapratne, miers, veselība, pārticība un panākumi darbos.

SIA “Šēderes pakalpojumi” administrācija

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās
Un zemes tumsā savu gaismu nes,
Mirdz neskaitāmi pulki debeslokā
Kā toreiz senatnē, pie Betlēmes.
Caur gadu tūkstošiem skan nenorimstot
Šī balss mums tad, kad zeme miegā dus.
/ Leonīds Breikšs/

Sirdssiltus un sveču gaismas apmirdzētus Ziemassvētkus un
veselības, mīlestības, prieka un cerības pilnu Jauno 2010.gadu visiem
Ilūkstes novada iedzīvotājiem novēl SIA “Veselības centrs “Ilūkste”

2

Sekundes skrien, krājas minūtes, stundas, dienas, gadi …
Ir pagājis vēl viens gads ar piepildītām un nepiepildītām cerībām, ar izsapņotiem un neizsapņotiem
sapņiem. Tas ir tikai vēl viens gads, tā ir tikai neliela apstāšanās, atskaites punkts, lai dotos tālāk un turpinātu
iesākto. Uz brīdi mēs apturam laiku un iededzam sirdī svētku dzirksti. Katrs savu! Šajā brīdī mēs piedodam,
ticam, ceram un mīlam!
Mīļie novada ļaudis!
Savā svētku eglē lieciet labo domu virteni un sveces liesmā prieku. Lai Jūsu cerībām zaļās egles sīkstums,
darbiem – dvēseles mūžība, domām – Ziemassvētku sniega baltums! Pārliecību tam, ko darāt, ticību tam, ko
varat. Saticību, mīlestību, veselību ģimenē, cerību un ticību sirdī visa 2010. gada garumā!
Vēlot gaišus, mīļus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu, Bebrenes vidusskolas kolektīva vārdā direktore Ērika Šaršūne

2009.gada izskaņā gribu, pirmkārt, pateikties visiem Ilūkstes novada kultūras centra darbiniekiem, ar
kuriem kopā esmu nostrādājis gandrīz gadu. Darbs, organizējot pasākumus, tika veikts kvalitatīvi,atbildīgi un
darbojoties saskaņotā komandā.
Gribu pateikties arī mūsu pašdarbniekiem un visiem tiem cilvēkiem, kuri neesot ne kultūras centra
darbinieki, ne pašdarbnieki, ir tik daudz nesavtīgi palīdzējuši mūsu organizēto pasākumu veidošanā. Īpašs
paldies ir jāsaka mūsu mazajiem dziedātājiem un dejotājiem.
Jaunajā gadā gribu novēlēt mūsu novada cilvēkiem paskatīties uz lietām no gaišās puses. Arī tagad pie
mums notiek daudz kas labs,spēsim to saskatīt un novērtēt. Ir jātic, mums viss izdosies!
Ilūkstes novada KC direktors Andis Ķīsis
Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās
Un zemes tumsā savu gaismu nes,
Mirdz neskaitāmi pulki debesslokā
Kā toreiz senatnē, pie Betlēmes.
Caur gadu tūkstošiem skan nenorimstot
Šī balss mums tad, kad zeme miegā dus...

Sveicam visus novada iedzīvotājus un it sevišķi izglītības darbiniekus, skolotājus, skolēnus, skolēnu
vecākus un novēlam, lai kluss un svētīts Ziemassvētku vakars raisa prieku un mīlestību Jūsu sirdīs!
Lai Jaunā gadā veiksme, laime, saticība un veselība Jums atvieglo ikdienas soli!
Subates pamatskolas kolektīvs
Runā klusāk, runā mīļāk,
Domā gaišāk šovakar.
Lai tas mirdzums, kas ir eglē,
Tavā sirdī iekrist var!

Ir Ziemassvētku laiks – vēl viena iespēja nosūtīt Ziemassvētku apsveikuma kartiņas, sanākt kopā un
priecāties. Vienmēr Ziemassvētki mums atgādina par to, kas ir tuvāko mīlestība. Došanas prieks ir tas, kas jo
īpaši tuvina mūs vienu otram un visiem ir zināma likumsakarība, jo vairāk dod, jo vairāk arī saņem.
Novēlam visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem Ziemassvētku vakarā domāt par savu brīnumu un cerību,
kā arī atcerēties citus. Atcerieties, ka katru ik dienas nākamajā gadā arī Jūs varat kāda sirdī iedegt prieku ar
laipnu skatu, ar mīļu vārdu, ar labu darbu.
Lai Ziemassvētku miers un gaisma ir Jūsu sirdīs! Novēlam Ilūkstes novada iedzīvotājiem priecīgus un
gaišus Ziemassvētkus!
SIA „ORNAMENTS” kolektīvs
Katrā darbā ir kāda apslēpta, naudā neizsakāma vērtība. Tā ir sajūtama tiem, kuri savam darbam ir spējuši
atdot kādu daļiņu no savas sirds, saviem gadiem, spēka, izdomas. Jo vairāk atdots, jo vairāk saņemts pretī.
Gada nogalē mēs ikviens daudz biežāk pārdomājam, atceramies aizgājušā gada notikumus, to labo, ko
ar savu darbu esam spējuši sniegt audzēkņiem, kolēģiem, draugiem, paziņām.
Atceramies arī savas neveiksmes, izvērtējam un izsapņojam nākones nodomus.
Dažādu šī gada neparedzētu šķēršļu un pārbaudījumu rezultātā esam pārliecinājušies par skolas kolektīva profesionalitāti, saliedētību, augstu saskarsmes kultūru, mīlestību pret skolu, audzēkņiem un savu darbu.
Tuvojoties Ziemassvētkiem:
Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Lai baltās darbdienās
Baltus svētkus svin.

Pirmssvētku noskaņās meklēsim tikai labo, balto un neatkārtojamo, sēsim to visapkārt! Pārējās krāsas
dzīve pati piepulcinās! Lai visiem novada iedzīvotājiem kopā ar saviem mīļajiem ir jauks, labu domu, smaida,
dvēseles miera un mīlestības pilns šis laiks un jaunais 2010. gads!
Skolas direktore Alita.Kudiņa

2009. GADA DECEMBRIS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Apsveikumi

Svētku vēstule Ilūkstes novada domei

Sirsnīgi sveicu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
Vēlu sirds siltumu un sapratni ģimenē, labu veselību
un panākumus novada attīstības un iedzīvotāju
labklājības celšanas cildenajā darbā Ilūkstes domes
priekšsēdētājam Stefanam Rāznas kungam,
deputātiem un visiem domes darbiniekiem.
Īpaši sveicu un lepojos ar bijušajiem Eglaines skolas absolventiem – deputātiem, domes darbiniekiem,
pašvaldību darbiniekiem un visiem citiem jebkurā
amatā un darbavietā strādājošiem.
Novēlu un ceru, ka jūsu talants un enerģija ne tikai
atgriezīs, bet arī vairos bijušā Ilūkstes apriņķa slavu
un Eglaines skolas godu.
Par to, kas bija Ilūkstes apriņķī un rajonā un kā
vairs šodien nav, es jau rakstīju laikrakstā „Latgales
Laiks” Nr.12, 2008.g. 12. februārī.
Gribu ticēt, ka ar jūsu kopējo saimniecisko rīcību,
tēvzemes un cilvēkmīlestību viss tas, kas bija ierīkots
iedzīvotāju labklājībai, netiks likvidēts, bet saglabāts,
atjaunots un radīts no jauna vēl lielākā apjomā.
Ceru, kamēr būs Ilūkstes novads, pastāvēs arī
Eglaines skola - mūsu dižā gaismas pils un skolēnu
skaits ar katru gadu pieaugs.
Pastāvēs arī Eglaines bibliotēka – mūsu otrā gaismas pils, kurā ir 300 lasītāju, 5 datori ar interneta pies-

lēgumu. Bibliotēkas pakalpojumus izmanto
pirmsskolēni, skolēni, strādājošie un pensionāri, kuri
slikti redz un nespēj rakstīt. Bibliotēkas vadītāja
visiem sniedz nenovērtējamu palīdzību dažādu maksājumu kārtošanā un informācijas iegūšanā.
Pastāvēs Eglaines muzejs, pagasta pārvalde, pasta
nodaļa, pirts un citi pakalpojumu veidi un visu minēto
iestāžu darbinieki nenonāks bezdarbnieku statusā,
nebūs spiesti pamest dzimto novadu un meklēt
izdzīvošanas iespējas svešās zemēs.
Mums, eglainiešiem, viņi ir ļoti, ļoti vajadzīgi, ne
tikai tāpēc, ka viņi ir Eglaines skolas bijušie skolnieki,
bet tāpēc, ka viņi ir lietpratīgi, atsaucīgi, gudri un
godīgi.
Ceru, ka tiks atrisināta arī viena no sāpīgākām
eglainiešu, īpaši vecu un slimu ļaužu problēmām – aptiekas atjaunošana.
Nobeigšu ar Stefana Rāznas kunga citātu: „ NAV
NESASNIEDZAMA
MĒRĶA!
VAJADZĪGA
VIENĪGI STINGRA IZLĒMĪBA DOTIES TO SASNIEGT.”
Veiksmi jums, lai tā arī notiek!
Valentīns Rogožins
2009.gada decembrī

Beidzot ir uzsnidzis sniegs, kas nedaudz izkliedējis īso dienu un garo rudens vakaru nomāktību. Klāt
ir Adventes laiks, iesākusies gatavošanās Ziemassvētkiem un gadu mijai.
Skatoties sveču liesmās, domājam ne tikai par gaismu un siltumu, bet arī par paveikto šajā gadā, analizējam, kas varētu būt labāks.
Aiz katra sasnieguma stāv cilvēki- mūsu lielās skolas saimes locekļi, kuriem esmu pateicīga par darbu,
par sirsnību un atbildību ar kādu tiek veikti uzticētie pienākumi.
Gadu mijā novēlu visiem pamēģināt domās iekrāsot pasauli. Cik daudz būtu balto, gaišo domu un cikmelno? Ja mēs domāsim, cik mums grūti klāsies nākošajā gadā zem jaunās nodokļu nastas, tad tā arī būs. Kā
domāsi – tā dzīvosi. Aicinu ar gaišu skatu vērties apkārt, ar pozitīvām domām dzīvot un atcerēties, ka reti kurš
šķērslis ir nepārvarams, tikai vajag ļoti gribēt un pielikt maksimālās pūles mērķa sasniegšanai. Lai svētki
katrā ģimenē ienes cerību un ticības stariņu labākai dzīvei, kuras veidotājs un kalējs esam katrs pats.
Eglaines pamatskolas direktore
Elita Skrimble

Svētku dievkalpojumi Ilūkstes
novada draudzēs

Ilūkstes novada luterāņu draudzēs:
Subates baznīcā
24.decembrī plkst. 11.00
Lašu baznīcā
24.decembrī plkst. 15.00
Ilūkstes baznīcā
24.decembrī plkst. 18.00
25.decembrī plkst.10.00
Ilūkstes novada katoļu draudzēs:
Bebrenes katoļu baznīcā
25.decembrī plkst. 7.00
26.decembrī plkst. 10.30
27.decembrī plkst. 10.30
1.janvārī plkst. 8.30 un plkst. 10.30
Ilūkstes katoļu baznīcā
24.decembrī plkst.17.00 (latv.val.) un 24.00 (poļu val.)
25.decembrī plkst. 8.45 (poļu val.) un 10.30 (latv.val.)
26.decembrī plkst. 8.45 (poļu val.) un 10.30 (latv.val.)
27.decembrī plkst. 8.45 (poļu val.) un 10.30 (latv.val.)
(svētība ģimenēm un bērniem)
28.decembrī plkst.10.00 (latv.val.) un 18.00 (poļu val.)
(svētība bērniem)
31.decembrī plkst.10.00 un 18.00
1.janvārī plkst. 8.45 un 10.30
Subates katoļu baznīcā
24.decembrī plkst.18.00
SAI „Miera Nams” Sv.Mise plkst. 13.00
25.decembrī plkst.11.30
26.decembrī plkst. 11.00
27.decembrī plkst.12.00 (Vīna un citu dzērienu svētīšana)
28.decembrī plkst.11.00
31.decembrī plkst.15.00 Vissv. Sakramenta uzstādīšana
plkst.16.00 Sv.Mise
1.janvārī plkst.11.30
3.janvārī plkst.11.30
6.janvārī plkst.11.30
(Krīta, cēlmetāla, zelta un smaržzāļu svētīšana)
Eglaines katoļu baznīcā
24.decembrī plkst.21.00
25.decembrī plkst. 9.00
26.decembrī plkst.
27.decembrī plkst. 9.00, kam sekos draudzes
Ziemassvētku eglīte
1.janvārī plkst. 9.00
3.janvārī plkst. 9.00 (Adorācijas Svētdiena)
6.janvārī plkst. 9.00 (Krīta, cēlmetāla, zelta un
smaržzāļu svētīšana)
Aknīstes katoļu baznīcā
25.decembrī plkst.14.00
27.decembrī plkst.15.00 (Vīna un citu dzērienu svētīšana)
1.janvārī plkst.15.00
3.janvārī plkst.15.00
6.janvārī plkst.14.00 (Krīta, cēlmetāla, zelta un
smaržzāļu svētīšana)
Gārsenes katoļu baznīcā
26.decembrī plkst.14.00
Medumu katoļu baznīcā
24.decembrī plkst.20.00
25.decembrī plkst.10.00
31.decembrī plkst.23.30
1.janvārī plkst.11.00
Grendzes katoļu baznīcā
24.decembrī plkst.17.00
25.decembrī plkst.15.00
1.janvārī plkst.15.00
Sventes katoļu baznīcā
25.decembrī plkst.8.00
1.janvārī plkst.13.00
Ilūkstes novada vecticībnieku draudzē:
6.janvārī 19.00
Ilūkstes novada pareizticīgo draudzē:
6го января
Навечерия рождества Христова
Рождественский сочельник
8.30 Царские часы и изобразительная.
17.00 Всенощное бдение
Великое повечерие и утреннее (день постный)
7го января
Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа
9.30 Праздничное литургия Иоана Златоуста
17.00 Вечернее богослужение с великим прокимном: кто Бог
велей як Бог наш.
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Ilūksti apmeklē izstāde "Eiropas Parlaments ierullē Jūsu novadā!"

Projektu "Eiropas Parlaments
ierullē Jūsu novadā!" koordinē
Eiropas Parlamenta Informācijas
birojs Latvijā (EPIB), un tā mērķis
ir sniegt informāciju (gan vizuālu
materiālu, gan audio ierakstu
veidā) par EP darbu un šogad
ievēlētajiem Latvijas deputātiem,
gaidāmo Lisabonas līgumu un tā
sniegtajām iespējām iedzīvotājiem.
Ceļojošā izstāde "Eiropas Parlaments ierullē Jūsu novadā" izvietota speciāli aprīkotā vairāk nekā
10 metrus garā treilerī, kas viesojas divdesmit trīs Latvijas pilsētās.
Otrdien, 1.decembrī, izstāde
viesojās arī Ilūkstes 1.un
2.vidusskolā, informējot jauniešus

par Parlamenta darbu, projektu un
prakses iespējām un studiju programmām Erasmus.
Tāpat arī ikvienam pilsētas
iedzīvotājam tika dota iespēja virtuāli iepazīt Eiropas Parlamenta
darbu, iepazīties ar jautājumiem, ar
kuriem turpmākos piecus gadus
strādās Latvijas EP deputāti, kā arī
klātienē tikties ar Eiropas Parlamenta
Informācijas
biroja
pārstāvjiem, lai pārrunātu dažādas
tēmas. Sev interesējošus jautājumus varēja uzdot klātesošajam
Eiropas Parlamenta Informācijas
biroja
vadītājam
Mārim
Graudiņam.
Katram, kas vēlējās, tika

piedāvāta iespēja uzrakstīt vēstuli
kādam no EP ievēlētajiem Latvijas
deputātiem,
ko
daži
no
iedzīvotājiem ar prieku izmantoja.
Izstādē bija iespēja arī nofotografēties ar Eiropas slavenību –
Parlamenta priekšsēdētāja Ježija
Buzeka speciāli veidotu tēlu pilnā
augumā.
Dienas izskaņā, apkopojot materiālu par apmeklētāju skaitu dienas laikā, tika secināts, ka izstādē
ir bijis diezgan daudz interesentu –
aptuveni 200 (kopā ar viesošanos
skolās), kas ir salīdzinoši liels
skaitlis.
Sarmīte Bogdanoviča

Viena no pirmajām vecāku
rūpju sarakstā atrodas bērnu
drošība. Mājas ir bērna drošais
patvērums un tajā pašā laikā tā ir
vieta, kur visbiežāk tiek iegūtas

būtību. Reiņa Pētersona (viens no
jaunajiem grāmatu ilustratoriem un
multiplikācijas filmu veidotājiem)
ilustrētās mājokļa sienas un firmas
„Untitled” tehniskais risinājums

nekaitīgo vielu
šķirošana un
garāžas kārtošana. Īpaši tika
izceltas arī spēles par elektrību (datorā) un pasākuma beigās saņemtās
dāvanas. Kā nepatīkamo un reizē
tik
pamācošo
bērni
izceļ
svešinieku, kurš gribējis viņus
aizvest uz mežu. Uz jautājumu, ko
tad bērni uzzinājuši jaunu, skan atbildes: ka nedrīkst uzticēties
svešiem; ka zagļi ir bīstami; ka ar
elektriskajām ierīcēm ļoti jāuzmanās; ka garāžā jābūt kārtībai; ka
ir dažādi detektori – arī melu; ka
pagalmā grils nedrīkst atrasties
tuvu ēkām; ka virtuvē nedrīkst
atrasties ķīmiskas un indīgas
vielas, ka gludekli nedrīkst likt kā
un kur pagadās u.c. Šis tas no
dzirdētā bērniem jau bija zināms,
bet šī interaktīvā metode padziļināja jau esošās zināšanas un
sniedza neskaitāmi daudz jaunas
informācijas.
Arī Eglaines pamatskolas skolnieces Anete Skrimble, Linda Baltrukeviča un Jekaterina Timaškova
atzīst: ”Skolēniem šis pasākums
ļoti patika, jo tas bija interesants,
tur varēja paši aktīvi padarboties.
Liels prieks ir par praktiskajām dāvanām – somiņu ar atstarotājiem,
kurus skolēni tagad izmanto un uz
ceļa ir redzami. Tātad droši!”
Ikviens klātesošais saņēma dāvanā krāšņu somu, kuras saturs bija
ne vien atstarotājs, bet arī svilpe,
stundu saraksts un blociņš.
Vienīgā nožēla, kas tika
izteikta, ka dāvaniņas netika dotas
arī tiem skolēniem, kas slimības
dēļ nevarēja ierasties.
Šī projekta ietvaros tiek veidota
arī „ToDo” mājaslapa www.drosaistodo.lv, kas būs tikpat krāsaina
un interaktīva.
Lūk, šādas – iespaidiem un
vērtīgas, praktiskas informācijas
bagātas ir bijušas šīs divas dienas
novada skolēnu dzīvē.

Drošais mājoklis „ToDo” Ilūkstē

-Sindija, kā tev klajās šodien skolā?
-Forši! Vai zini, Dinij, kur mūs audzinātāja šodien bija aizvedusi?
-Nē.
-Mēs gājām uz IKC satikties ar TODO.
-Vai tev patika?
-Jā, ļoti patika.
-Kas tev visvairāk patika?
-Man patika pats cimdiņš-TODO, jo viņš ir krāsains, skaisti bija arī
viņa draugi.
Visvairāk man patika TODO mājā virtuve, jo varēja izcilāt dažādas pudeles, ko mājās mamma neatļauj aiztikt.
Jauki, ka TODO uzdāvināja visiem somiņas. Tagad man būs skaists
atstarotājs. Ar jauno somu iešu rīt uz skolu.
-Tad tev bija tiešām viens varens piedzīvojums. Rīt arī mēs iesim.
Pastāstīšu klasesbiedriem, cik būs foršs gājiens pie TODO.
Sindija un Dinija Rimovičas
dažāda veida traumas.
9.un 10.decembrī Ilūkstes novada sākumskolas klašu skolēniem
bija iespēja apmeklēt Ilūkstes novada kultūras centra telpās izvietoto drošāko mājokli pasaulē, kas
ir tapis Latvijas Brīvo arodbiedrību
savienības (LBAS) un Izglītības un
zinātnes
ministrijas
(IZM)
īstenotās bērnu drošības kampaņas
ietvaros.
Drošā mājokļa galvenais varonis drošības cimds ToDo un viņa
komanda bērnu acīm tīkamos
apģērbos tērpušies, palīdzēja
bērniem izprast dažādo drošības elementu vietu viņu ikdienā. Tika
izskatīts gan elektrodrošības, gan
gāzes drošības, gan ugunsdrošības
jautājums. Liela loma tika atvēlēta
arī personiskajai drošībai.
„ToDo” mājokli, kurā ietilpst
dzīvojamā istaba, garāža un pagalms, ir palīdzējuši iekārtot
eksperti no IZM, Darba drošības
un vides veselības institūta
(DVVI), AS “Latvijas Gāze”, AS
“Latvenergo”, Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD), kā arī drošības kompānijas „GRIFS AG”.
Katra zona šajā mājoklī bija
veidota tā, lai bērni ieklausoties
stāstījumos, vizuāli uztverot un iesaistoties dažādās aktivitātēs,
varētu izprast daudzu lietu patieso
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Mazie interesenti pie Eiropas parlamenta izstādes treilera

rada bērnības ieskautu realitātes
ilūziju.
Kā atzina paši komandas dalībnieki: „Tā ir interaktīvā metode.
Tas ir tas, kas bērniem ir vajadzīgs.
Tas piesaista.” Pateicoties režisorei
Laurai Čopolai un radošajai
mājokļa „ToDo” komandai, informācija pie bērniem nonāk viņiem
tik saprotamā un pieejamā veidā.
Šīs kampaņas ietvaros tika
apceļotas 11 Latvijas (Vidzemes un
Latgales) pilsētas: Cēsis, Smiltene,
Valmiera, Madona, Alūksne, Preiļi,
Balvi,
Ludza,
Daugavpils,
Krāslava, Ilūkste.
Organizatoru vārdiem runājot,
atsaucība tiešām ir ļoti liela. Arī
saņemtās atsauksmes priecē un dod
stimulu darboties.
Par iespēju pabūt drošajā
mājoklī priecājas un paldies saka
arī mūsu novada sākumskolas
klašu skolēni. Ikvienam dalībniekam bija kaut kas, kas īpaši
priecēja.
Starp sākumskolu skolēnu atsauksmēm pavīd frāzes: „Patika
ekskursija pa māju un grupu
vadītāju attieksme pret mums
(bērniem). Patika „ToDo” draugi,
jo viņi bija jauki. Patika veids,
kādā mūs mācīja. Patika, ka
varējām paši darboties un sakārtot
„ToDo” māju.” Īpaši bērnu atmiņā
palikusi veselībai kaitīgo un

Bebrenes vidusskolas 3. klases atsauksmes

Tiek apgūtas drošas elektroiekārtu kopšanas prasmes

Ilūkstes novada sabiedrisko
attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

Izglītojošais process
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nieks Maigurs Krievāns un
Eglaines pagasta pārvaldes vadītājs
Romualds Fedorovičs, kā arī viesi
no Eglaines katoļu draudzes un citi
interesenti.
Ir ieradies bīskaps Einārs Alpe
īpašā uzdevumā - lai pasniegtu
Lašu, Ilūkstes un Subates draudžu
mācītājam Andrejam Bāliņam pelnīto amata Krustu.
Pirms dievkalpojuma sākuma
draudzes locekle Dzintra Ozola ar
dēlu Dzintaru ērģelnieka Dzintara
Ķīša pavadījumā izpilda dziesmu
„Māci mani ticēt, Kungs…”
Skan
baznīcas
zvani.
Dievkalpojums sākas, bīskaps
Einārs Alpe un mācītājs Andrejs
Bāliņš ieiet baznīcā un tuvojas altārim. Klātesošie pieceļas un
vienojas kopīgā dziesmā „Tev pretim izejam, Tu Valdnieks cēls…”.
Dievkalpojumu sāk mācītājs
par Adventa 3.svētdienas tēmu:
gatavošanās Kristus Bērniņa atnākšanai. Seko bīskapa sprediķis.
Klātesošos iepazīstina ar šodienas

galveno tēmu – uzdevumu: amata Krusta
piešķiršanu mācītājam
Andrejam Bāliņam.
„Ja Jūs paliekat manos
vārdos, jūs patiesi esat
mani mācekļi, un jūs
atzīsiet patiesību un
patiesība darīs jūs
brīvus” /Jņ.8:31-32/.
Sprediķa nobeigumā
bīskaps mācītājam Andrejam Bāliņam lielā
sirsnībā un pacilātībā
pasniedz svētā amata
Krustu. Seko lūgšanas,
ziņojumi un dievgalds.
Dievkalpojuma
beigu daļā visi tiek
aicināti uz mielastu pagasta
kultūras namā. Saviesīgo daļu vada
draudzes locekle Dzintra Ozola ar
pašas sacerētajām dzejas vārsmām,
aicinot arī citus draudzes
pārstāvjus un ciemiņus sveikt
mācītāju Andreju Bāliņu. Smaržo
ziedi un skan sirsnīgi novēlējumi:

Andra Ķerubina foto

dievkalpojums. Šajā dievkalpojumā piedalās pārstāvji no Ilūkstes,
Subates draudzēm un Daugavpils
M.Lutera katedrāles. Sēdvietas
piepilda arī viesi no Ilūkstes novada – domes priekšsēdētāja viet-

Andra Ķerubina foto

„No saules lēkta līdz tās rietam
slavēts lai ir Tā Kunga Vārds”
Ps.113:3
13.decembris.
Lašu
ev.lut.draudzes baznīcā notiek Adventa
trešās
svētdienas

Svētki Lašu luterāņu draudzē...

Mācītājam A. Bāliņam tiek pasniegta godam nopelnītā amata Krusta zīme

Atkal gads iet uz beigām. Atkal
Ziemsvētki ir klāt. Vispirms tāds lēns gaidu
laiks un tad priecīgi un svinīgi Ziemsvētki.
Un tā katru gadu jau vairāk nekā 2000 gadu.
Ziemsvētkus svin dažādas tautas dažādās
zemēs, visos kontinentos. Pat gadu
skaitīšanas kārtība nospiedošā vairumā valstu sākas ar Jēzus Kristus piedzimšanu. Kas
tad ir tas notikums, kas ir tik nozīmīgs visai
pasaulei? Dievs deva pasaulei savu Dēlu par
Pestītāju.
Bet ko šis notikums ir ienesis manā dzīvē
un tavā dzīvē? Un no kurienes šis pārdomu
laika miers manā dvēselē? Un no kurienes
Ziemsvētku prieks, kad acis mirdz un kājas
pašas mūs nes uz baznīcu? Dievs savā
mīlestībā ir ienācis pasaulē, jo neviens no
mums Viņam nav vienaldzīgs, neviens nav
lieks.
Jēzus dzimšanas diena ir kļuvusi mums
par Jēzus Kristus piedzimšanas svētkiem,
par mūsu Glābēja piedzimšanas svētkiem.
Un no kurienes ir šis dāvināšanas prieks?
Vai tad katra mūsu dzimšanas diena nesaistās
ar dāvanu prieku? Taču Kristus sevi visu ir
atdevis mums, un mēs šajā apziņā kļūstam
par devējiem.
Katrs ir dzimis mūžībai, itin neviens
nevar izbēgt no mūžības, un Kristus mums
katram dod iespēju mūžību pavadīt Dieva tuvumā, mūžīgā gaismā. Tieši tādēļ Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs, mūsu Pestītājs.
Un visi, kas tic, tiks glābti. Šī apziņa ir

Tavai dvēselei

Andra Ķerubina foto

Priecīgus Ziemsvētkus un laimīgu Jauno gadu!

mūsu Ziemsvētku prieka avots. Mūsu grēku
nasta mūs šķir no Dieva tuvuma, no Dieva
miera šeit un mūžībā.
Līdz ko grēks ienāca pasaulē, Dievs apsolīja cilvēkiem dot Pestītāju, dot Glābēju no
viņu grēku nastas, un šo apsolījumu Dievs
nepārtraukti atjaunoja caur patriarhiem,
vēlāk caur praviešiem, visa Vecā Derība nes
šo vēsti – Pestītājs nāks. Viss Vecās Derības
laiks ir Adventa laiks, Pestītāja gaidīšanas
laiks. Vecās Derības Advents noslēdzas ar
vēsti – „laiks ir piepildīts”, un Dievs izpildīja
mūsu tēvu tēviem doto apsolījumu: Dievs
deva Pestītāju, „Dievs sūtīja savu Dēlu” un
„Vārds tapa miesa” un mājoja mūsu vidū.
Jānis Kristītājs norādīja uz Viņa klātbūtni cilvēku vidū, sacīdams: „Lūk, Dieva Jērs, kas
nes pasaules grēkus!”
Bet varbūt ne visiem ir nepieciešams
Glābējs? Varbūt kādam liekas, ka viņš nu
gan ir bez grēka, ka visu mūžu ir tikai labu
darījis un Dievu aizstāvējis. Adventa laiks ir
dots katram savas sirdsapziņas izmeklēšanai,
stāvot uz Ziemsvētku sliekšņa Kristus piedzimšanas svētku gaidās, un atmetot visas
savas cilvēciskās ambīcijas. Jo, kā teikts Bībelē, nav neviena bez grēka, itin neviena. Un
tomēr Dievs mūs mīl, nevienu nepamet un
nāk mūs glābt, kaut arī Dievs saka: „Manas
domas nav jūsu domas un jūsu ceļi nav mani
ceļi.”
Cik bieži mūsu domāšanas mērogi nesakrīt ar mūsu Kunga domas mērogiem!

turēties pie labas veselības un ilgus
gadus kalpot mūsu draudzēs.
Pēcpusdienā raisās sarunas
draudzīgā un vaļsirdīgā atmosfērā.
Tiekas kaimiņi, paziņas, domubiedri. Bīskaps Einārs Alpe
pastāsta dažādus notikumus no
savā dzīvē redzētā un dzirdētā.
Izskan arī anekdotes.
Nobeigumā mācītājs Andrejs
Bāliņš klātesošajiem sirsnīgi pateicas par piedalīšanos un novēl
cienīgi sagaidīt Ziemassvētkus.
Jaunajā 2010.gadā vēlam
visiem stipru veselību, cerību
piepildījumu un Dieva svētību
katrā ģimenē, visās sētās! Debess
Tēvs, mēs lūdzamies, saviem
bērniem piestājies!
Draudzes
locekle
Lūcija Salna

Dievs rūpējas par mums ik dienas, bet Viņa
rūpes par mums mūžībā stāv pāri visam.
Mums gan itin bieži gribas otrādi, un mēs
aizmirstam par to, ka, pasaulē dzīvojot,
ciešanas nav izbēgamas, - rūpējoties pats par
savu ikdienu, par savu paša nākotni tepat virs
zemes, cilvēks cilvēkam nes ciešanas. Bet
vai mēs pazīstam daudz tādus cilvēkus, kas,
dzīvojot bagātībā un bezrūpībā, ir kļuvuši
labāki? Jāatzīst, ka parasti gan notiek otrādi.
Izmeklēsim katrs savu sirdsapziņu un, pateicībā Dievam par vispriecīgāko vēsti,
sagaidīsim Kristus piedzimšanas svētkus, lai
tie kļūtu par mūsu dvēseles un miesas
katarsi, lai jaunajā gadā mēs esam tīrāki,
labāki un laimīgāki, un līdz ar to Dievam tuvāki. Neatļausim ikdienas sīkajos priekos
pazust Dieva vislielākajai dāvanai. Dievs kā
līdzīgais starp cilvēkiem ir ienācis mūsu
pasaulē, lai mēs sava grēcīguma dēļ nezaudētu Dieva klātbūtni šeit un mūžībā.
Tādēļ neļausim sev Ziemsvētkus
piezemēt, pārvēršot tos par tādu garāku atpūtas laiku, dāvanu saņemšanas laiku, pamatīgas izēšanās laiku, un, jā, protams,
Ziemsvētkos mēs būsim baznīcā. Lai nu kā,
bet Ziemsvētkos baznīcā mēs visbiežāk izjūtam neparastu pacilātību un prieku. Tas ir
Dieva klātbūtnes piedzīvošanas dāvātais
prieks, uz ko mūs ved garais Adventa laiks.
Te gribas piebilst, ka pārējā gada laikā
iksvētdienas dievkalpojumi, protams, ir ar
citu ievirzi, bet tie ir ne mazāk svarīgi, - šie

dievkalpojumi dod mums iespēju savu
garīgo dzīvi disciplinēt, rūpīgi un sistemātiski kopt mūsu dvēseli un ticību, izmantojot mums Dieva dotā dvēseles gana
palīgu, lai nenomaldītos svešās un paša
iedomās.
Ziemsvētku gaidas, Ziemsvētki ir
pavisam īpašs laiks. Tas dāvā mums iespēju
katru gadu piedzīvot un pārdzīvot Kristus atnākšanu mūsu pestīšanai, līdz ar ko mēs
piedzīvojam Dieva lielākā apsolījuma
piepildīšanos.
„Kāds prieks! Kāds prieks!” – skan
Ziemsvētku dziesma,
„Ak, nāci, nāci Dievs pie mums un esi
mūsu patvērums, ... iz tumsas dzelmes
gaismu sveic, ... to iespēj Kristu bērns tik
maigs. Kāds prieks! Kāds prieks!”
Priecīgus Ziemsvētkus ikvienam!
Ilūkstes, Lašu un Subates ev.lut.
draudzes mācītājs Andrejs Bāliņš

P.S. Izmantojot iespēju, gribu paziņot,
ka esam vienojušies ar Ilūkstes kultūras
nama direktoru Andi Ķīša kungu par
augstas kvalitātes kristīgu filmu demonstrēšanu kultūras namā. Pirmā būs ASV
režisora Džefersona Mūra filma „Nevainojamais svešinieks”, kuru varēs noskatīties
Jaunā gada pirmajā nedēļā. Par precīzu
datumu ziņosim reklāmās.
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Сказка подсказка

Жил-был в лесу дремучем
Добренький гномик т..,
Ужасно невезучий
Добренький гномик т..,

Весной сосульки путались
В раскошной бороде,
А осень, в листья кутаясь
Вещала "Быть беде."

Но вот, однажды, гномик
Гонимый злой тоской
В лесу набрёл на домик
Техпалый и косой
А в домике старушка
Жила, жила, жила
Ей имечко "Ягушка"
Когда-то мать дала
За бородёнку гнома
Схватила и на печь.
И под раскаты грома
Задумала испечь.

Но гномик Т.. хоть добрый
Но хитрый был как лис
Сказал "Ягя,попробуй
Сама на печь садись!"
И жареным запахло Румянилась Яга
И Т.. добрейший плакал
"Ах, это ль не беда!?"
Трёхжилая старушка
Вскочила зло бранясь
С зелёную лягушку
Тот час же обратясь

Bērniem

Labdien, mīļo lasītāj!

Zeme apsegta ar baltu, siltu un pūkainu segu. Zem sniega segas guļ trauslās saknītes, dziļi zem ledus vāka aizmigušas vardītes,
koku dobumos skaistus sapņus sapņo kukainīši. Sniegā ietinušies koki un krūmi. Izskatās, ka iemigusi visa pasaule! Te pēkšņi
paliek silti, sniegs nokūst, bet klusums un miers paliek. Laika apstākļi ir tik mainīgi. Bet viena lieta gan nemainās - atkal pie Tevis
ciemojas Bitītes Žužiņas draugi rūķēni Incis un Pince.
Bitīte Žužiņa atkal aizgājusi ziemas guļā, rūķēniem nekas cits neatliek, kā vieniem pašiem turpināt iesāktos darbus un realizēt
vasarā plānotās ieceres. Žužiņa ir piekodinājusi, ka viss apgūtais un paveiktais ir jāpieraksta vai jāuzzīmē, lai pavasarī būtu, ko
stāstīt. Tev ir jāpalīdz, jālasa, jārisina uzdevumi un jāzīmē. Nu, tad ātri pie darba!

Ziemas prieki!

Laiks atkal bija apmācies, viss pelēks un drūms. Rūķēni rosījās pa māju. Pince neapmierināti nobubināja: „Kāpēc tādas ziemas vajag, viss drūms
un tumšs. Dienas ir tik īsas, bet naktis tik garas.” Incis paraustīja plecus un klusējot turpināja pārlasīt pupiņas. ,,Vasarā ir tik labi, var spēlēties,
draiskoties, ēst ogas un iet peldēties,” turpināja Pince. „Nomierinies!” Incis viņu apsauca. ,,Dzīve nesastāv tikai no priekiem vai no saldumiem. Ir
laiks darbam un atpūtai! Dabai arī jāatpūšas.” „Jā, kamēr daba atpūtīsies, es palikšu veca,” nerimās Pince. ,,Ko tu, Pince, fantazē. Tu šodien esi kā
tas mākonis virs mūsu mājas,” noteica klusītiņām Incis. Tikko rūķēns bija izteicis šos vārdus, debesis aizvilkās kā ar tumšu segu ciet un palika baisi
no šāda skata. Rūķēni izbailēs paskatījās viens uz otru. Pince nožēloja, ka bija visu rītu bubinājusi, bet Incis nodomāja, ka viņa neiecietība piebūrusi
mākoni. Kamēr rūķēni ierāvušies istabas kaktā, sastinguši un ar baiļu pilnu skatienu lūkojās pa logu, sāka snigt. Kā no liela pelēka maisa izbira baltas sniegpārslas. Ai, cik tas bija skaisti!
Nepagāja ilgs laiks, kad visa drūmā apkārtne pārvērtās par skaistu, sniegotu, pasakainu ainavu. „Nu tik sāksies!” iesaucās Incis. „Skrienam ārā,
ziemas prieki mūs gaida!” Pince neizpratnē palūkojās uz viņu un jautāja: „Ziemas prieki mūs gaida, kur tad tie bija līdz šim?” Incis tikai atmāja ar
roku, paķēra slēpes un izskrēja ārā pa durvīm. Pince arī, ilgi nedomādama, saģērbās un aši izskrēja pagalmā, jo, kas to lai zina, varbūt ziemas prieki
atkal pazudīs un pārvērtīsies pelēkajos mākoņos? Ar to ziemu tāpat kā ar bitēm neko nevar skaidri zināt,” nodomāja Pince.
Nepagāja ilgs laiks, kad visa drūmā apkārtne pārvērtās par skaistu, sniegotu, pasakainu ainavu. „Nu tik sāksies!” iesaucās Incis. „Skrienam ārā,
ziemas prieki mūs gaida!” Pince neizpratnē palūkojās uz viņu un jautāja: „Ziemas prieki mūs gaida, kur tad tie bija līdz šim?” Incis tikai atmāja ar
roku, paķēra slēpes un izskrēja ārā pa durvīm. Pince arī, ilgi nedomādama, saģērbās un aši izskrēja pagalmā, jo, kas to lai zina, varbūt ziemas prieki
atkal pazudīs un pārvērtīsies pelēkajos mākoņos? Ar to ziemu tāpat kā ar bitēm neko nevar skaidri zināt,” nodomāja Pince.
1.uzdevums. Ja gribi uzzināt, kādi ir ziemas prieki, tad atrisini šo
krustvārdu mīklu!

3.uzdevums Atrodi vārdus, kuri raksturo ziemu!

1. No slapja sniega bērni taisa pikas un P-----2.Vēl no sniega var celt S--------3.Uz aizsalušiem ezeriem, dīķiem un upēm var S----4. un spēlēt H----5. Bērniem patīk no kalna braukt ar R------6. un S-----

И гнома на болото
Тащила за колпак Кикиморе забота:
Что делать с ним и как?

Вздохнул наш Т.. печально
И понял что не жить...
Кикимора - каналья
Решила погубить.

Но в это время крылья
Волшебной белизны
Гномика прикрыли
Прячя от беды.

С тех пор бродя по лесу,
Добрейшиий гномик Т..
Чтоб не встречались бесы
В ладоши хлоп да хлоп.
Места грибов съедобных
Покажет добрый Т..,
В лесу же новогоднем
Не заведёт в сугроб.

4.uzdevums Apģērb rūķēnus pastaigai!

2.uzdevums. Rūķi savēla sniegavīru, bet nepaspēja paveikt darbu
līdz beigām. Palīdzi rūķiem, pabeidz zīmējumu, izmantojot visu, ko
redzi zīmējumā!

5.uzdevums. Atšifrē šo mīklu!

Но как зовут его скажи
Ведь Новый год вот-вот
Подарки ждут, так поспеши,
Чтобы успел и Т.. .

Ответы только от детей принимаются по тел. 28706315 от
до.
Три первых правильных
ответа получат авторские призы.
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Novada ziņas īsumā

•16.novembrī Valsts pasākumu
ievadīja skaists un visiem ilūkstiešiem svarīgs notikums –
Gunāra Janaiša un viņa audzēkņu
izstādes „Uz ceļiem...” atklāšana,
kur ikviena bilde sniedz ieskatu
kādā Ilūkstes novada bagātību krātuvē, dāvājot iespēju palūkoties uz
mūsu novadu ciemiņu acīm. Šī
izstāde joprojām ir apskatāma Ilūkstes novada Kultūras centra mazajā
zālē.
•AS "Latvenergo" apbalvojis
desmit aktīvākās bibliotēkas, kas
piedalījušās Latvenergo un valsts
aģentūras "Kultūras informācijas
sistēmas" rīkotajā bibliotekāru
izglītošanas projektā, kura ietvaros
bibliotekāri
tika
aicināti
iepazīstināt bibliotēku apmeklētājus ar Latvenergo klientu
pašapkalpošanās portāla e-latvenergo iespējām. 10 aktīvāko bibliotēku sarakstā iekļuva arī Ilūkstes
novada centrālā bibliotēka balvā
saņemot digitālo diktofonu.
•1.decembrī Ilūkstē - Vienības
laukumā tika uzstādīta Bētleme
•6.decembrī - otrajā Adventa
svētdienā Ilūkstē un Subatē viesojās Rīgas Doma vokālā grupa
"Laudate".
•16.decembrī Ilūkstes bērnu un
jauniešu centrā notika Ilūkstes novada jauno floristu konkurss
„Ziemassvētku noskaņās”, kurā
piedalījās floristi no Ilūkstes
1.vidusskolas, Bebrenes vidusskolas, Ilūkstes 2.vidusskolas, Subates
pamatskolas un Ilūkstes bērnu un
jauniešu centra. Jaunāko klašu vidū
divās pirmajās vietās ierindojās
Bebrenes vsk. komanda (Santa
Krasovska un Dārta Pavlovska) un
Ilūkstes BJC pārstāve Dinija Rimoviča. Otrajā vietā Imants Reinis
(Ilūkstes BJC). Vecāko klašu grupā
pirmajā vietā ierindojās Ilūkstes
BJC pārstāve Iveta Baginska, divu
otro vietu ieguvēji ir Ilūkstes
1.vsk.komanda (Lāsma Pokšāne un
Karolīna Auziņa) un Subats pamatskolas komanda (Samanta
Kuzjumenko un Sanita Ūbele).
Trešā vieta tika piešķirta Ilūkstes
2.vidusskolas komandai (Ilārija
Kalamašņikova
un
Evita
Gaidamoviča).
•Ilūkstes 2. vidusskolas 4.
klases skolniece Annemarija Jelinska piedalījās Naudas plānošanas
centra un GE Money Bank organizētajā 1.-4. klašu skolēnu
zīmējumu konkursā "Kā gudri
sakrāt naudu?" un tika piecu
skolēnu sarakstā, kas saņēma naudas balvu no GE Money Bank-100
latu uzkrājumu kontā "Iespēju
konts".

•Ilūkstes 1.vidusskolas 4.a
klases skolniece Sanda Paukšte uzvarēja pirmajā „Projekta Pēdas”
rīkotajā komiksu konkursā par aktuāliem vides jautājumiem. (Sandas darbs tiks publicēts žurnālā
„Mana planēta”.)
•Bebrenes vidusskolā decembrī
norisinājās nu jau tradicionālā labdarības akcija „No rokas rokā”, kur
ikviens varēja iesniegt rotaļlietas,
grāmatas, apģērbu u.c mantas, kas
varētu noderēt kādam no līdzcilvēkiem.
•Bebrenes vidusskolā decembrī
bija skatāma leļļu teātra izrāde
„Kāpēc sniegs vizuļo”, ko uzveda
pašu skolas skolēni;
•1.decembrī, gatavojoties X
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem, Viesītes KN
norisinājās novada skolu deju
kolektīvu vadītāju seminārs.
•15.-30.decembris Adventes
vainagu, suvenīru, piparkūku
izstāde –tirdziņš BJC muzejā:
“Ziemassvētkus gaidot…”
•27.decembrī Bērnu un jauniešu centra popgrupas “Zirņi”
piedalās Ziemassvētku koncertā
Rīgā
•16. decembrī visus novada
iedzīvotājus Ilūkstes mūzikas skolā
uz Ziemassvētku noskaņas koncertu aicināja Ilūkstes mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi.
Svētku pasākumi priecē skolnieku,
pasniedzēju un vecāku sirdis arī
visās Ilūkstes novada vispārizglītojošajās skolā.
•Decembris ir laiks, kad skolas
ir bagātas ar tematiskajām
Ziemassvētku izstādēm.
•Ilūkstes novada pagastu centros, kā arī Ilūkstē iedzīvotājiem un
jo īpaši bērniem par prieku, visādās
krāsās, skaistu dziesmu un deju
pavadībā, iedegās Ziemassvētku
lielās egles.
•Ceturtdien 26.novembrī, klātesot

Ilūkstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājam Stefanam Rāznam,
izpilddirektorei Līgai Dudarei, Ilūkstes
novada domes deputātiem, Ilūkstes novada sociālā dienesta pārstāvjiem, renovētās mājas īrniekiem, Pļavu ielas
iedzīvotājiem un citiem interesentiem,
tika atklāta renovētā Sociālā dzīvojamā
māja Brīvības ielā 17 Ilūkstē.
Pasākuma gaitā izskanēja daudz
apsveikuma vārdu gan projekta
vadītājiem, gan arī izpildītājiem.
„Paldies” teica arī Pļavu ielas
iedzīvotāji par paralēli projektam uzklāto jauno ceļa segumu, kuru
iedzīvotāju vārdā, apsveicēja Sofija
Koroļova pielīdzināja melnā samtā
tērptai kleitai. Sociālās mājas
iedzīvotāja Liliāna Baurovska ar sevis
sacerētu dzejoli sasniedza apkārtējo
sirdis.

Policijas diena Ilūkstes novadā

5.decembrī Latvijas valsts
policisti svin profesijas svētkus. Uz
kopīgu kopābūšanas mirkli par
godu policijas dienai 3.decembrī
Ilūkstes novada kultūras centrā
sanāca arī Ilūkstes policijas
iecirkņa darbinieki. Pašlaik esošais
sarežģītais laiks un skumjā
pieskaņa Latvijas valsts iekšienē
vēl jo vairāk paspilgtina policijas
darba svarīgumu un sūrumu.
Pasākuma laikā sveiciena vārdus teica Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāja Ilona
Linarde un Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektore Līga Dudare savā runā uzsverot policijas
darbinieku ikdienā sabiedrības labā
veikto nozīmīgo darbu.
Par
godprātīgu
dienesta
pienākumu izpildi un sakarā ar valsts policijas dibināšanas 91.gadadienu pasākuma laikā Ilūkstes
novada pašvaldības pateicības raksti tika pasniegti Daugavpils
reģiona pārvaldes Daugavpils
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
Sēlijas iecirkņa inspektoram policijas kapteinim Dmitrijam Trifanovam, Daugavpils reģiona
pārvaldes Daugavpils iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas Sēlijas
iecirkņa inspektoram policijas
kapteinim Jurijam Zubkovam,
Daugavpils reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas Sēlijas iecirkņa inspektorei
policijas virsleitnantei Ingai
Labudei, Daugavpils reģiona pārvaldes
Daugavpils
iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas Sēlijas
iecirkņa inspektoram policijas leitnantam Aigaram Užulam, Daugavpils
reģiona
pārvaldes
Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas Sēlijas iecirkņa inspektoram policijas leitnantam
Jurijam Jaščenkovam, Daugavpils
reģiona pārvaldes Daugavpils
iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
Sēlijas iecirkņa inspektoram policijas kapteinim Jānim Saukam.
Ar atzinības rakstiem par godprātīgu dienesta pienākumu izpildi
un sakarā ar valsts policijas dibināšanas 91.gadadienu tika apbalvota Latgales reģiona pārvaldes
Daugavpils iecirkņa kriminālpolicijas nodaļas Sēlijas iecirkņa inspektore policijas majore Evita
Zeltiņa un Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa kriminālpolicijas nodaļas Sēlijas
iecirkņa inspektors policijas
virsleitnants Edgars Stivriņš.
Šai vakarā ar saviem sveicieniem bija ieradies arī Pilskalnes
vidējās paaudzes deju kolektīvs.
Vakaru vadīja Artūrs Lapa („cietumnieks”) un Ona Otroška
(„policists”).
Atliek vēlreiz novēlēt šiem par
cilvēku rūpēm nomodā esošajiem
darbiniekiem, lai vienmēr pietiek
darbaspara un vēlmes palīdzēt apkārtējiem!
Ilūkstes novada sabiedrisko
attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

Vakaru vadīja Artūrs Lapa („cietumnieks”) un Ona Otroška („policists”)

Inspektore policijas majore Evita Zeltiņa ar dzīvesbiedru

Pateicības raksts Jānim Saukam par godprātīgu dienesta pienākumu izpildi
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Novada pašvaldībā

Ko nolēma deputāti novembra domes sēdē

Izdarīja grozījumus pašvaldības iestāžu 2009.gada budžetos, pārvietojot līdzekļus.
Apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto mērķdotāciju sadali novada izglītības iestādēm, oktobrī Ls 53542, novembrī Ls 54800, decembrī Ls 65811.
Ar 2009.gada 1.decembri apstiprināja šādus maksas pakalpojumus:

Aktualitātes Veselības centrā
„ Ilūkste”

Ilūkstes novada pašvaldība īsteno EEZ un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta atbalstītu projektu „Veselības centra
„Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju uzlabošana kvalitatīvas
ārstniecības un profilakses nodrošināšanai” (Sadarbības līgums Nr.
LV0079).

Minētā projekta darbības laiks ir 18 mēneši – no 2009.gada 1.jūlija
līdz 2010.gada 31.decembrim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 567 695,00, no kuriem
EUR 397 387,00 (70%) sedz finanšu instruments un EUR 170 308,00
(30%) Ilūkstes novada pašvaldība.

Kas šobrīd notiek projektā?
§ Decembrī tiks uzsākta veselības centra telpu remontam nepieciešamā tehniskā projekta izstrāde.
§ 10.decembrī tika atklāta jauna sadaļa mājas lapā par veselībai
svarīgiem
jautājumiem.
Lūdzam
apmeklēt
www.ilukste.lv
/veselība/vērtīgi padomi.
§ Tiek gatavotas veselības profilakses programmas, lai iedzīvotāji
varētu iegūt sev nepieciešamo informāciju par to, kā saglabāt, uzturēt un
atjaunot veselību.
Projekta darba grupa

Šēderes ciemā jauna konteinertipa
katlu māja

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem “Putniņi”, ”Stiebri” un “Kadiķi” Bebrenes
pagastā, “Kļavi” Subates lauku teritorijā, “Dobeli”,”Skujiņas” un “Strazdiņi” Šēderes pagastā, “Radzes” Pilskalnes pagastā.
Nolēma nodot Eglaines pagasta pārvaldes kustāmo mantu (10 tehnikas vienības) SIA”Šēderes pakalpojumi” īpašumā.
Nolēma ar 2009.gada 31.decembri likvidēt Latgales pašvaldību kopīgi izveidoto iestādi “Daugavpils
reģionālais Sabiedrisko pakalpojumu regulators”. Minētās iestādes likvidāciju nosaka likuma “Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” pārejas noteikumi. Ar 2010.gada 1.janvāri komunālo pakalpojumu tarifus noteiks
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Rīgā, Brīvības ielā 55.
Apstiprināja sociālās mājas Ilūkstē, Brīvības ielā 17 iekšējās kārtības noteikumus. Gadījumā, ja īrnieks šos
noteikumus neievēros, izīrētājam būs tiesības īres līgumu izbeigt vai neatjaunot.
Pārskatīja Eglaines pagasta un Subates pilsētas zemes piekritību novada pašvaldībai un valstij.
Izskatīja vairākus fizisku personu iesniegumus par zemes nomu, adreses precizēšanu, zemes vienību atdalīšanu un zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Apstiprināja komunālo un saimniecisko jautājumu komisijas nolikumu.
Anulēja deklarēto dzīvesvietu vienai personai Eglaines pagastā.
Pieņēma zināšanai novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Velgas Gloveckas sniegto informāciju par paveikto
darbu 2009.gadā.
Pašvaldības lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova
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Nesen Šēderes pagasta Šēderes ciemā tika uzstādīta jauna konteinertipa katlu māja, kuras celtniecībā tika ieguldīti 100 000 Ls no pašvaldības
budžeta līdzekļiem. Tā ir viena no pirmajām ekonomiskajām katlu mājām
Latvijā, kas iespēju robežās varētu samazināt siltumapgādes izmaksas,
kuru amplitūda zināmā mērā ir atkarīga arī no laikapstākļiem.
Par kurināmo tiek plānots izmantot no vietējiem uzņēmējiem iepirktās auzas, kuru noiets zemās iepirkumu cenas dēļ Latvijas tirgū šogad ir
krietni samazinājies.
Sakarā ar to, ka Šēderes ciema katlu māja pāriet Ilūkstes novada pašvaldības pārziņā, iedzīvotāji tiek lūgti Šēderes pagasta pārvaldē noslēgt
līgumu par siltuma piegādi.
Samaksāt par apkuri varēs pēc saņemtā rēķina Šēderes pagasta pārvaldes kasē vai veicot maksājumu Ilūkstes novada pašvaldības bankas
kontā.
Maksa par apkuri tiek aprēķināta ar 2009.gada 12.novembri.
Ilūkstes novada sabiedrisko
attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

Jaunuzceltā konteinertipa katlu māja

2009. GADA DECEMBRIS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Sports

Īstenojot Daugavpils rajona
pašvaldības reorganizācijas plānu,
ar 2009.gada 1.augustu Ilūkstes
novada pašvaldība ir pārņēmusi rajona pašvaldības iestādi „Bērnu un
jauniešu sporta skola”, kas turpina
savu darbību kā Ilūkstes novada
sporta skola.
Ilūkstes novada sporta skola realizē
profesionālās
ievirzes
izglītību vieglatlētikas, futbola un
brīvās
cīņas
programmās.
2009./2010. mācību gadā sporta
skolu apmeklē 182 audzēkņi, kuri
nodarbojas 14 mācību treniņu un
sporta meistarības pilnveidošanas
grupās.
Sporta skolas audzēkņi vienmēr ir bijuši aktīvi sporta
pasākumu
dalībnieki.
Arī
2009.gadā
mūsu
audzēkņi
veiksmīgi startēja dažāda ranga
sacensībās un sporta pasākumos,
kur tika sasniegti labi rezultāti:

•
vieglatlētika
06.-07.02.09. Starptautiskās
Renātes Lāces 40.piemiņas balvu
izcīņas sacensībās 6.vieta Sintijai
Dilānei trīssoļlēkšanā – 10m 30cm;

26.-27.02.09. Paņevežā notika
XXI starptautiskās "Nevežio
kauss" sacensības vieglatlētikā, kur
piedalījās jaunie sportisti no Igaunijas, Latvijas, Krievijas un Lietu-

2009.gadā bāriņtiesa prioritāri
nodrošinājusi bērnu vai rīcībnespējīgo personas tiesību un tiesisko
interešu aizsardzību un veikusi
apliecinājumus sava novada
iedzīvotājiem.
2009. gada septembrī pārņemtas likvidēto Subates pilsētas
bāriņtiesas, Eglaines pagasta
bāriņtiesas un Dvietes pagasta
bāriņtiesas lietas. Bāriņtiesas kompetence ir ļoti plaša. Gada laikā
pieņemti dažādi lēmumi,
izskatīti iesniegumi un sūdzības,
to skaitā iesniegumi un sūdzības
par vecāku, aizbildņu un aizgādņu
rīcību;
risinātas bērnu un vecāku,
kā arī bērnu un aizbildņu domstarpības, vecāku domstarpības
bērnu audzināšanā;
strādāts ar ģimenēm, lai
nodrošinātu bērniem iespēju palikt
savā ģimenē vai augt citā ģimeniskā vidē (audžuģimenes, aizbildnība, adopcija);
likumā noteiktā kārtībā,
nosūtot vai iesniedzot rakstiskus
pieprasījumus, vākti lietas materiāli un dažādi citi pierādošie dokumenti, kas nepieciešami lēmumu
pieņemšanai;
noritējusi sadarbība ar
citām bāriņtiesām, audžuģimenēm,
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām,
veselības aprūpes un izglītības
iestādēm, sociālajiem dienestiem,
psihologiem, policijas iestādēm,
probācijas dienestu un Daugavpils
zonālo valsts arhīvu;
sniegta
palīdzību
bērniem, vecākiem, aizbildņiem

vas. 4x200m stafetē jaunietēm otro
vietu ar rezultātu 1min.53,64sek.
izcīnīja Asnāte Elerte un Sintija
Dilāne 1994.-95.g.dz. grupā. Asnātei Elertei 5.vieta 60m distancē 8,49sek. Sacensībās piedalījās gandrīz 500 dalībnieki no 20 sporta
klubiem un sporta skolām;

26.05.09. Jēkabpilī notika
Latvijas 62. skolēnu spartakiādes
finālsacensības četrcīņa
“Draudzība”.
Individuālajā
vērtējumā meitenēm par čempioni
kļuva Anita Smane ar rezultātu 302
p. (60m - 8,49sek., tāllēkšanā 4m45cm, bumbiņas mešanā 38m04cm
un
500m1min.30,50sek.), trešo vietu ar 299
p. izcīnīja Asnāte Elerte (abas no
Ilūkstes
1.vsk.).
Ilūkstes
1.vidusskolas meiteņu komanda ar
rezultātu 1202 punkti izcīnīja
2.vietu;
19.-20.06.09. Valmierā notika
Latvijas jaunatnes čempionāts.
4x100m skrējienā ar rezultātu 53,86sek. bronzas medaļu izcīnīja
Agne Elerte;
26.-28.09. Valmierā noslēdzās
Latvijas
Jaunatnes
vasaras
olimpiāde. Ilūkstes vieglatlētiem
Sintijai Dilānei un Agnei Elertei
4.vieta 4x100m stafetes skrējienā 52,71;

2009.gads sportā

29.09.09. Ilūkstē notika Ilūkstes un Daugavpils novadu skolēnu
sporta spēles vieglatlētikas krosā,
kurā piedalījās 340 dalībnieki no
19
komandām.1996.-97.g.dz.
grupā 1000m distancē par čempioniem kļuva Ilūkstes vidusskolas
vieglatlēti Anita Smane un Aivars
Zaics. Komandu vērtējumā pa-

matskolu grupā - otrā vieta Ilūkstes
1.vidusskolas komandai -259
punkti;
17.10.09. Ilūkstē notika starptautiskais ielu skrējiens, LSVS atklātais čempionāts šosejas skrējienā
veterāniem, Latvijas policijas atklātais čempionāts 10 km skrējienā
un Latvijas Olimpiskā skrējienu
diena, kurā piedalījās 159 skrējēji
no Aizkraukles, Mārupes, Baldones, Jēkabpils, Daugavpils,
Ogres, Rīgas, Piltenes, Ilūkstes novada,
Daugavpils
novada,
Līvāniem, Preiļiem, Liepājas,
Olaines un ciemiņi no Lietuvas;
5km distancē 1990.- 91.g.dz.
junioriem pirmais finišēja Agris
Plinte - 18min.35sek. 1996.97.g.dz. grupā 1000m distancē uzvarēja
Anita
Smane
3min.38sek.Visjaunākajā 2000.2001.g.dz. grupā 1000m distancē
visātrākais bija Rūdolfs Surgovts
- 4min.15.sek.
•
futbols
Ilūkstes novada sporta skolas
futbola nodaļas audzēkņi šā gada
Latvijas čempionātā piedalījās
vairākās vecuma grupās.
Vislabāk veicās U – 15 komandai. Sacensībās tika izcīnīta
otrā vieta un iespēja piedalīties izslēgšanas spēlēs par tiesībām
nākošajā gadā piedalīties Latvijas
čempionātā „A” grupā šā vecuma

pārbaužu rezultāti atspoguļoti pārbaudes aktos un sarunu
protokolos, kas pievienoti kontrolē
esošajām lietām vai veidotas jauna
lietas, kas tiek virzītas uz sēdi lēmumu pieņemšanai;
regulāri aizpildīti lietu
reģistri un žurnāli;
bāriņtiesas
ekspertu
komisija veica ilgtermiņa un patstāvīgi glabājamo lietu atlasi,
uzskaiti,
sagatavošanu
un
uzglabāšanu
saskaņā
ar
arhivēšanas noteikumiem (sakārtošana, lapu uzskaite, cauršūšana,
lietu vāku noformēšana), neizmantojot dārgos arhīva pakalpojumus;
sniegtas
konsultācijas
iedzīvotājiem, palīdzība mantojuma lietu kārtošanā.
Pašlaik novadā ir 20 augsta
riska ģimenes, kurās kopā ir 61
bērns. 2009.gadā 8 personām tika
atņemtas aprūpes tiesības un 5 personām no tām gada laikā aprūpes
tiesības tika atjaunotas. Tas liecina,
ka šajā laikā periodā kopā ar sociālo dienestu un citām institūcijām, kā arī līdzdarbojoties pašiem
vecākiem, bija veikts liels darbs un
atrisinātas tās problēmas, kas bija
par iemeslu aprūpes tiesību
atņemšanai. Patīkami, ka vecāki
tomēr ir motivēti atgriezt bērnus
ģimenē.
Šogad ar Daugavpils
tiesas spriedumu aizgādības
tiesības atņemtas 3 mātēm un 5
bērni kļuvuši juridiski brīvi. No
tiem 3 dzīvo pie aizbildnes
(vecmāmiņas), bet 2 mazākos jau
ir adoptējuši vietējie adoptētāji.
Mūsu novadā aizbildnībā šobrīd

vēl ir 18 bērni.
Izņemot bērnu no ģimenes,
vispirms viņam jānodrošina ģimeniska vide pie aizbildņa vai audžuģimenē. Dažreiz nav iespējams
nekavējoties ģimenisko vidi
nodrošināt jaundzimušajiem un
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Tad šie bērni tiek ievietoti bērnunamā. Pašlaik ārpusģimenes
aprūpes iestādēs dzīvo 5 mūsu novada bērni.
Audžuģimenes ir liels atbalsts
ģimeniskas vides nodrošināšanā
bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem. Tā ir īpaši apmācīta
ģimene vai persona, kas uz laiku
pieņem audzināšanā bērnu no
ģimenes, kas nonākusi krīzes situācijā. Bāriņtiesa ir gandarīta par
mūsu novada 5 audžuģimenēm,
kuras sniedz un ir gatavas sniegt
ģimenes siltumu Latvijas bērniem.
Ilūkstē un Subatē SIA
„Veselības centrā „Ilūkste” uzturas
liels skaits personu, kuras ar tiesas
spriedumu atzītas par rīcībnespējīgām. Šīm personām bāriņtiesa
ieceļ aizgādņus, kas pārstāv viņus
personiskajās un mantiskajās attiecībās. Normatīvie akti par
aizgādņa pienākumu pildīšanu
nekādu atlīdzību no valsts neparedz. Novada bāriņtiesa ir pateicīga centra darbiniekiem, kas
uzņēmušies un apzinīgi veic
aizgādņa pienākumus, nesaņemot
nekādu atlīdzību. Novadā ir 78
aizgādnībā esošās rīcībnespējīgās
personas un 38 aizgādņi. Pēdējā
laikā dažādu iemeslu dēļ pieaugusi
tendence izirt ģimeniskajām attiecībām. Ja divi cilvēki vairs ne-

10.06.09. Lietuvas pilsētā Jurbarkā notika Baltijas starptautiskās
sacensības četrcīņa "Draudzība",
veiksmīgi nostartēja Ilūkstes
1.vidusskolas vieglatlētes.
Individuālajā vērtējumā meitenēm 42 dalībnieku konkurencē
trešo vietu izcīnīja Anita Smane ar
rezultātu 290 punkti (60m 8,65sek., tāllēkšanā - 4m 34cm,
bumbiņas mešanā - 35m 73cm un
500m - 1min.30,12sek.), devīto
vietu ar 270 punktiem izcīnīja Asnāte Elerte (60m - 8,81sek., tāllēkšanā - 4m 11cm, bumbiņas
mešanā - 31m 20cm, 500m - 1min.
28,75sek.). Jāpiebilst, ka 500m distancē Asnāte sasniedza labāko
rezultātu, bet Anita izcīnīja 2.vietu
starp visiem startējošajiem.
Kopvērtējumā
Ilūkstes
1.vidusskolas meiteņu komanda ar
rezultātu 1206 punkti izcīnīja
5.vietu, sacensībās piedalījās pa
divām labākajām komandām no
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas;

Ilūkstes novada bāriņtiesas darbība 2009.gadā

un
rīcībnespējīgo personu
aizgādņiem;
aizstāvētas bērnu un
rīcībnespējīgo personu personiskās
un mantiskās intereses (pieņemti
lēmumi, kontrolēta šo lēmumu
izpilde un mantas pārvaldīšana līdz
bērna pilngadībai);
veikta sarakste ar
fiziskām, juridiskām personām un
ministrijām;
bāriņtiesas
pārstāvji
piedalījušies Daugavpils tiesas
sēdēs kā Prasītāji un kā uzaicinātās
personas, kur sniegti atzinumi lietās par bērnu dzīvesvietas
noteikšanu, saskarsmes tiesību un
kārtības noteikšanu ar vienu no
vecākiem (vecāku šķiršanās
gadījumos), paternitātes pieņēmumu apstrīdēšanu, kā arī lietas
par bērnu uzturlīdzekļiem;
tika pārstāvēti nepilngadīgie bērni tiesu psihiatriskās
ekspertīzes laikā, kā arī kriminālprocesā, kur nepilngadīgie izdarījuši noziedzīgus nodarījumus
vai arī bijuši kā cietušie vardarbības rezultātā;
pēc vajadzības veiktas
ģimeņu dzīves apstākļu pārbaudes
un vakara reidi augsta sociālā riska
ģimenēs, pārbaudīti nepilngadīgo
bērnu dzīves apstākļi bērnu namos,
audžuģimenēs, pie aizbildņiem, vietējiem adoptētājiem un rīcībnespējīgo personu dzīves apstākļi
viņu uzturēšanās vietās – savās
mājās, aprūpes centros un psihiatriskajā slimnīcā, noskaidroti
bērnu, vecāku, aizbildņu, aizgādņu,
audžuģimeņu un rīcībnespējīgo
personu viedokļi,

komandām.

Komandā
spēlēja
Elvis
Studāns, Raivis Pilacs, Edgars Kucens, Ģirts Bērziņš, Elgars Romanovskis, Vadims Pitkevičs,
Elvis
Šidlovskis,
Andrejs
Polovinkins, Toms Timšāns, Guntars Plonis, Vladimirs Formanickis,
Sergejs
Prokopkins,
Edgars
Vaņins.
U-14 Latgales čempiontā komandai 2.vieta. Vislabākie komandas spēlētāji Vadims Petkevičs,
Edgars Kucens, Elgars Romanovskis un Deivis Pilacis.
U-11 komandai 7.vieta Latvijas
čempionātā.
Ilūkstes 1.vidusskolas futbolistiem 1.vieta „Latvijas Skolu
Kausa Izcīņa Futbolā”.
Skolas kolektīvs ir gandarīts
par savu audzēkņu sasniegumiem
2009.gadā un ar jaunām iecerēm
sagaida Jauno gadu.
Sirsnīgs paldies audzēkņu
vecākiem par sadarbību un atbalstu. Lai visiem ir gaiši un priecīgi
Ziemassvētki, laba veselība,
veiksme un darbiem bagāta ikdiena
Jaunajā gadā.
Ilūkstes novada sporta skolas direktora vietnieks izglītības jomā
Sergejs Petrakovs

spēj dzīvot kopā, tad, protams, ir
sāpes, aizvainojums, dusmas,
vainas sajūta un citas spēcīgas
emocijas, kas neļauj racionāli
izvērtēt situāciju. Šķiroties vecāki
parasti nevar vienoties par kopīgā
bērna turpmāko ikdienas aizgādību
un saskarsmes tiesībām otram
vecākam. Saskaņā ar spēkā esošo
likumdošanu, vecāku domstarpības
atrisina tiesa. Šādās situācijās
bāriņtiesai ir pienākums palīdzēt,
sniedzot savu atzinumu tiesai bērna
interesēs. Jāatzīst, ka šos lēmumus
pieņemt ir visgrūtāk, jo tie būtiski
ietekmē bērna turpmāko dzīvi.
Vēlamies atgādināt, ka var
izšķirties kā vīrs un sieva, kā partneri, bet nekad nevajadzētu izšķirties kā vecākiem. Tās ir divas
dažādas lietas. Tas, ka cilvēki vairs
nav kā vīrs un sieva, nenozīmē, ka
viņi vairs nav vecāki. Bāriņtiesa
aicina vecākus tomēr pašiem
vienoties par bērna ikdienas
aizgādību un saskarsmes tiesībām,
neizmantojot bērnu kā ieroci savstarpējo attiecību kārtošanā.
Šogad kopā pieņemti 57 lēmumi. Jāpiebilst, ka bāriņtiesas
paveikto nevar izteikt tikai skaitļos.
Dažkārt ir ieguldīts daudz lielāks
darba apjoms, zināšanas un
saskarsmes prasmes, sasniedzot
pozitīvo rezultātu bez lēmuma
pieņemšanas.

Ilūkstes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja
V.Glovecka
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2009. GADA DECEMBRIS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Aktuāli

Ilūkstes novadā uzsākta gatavošanās
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

2010.gada vasarā no 6.-11.jūlijam Rīgā
notiks X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki.
Ilūkstes novadā uzsākta gatavošanās
svētkiem un izveidota dziesmu svētku
sagatavošanas padome. Par skolēnu dziesmu
un deju svētku koordinatori Ilūkstes novadā
ir ievēlēta Vanda Rimša (Ilūkstes BJC direktore), deju kolektīvu virsvadītāju Dace Jurjevska (Ilūkstes 1.vidusskolas skolotāja),
koru virsdiriģenti Maija Žigajeva (Eglaines
pamatskolas mūzikas skolotāja).
Koru koncerts Mežaparka Lielajā estrādē
izskanēs kā muzikāla ziedu buķete, kas godinās svētku 50-gadi! Pirmo reizi skolēnu
dziesmu svētkos koru izpildījumā tiks
dziedātas pašu bērnu komponētas dziesmas.
Skolu koru skate novadā notiks 22.aprīlī.
Tautas deju lielkoncerts “Dejas koks “
tiks izdejots Daugavas stadionā. Ilūkstes novada skolu 11deju kolektīvi (no Ilūkstes
1.vidusskolas, Bebrenes vidusskolas, Subates pamatskolas, Eglaines pamatskolas)
apgūst Zemgales novada deju programmu

“Linu ceļš”. Šo deju programmu mūsu novada deju kolektīvu izpildījumā varēs redzēt
deju kolektīvu sadancī 19.februārī Ilūkstes
KC, kā arī Ilūkstes novada svētku ietvaros
2.jūlijā bērnu koncertā “Nāc gavilēt !” Ilūkstes stadionā.
Ilūkstes KC 10.martā notiks novada deju
skate, kur žūrija no Valsts izglītības satura
centra izvērtēs mūsu novada dejotājus un
pateiks, kuri kolektīvi brauks uz dziesmu
svētkiem Rīgā.
Svētkiem gatavojas arī mūsdienu deju
grupas, kuru koncerts notiks Rīgas kongresu
namā. Ceram, ka mūsu novada Ilūkstes BJC
hip- hop deju grupa veiksmīgi startēs skatēs
un tiks iekļauti dziesmu svētku dalībnieku
sarakstā.
Mazie mūzikas kolektīvi gatavojas koncertam Rīgas Latviešu biedrības namā. Ilūkstes novada skate notiks 1.martā Ilūkstes
KC. Visus mazos mūzikas kolektīvus
varēsim redzēt novada dienu bērnu koncertā
2.jūlijā.
Svētku “Zaļais kods…” Pirmo reizi

Latvijā tiks organizēti videi draudzīgi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Savus labos darbus un domas vides labā ierakstīsim mūsu kopīgajā svētku rakstā Šis ir
nākotnes kods, kas parāda, kādi būsim rīt un
kādā vidē esam gatavi dzīvot, spēlēt, dziedāt
un dejot.
Gatavojoties svētkiem skolēni tiek
aicināti veikt kādu praktisku darbu vides
labā. Tā var būt apkārtnes sakopšana, koku
stādīšana, atkritumu samazināšana, putnu
būrīšu gatavošana u.c. videi draudzīgi darbi.
Kolektīvu zaļie darbi un foto tiks publicēti
svētku mājas lapā. Pasākuma gaitā plānota
zaļā modes skate “Tērpies zaļāk!”, “Mode
videi”. Šeit skolēni pētīs krāsu, līniju, rakstu
ritmu sakārtojumu tautas tērpos, lietišķās
mākslas priekšmetos, vidē, cenšoties atrast
savam novadam raksturīgo un meklējot jaunas idejas, realizē tos tērpos un aksesuāros.
Lai ikviens skolas audzēknis atrastu savu
vietu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos, tiek aicināti piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma izpētē,

Intervija ar deputātu

būtisko no mazāk svarīgā. Vienmēr censties arvien apgūt jaunas
prasmes, sekot, analizēt valsts sabiedrisko virzību. Būt nelokamam savos spriedumos, bet iedziļināties ikdienas niansēs.
Deputātam noteikti jābūt ne tikai valsts patriotam,bet arī sava
novada patriotam.
4.
Deputāts visā savā darbībā ir tautas pārstāvis. Kas,
jūsuprāt, ir tas, kas šobrīd visvairāk uztrauc novada (gan
pilsētu, gan lauku) iedzīvotājus?
Es domāju, ka visvairāk satrauc sajukums valstī un tās
nestabilitāte ekonomiskajā un sociālajā jomā. Katru iedzīvotāju
individuāli ietekmē bezdarbs, nesakārtotā veselības aizsardzība,
nezināmais izglītībā, nestabilitāte lauksaimniecībā, drastiskā
nodokļu politika, kura iedzīvotājiem vēl šodien ir neskaidra.
Noteikti daudzās ģimenēs valda pesimisms, zudusi ticība, ka
varētu kļūt labāk. Esam nonākuši brīdī, ka tikai pats cilvēks var
sakārtot savu dzīvi, jābūt tikai lielai gribai un cerībai. Valsts, kā
redziet, iestigusi pavisam citās, cilvēkiem tālās problēmās.
Savus tiešos uzdevumus izglītībā, sociālā sfērā tā uzvēlusi
pašiem cilvēkiem kopā ar pašvaldībām.

Ilūkstes novada domes deputāte - Levija Rāzna - kooperatīvās
sabiedrības „Tehniskais centrs” valdes priekšsēdētāja.

1.
Kas bija tas, kas pamudināja Jūs kandidēt uz
deputāta vietu?
Jāsāk ar to, ka biju novada domes deputāte arī iepriekšējā
sasaukumā. Tas bija laiks, kad Ilūkstes novadā sākās patiesa attīstība un darbība, kas izpaudās daudzās novada dzīves jomās.
Gribēju, lai izaugsme turpinās, tādēļ arī atkārtoti kandidēju ZZS
komandā.

2.
Ar ko ir saistīts deputāta darbs?
Es deputāta pienākumus veicu ik dienu. Tas varbūt nav pamanāms fiziski, bet tiekoties ar novada iedzīvotājiem, domes
darbiniekiem, deputāti izsaka savas pārdomas, ierosinājumus,
atbild uz jautājumiem, kas prasa ne vien būt informētam par
notikumiem un darbību novadā, bet arī iesaistīties notikumu
virzīšanā. Darbs komitejās, domes sēdēs, piedalīšanās pasākumos arī prasa laiku un prasmi. Deputāta uzdevums ir sniegt
pārskatus un saprotamu informāciju ne tikai novada ļaudīm par
darbību un tās virzieniem novadā, bet arī reprezentēt novadu
ārpus tā robežām. Uzskatu, ka deputātam jāsniedz ierosinājumi
novada domes darba uzlabošanai, kā arī jānorāda uz
neveiksmēm darbībā.
3.
Ar kādām īpašībām, jūsuprāt, ir jābūt apveltītam
pašvaldības domes deputātam?
Cilvēkam, kurš prot uzklausīt un respektēt, kurš prot atšķirt
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5.
Ar ko saistās Jūsu pamatdarbs un vai/kā tas palīdz
vairāk izprast iedzīvotāju problēmas.
Esmu kooperatīvās sabiedrības „Tehniskais centrs”, kas
atrodas Bebrenes pagastā, valdes priekšsēdētāja. Mūsu kolektīvā ir 14 strādāt griboši un varoši ļaudis. Viens no pamatdarbiem, ko veic kooperatīvā sabiedrība, ir lauksaimniecības
pakalpojumu sniegšana bebereniešiem un tuvāko pagastu zemes
kopējiem un uzņēmējiem. Tādēļ arī ikdienā saskaros ar tām
problēmām, kas satrauc ikvienu lauku cilvēku.

6.
Pašlaik daudzi iedzīvotāji ir palikuši bez darba.
Nākotnē bezdarbnieku skaits varētu palielināties. Kādu Jūs,
kā deputāte, redzat šīs situācijas iznākumu?
Jā, bezdarbs sasniedzis maksimālo kāpumu. Es šo bezdarba
jēdzienu šodien uztveru divējādi. Mani, protams, uztrauc tas, ka
darbu neatrod jaunieši ar zināmu izglītību, ka likvidējas uzņēmumi, iestādes, līdz ar to cilvēki zaudē darbu. Bet satraukuma
vērts ir arī fakts, ka uzņēmējiem ir grūti piesaistīt darbam labus,
atsaucīgus un iniciatīvas bagātus darbiniekus. Nezinu, vai tās ir
problēmas naudā vai gribā. Reizēm rodas jautājums: Kāpēc
mums pietrūkst radošu, strādāt gribošu cilvēku? Kur sameklēt
prasmīgu speciālistu?
Mēs līdz šim esam dzīvojuši zināmā ilūziju varā – darbs būs
mūžīgi, nauda arī būs. Esam raduši ņemt, bet nav bijusi
vēlēšanās dot. Taču tas būtu tik dabiski: gribēt sevi garīgi
uzpildīt, lai būtu, ko dot citiem. Cilvēks jau tāpēc ir radīts, lai
sevi pilnveidotu un būtu kādam vajadzīgs. Tā ir sirds gudrība,
caur kuru var atrast sirdsmieru un darbu.
7.
Vai ir kaut kas tāds, ko Jūs šī sasaukuma laikā, būdama deputāta amatā, vēlētos mainīt? (Kādā no jomām..)
Nezinu, vai mainīt, bet zināmas izmaiņas novada dzīvē gan
gribētu arvien redzēt. Uzskatu, ka ir jāvērš lielāka uzmanība

saglabāšanā projektā “Atmiņu svītru kods”.
Projekta laikā tiks pierakstītas atmiņas no
pagājušo svētku dalībniekiem, vecākiem,
šoferiem, mediķiem… Informācija var tikt
apkopota tēmās: “Dziesmu svētku tradīcijas
manā skolā”, “Manas ģimenes locekļi –
Dziesmu un deju svētku dalībnieki”,
“Dziesmu svētku nozīme manā pagastā” u.c.
Īpašs koncerts “Tā ir mana dziesma“ būs
arī bērniem un jauniešiem ar speciālajām vajadzībām. Tam var gatavoties Raudas
speciālās internātpamatskolas audzēkņi.
Dziesmu svētku sagatavošanas padome
novēl visām novada skolām, skolēniem
atrast savu konkursu, skati, koncertu, lai
parādītu savas skolas labākos darbus, kolektīvus, skolēnus, gatavojoties X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Ceram, ka Ilūkstes novada skolēni kuplā
skaitā brauks uz svētkiem Rīgā!
Dziesmu svētku koordinatore novadā
Vanda Rimša

tam, lai savlaicīgi novadītu informāciju novada iedzīvotājiem
par darbiem, notikumiem, pasākumiem, grūtībām un iecerēm.
Gribētu, lai biežāk kopā sanāktu uzņēmēji, medicīnas un
izglītības darbinieki, zemes kopēji un lai dialogā ar novada domi
un tās speciālistiem dzimtu kāda nozīmīga doma, iecere un stabilizētos vienotība.
Noteikti vajadzētu kopā sapulcināt tos novadniekus, kuri guvuši redzamus panākumus zinātnē, mākslā, sportā, kultūrā un
sabiedriskajā darbībā valstī un ārpus tās. Šādā sanākšanas brīdī
būtu jauka iespēja pateikties par sasniegumiem, abpusēji gūt informāciju, kā arī izvirzīt turpmākos sadarbības virzienus.
Vēl man ļoti gribētos, ka ikviens novada cilvēks būtu
piederīgs novadam ne tikai kā iedzīvotājs, bet piederīgs domās,
sajūtās un darbos.

8.
Visām vadībā esošajām iestādēm šis ir sarežģīts
laiks, kad papildus ikmēneša sēdēm tiek rīkotas arī ārkārtas domes sēdes, kā laikā ir jāpieņem daudz nopietnu un novadam svarīgu lēmumu. Kas ir Jūsu galvenais vadmotīvs
lēmumu pieņemšanā?
Lēmumi jāpieņem dažādi. Reizēm tie mēdz būt arī tādi, ka
grūti izsvērt to patieso būtību. Gandrīz katrs lēmums tieši
ietekmē kādu cilvēku vai veselu cilvēku grupu, tādēļ tā ir
milzīga atbildība. Labi būtu, ka mūsu lemšana gandarītu ikvienu
un ka lēmumi būtu tikai tādi, kas virzītu novadu uz attīstību un
tā iedzīvotājus uz labklājību un drošību. Bet galvenais motīvs
lēmuma pieņemšanā ir mana sirds balss.
9.
Kas varētu tikt uzskatīts par mūsu novada
bagātību?
Visi tie, kuri dzīvo vai strādā novadā – tas ir lielākais balsts
un bagātība. Es vēl gribētu atzīmēt mūsu kultūrvēsturisko mantojumu un savdabīgo Sēlijas cilvēku mentalitāti.

10. Aiz muguras Advents, klāt Ziemassvētki. Ko Jums
nozīmē šis laiks?
Tas ir laiks, kad es biežāk esmu domās pie saviem vecākiem
un vecvecākiem un vienlaicīgi cenšos pateikties par viņu ieguldījumu manī un manos dēlos. Man patīk šis klusais un tumšais
laiks, jo tieši tagad spožāk deg sveces un gaisma ir mīļāka. Bet
Ziemassvētki, protams, lai nāk ar labdarību, saskaņu, sniegu,
eglīti, bērnu smiekliem un mazām, mīļām dāvaniņām no sirds.

11. Vai ir kaut kas, ko jūs gribētu teikt vai novēlēt
saviem vēlētājiem – cilvēkiem, kas Jūs atbalstīja?
Mums visiem gribas kaut kādā ziņā būt līdzīgiem, lai mēs
varētu viens otru saprast un arī paši justos saprasti, bet vienlaikus vēlamies izdzīvot ko gluži neparastu, citu nepieņemtu,
lai mūsu dzīve būtu interesanta. Es vēlu Jums visiem iedegt
svecīti sapratnei, savdabībai, saskaņai, veselībai un mīlestībai.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Novada cilvēks

Redzat, Es ziedu, Es ziedēšu ja snigs, Es ziedēšu ja sāpē...

Novembra beigās Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas telpās
bija apskatāma mākslinieces
Aurikas Jelinskas gleznu un zīda
apgleznošanas tehnikā darināto
darbu izstāde. Izstādes apmeklētājus apbūra un iepriecināja
mākslinieces apgleznotā zīda
darbi: šalles un apmetņi, kā
rezultātā 20. novembrī bibliotēkā
notika mākslinieces vadītās 2 meistarstundas, kurās Aurika visiem
klātesošajiem
pastāstīja un
parādīja, kā tiek apgleznots zīds.

Cik daudz ir cilvēku, tik daudz
ir arī piedzīvojumu un pārdzīvojumu. Un katram ir kaut kas, kas
liek viņam uzplaukt ikdienā un ļauj
uzplaukt ikdienai sevī.

Mūsu novadniece Aurika Jelinska ir viena no tiem, kas ikkatru
dienu izdzīvo plaukstošu ziedu
skavās, jo viņas sirds ir atradusi
prieku zīda apgleznošanā, par
nodarbes tēmu izvēloties ziedus.
Kā atzīst pati Aurika: „Kas var būt
skaistāks, gaistošāks par ziedu.
Kad tāds lakats ir uz pleciem tu
pati jūties kā zieds. Tie kustās vējā,
dzer rasu no rītiem, elpo sauli, un
sieviete kļūst tāda pati trausla un
skaista, viņai nevar teikt rupjus
vārdus, viņu nedrīkst grūstīt un apvainot – viņu jāsargā, jāapbrīno,
jāraugās tajā ar neticību, ka tā
pieder šai pasaulei. Neesmu
satikusi sievieti, kurai būtu slikts
garastāvoklis, ja viņas tērpā ir
vērojami lieli ziedi izšuvumos, šal-

Novada bibliotēkās

lēs, uz cepurēm, uz svārkiem kā
aplikācija. Tas nosaka visu... Sieviete, kura atļaujas nēsāt tādus
ziedus, pat ne modes iespaidā, it kā
saka: „Redzat, Es ziedu, Es ziedēšu
ja snigs, Es ziedēšu ja sāpēs, Es
ziedēšu, lai stātos pretī nelaimēm,
jo dabā arī tā, viss beidzas un sākas
viss no jauna”. Varbūt ziedu motīvs
aizies, viņa vietu ieņems kāds cits,
bet man liekas, ka ne uz ilgu laiku,
- ziedu tēma ir bezgalīga.”
Runājot par Aurikas Jelinskas
dzīves gaitām, viņa ir dzimusi
Madonā, bet (vasarās ciemojoties
pie vecāsmātes Madonā) augusi un
mācījusies Maskavā. Uzaugusi trīs
bērnu ģimenē, viņa ir vienīgā, kas
vārda tiešajā nozīmē, turpina vectēva aizsāktās mākslinieka gaitas.
Pabeigusi
Rīgas
kultūras
darbinieku tehnikumu un četrus
gadus nostrādājusi Madonas bibliotēkā par redaktori, Aurika Jelinska ieprecējās toreizējā Daugavpils
rajona Gorbunovkā. Jaunos dzīves
cēlienu uzsākot, tika apgūti smagie
lauku darbi, izloloti un izauklēti
bērni un pabeigta arī DU Mūzikas
un mākslu fakultātes, neklātienes
nodaļas programma - zīmēšanas
skolotājs, iegūts maģistrs, kam
sekoja arī darbs Universitātē, kur
Aurika Jelinska savas sirds
bagātības turpina dalīt pasniedzot
zīmēšanu Mākslu katedras studentiem. Audzinot trīs bērnus un aktīvi
piedaloties dzīves straujajā virpulī,
Aurika atrod laiku arī savai sirdsli-

Pēc datorzināšanām uz Ilūkstes novada centrālo
bibliotēku

No 4. novembra visi, kas vēlas iemācīties lietot datoru, var apgūt šīs prasmes arī Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā.
Apmācības mērķis ir sniegt pamatzināšanas par
datoru uzbūvi, apgūt pamatprasmes darbam ar lietotājprogrammu MS Word un iemaņas informācijas
meklēšanai internetā un darbā ar e-pastu.
Lūk, kā ir noritējis darbs pirmajās nedēļās. Pacietīgi – soli pa solītim - tika apgūtas jaunās zināšanas.
Apmācību kurss nav plašs, bet to laikā „studenti”
iemācījās ieslēgt un izslēgt datoru, rīkoties ar klaviatūrtaustiņiem, darboties ar peli, ievadīt, apstrādāt un
saglabāt informāciju, lietot internetu, apskatīt dažādas
mājaslapas. Sarežģītākais, ko katrs no viņiem izdarīja,
- izveidoja savu elektronisko pasta kastīti un iemācījās
sūtīt un saņemt e-pastu.
Apmācība noritēja brīvā atmosfērā konsultāciju
veidā. Pirmajās nodarbībās varēja redzēt, ka cilvēkus
biedēja jaunās informācijas tehnoloģijas, bet ar katru
apmācību dienu šīs bailes gāja mazumā un apmeklētāji
iedrošinājās strādāt ar datoru.
Šobrīd datorprasmes apgūst 16 audzēkņi, kuru
vidējais vecums ir ap 50 gadi - pārsvarā cilvēki pensijas vai pirmspensijas gados, bet kuri ļoti grib apgūt un
lietot datoru. Vecākajai datorpasmju apguvējai ir 72
gadi. Gadi nav šķērslis, lai apgūtu un iemācītos ko
jaunu un noderīgu.
„Līdz šim savā dzīvē nekad nebiju pat apsēdusies
pie datora, bet vienmēr ar cieņu esmu skatījusies uz
cilvēkiem, kas strādā ar to. Un kad man, bibliotēkas
lasītājai, piedāvāja apgūt datora lietošanas pamatiemaņas, es piekritu. Bibliotēkas darbinieku
sapratne un iecietība mani apmācot, radīja manī pārliecību, ka arī es savos gados varu sadraudzēties ar šo

gudro tehniku. Iemācījos strādāt ar peli, izpratu, kāda
nozīme ir kursoram, kur un cik reizes jāuzklikšķina.
Tagad man jau ir sava e-pasta adrese, esmu
iemācījusies rakstīt un nosūtīt vēstules, atvērt ienākošo
pastu. Esmu sākusi iepazīšanos ar interneta piedāvātajām iespējām. Paldies bibliotēkas darbiniekiem par
viņu darbu, iecietību un vēlēšanos mūs mācīt!” (Ludmila, 66 gadi)
„Pilsētas ziņojumos izlasīju, ka tiek organizēta individuāla datorapmācība. Nolēmu, ka ir jāpamācās.
Pirmajās nodarbībās iemācījos darboties ar peli, ieiet
interneta mājas lapās, drukāt, atrast man vajadzīgus
saitus, izveidoju e-pastu. Jo ilgāk mācos, jo lielāka
vēlēšanās apgūt datorzinības. Esmu pateicīga visām
bibliotēkas darbiniecēm, kuras ir ļoti laipnas un ir
vienmēr blakus, kad rodas jautājumi vai problēmas.”
(Valentīna, 62 gadi)
„Es esmu ļoti pateicīgs par to, ka Ilūkstes bibliotēkā tiek organizēta datorapmācība. Liels paldies
bibliotēkas personālam par iejūtību, sapratni un labvēlīgu attieksmi pret tiem, kas tikko uzsākuši apmācības. Mācību laikā iemācījos rakstīt, sūtīt un atvērt
failus, orientēties internetā. Būtu vēlams palielināt datoru skaitu, jo apmācāmo un interesentu ir vairāk nekā
datoru un pastāvīgi veidojas rindas. Liels paldies
visiem bibliotēkas darbiniekiem.” (Česlavs, 55gadi)
Visi, kas vēlaties apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru, tiekat laipni aicināti nākt uz bibliotēku, kur jūs
datorzinību gudrībās apmācīs bibliotekāres Olga,
Gaņa un Biruta.
Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore
I.Valpētere

etai – zīda apgleznošanai, ko pati
uzskata vairāk par hobiju, kas nejauši tika uziets un iemīlēts studiju
laikā. Kā atzīst pati māksliniece:
„Audumus apgleznoju savam
priekam, savai garderobei veidojot
jaunus tērpus, kā arī netiek
aizmirsti draugi – kas var būt
labāks dāvanai!”
Uz jautājumu, ko viņas izpratnē
nozīmē jēdziens „māksla”, Aurika
Jelinska atbild: „Īstenībā šis
jēdziens ir tik plašs, ka katrs varētu
atrast tajā kaut ko savu. Personīgi
man, māksla asociējas ar jūtām. Ja
priekšmets, glezna, zīmējums,
statuja, kokgriezums – vienalga
kāds cilvēka roku un dvēseles
darbs, liek apstāties, skatīties,
brīnīties, jūsmot vai noliegt to – tā
ir māksla.” Un ir prieks, ka māksla
ir tā joma, ko nespēj skart krīze.
„Lai kādi nebūtu laiki, lai kādas
krīzes neskartu cilvēci, māksla ir,
būs un paliks. Cilvēks nespēj
dzīvot bez skaistā. Dvēsele tiecas
pēc pašizteikšanās, būs dārgi –
zīmēsim ar zīmuli vai ogli, ir
pildspalvas, tapetes, uz kurām var
tapt lieliski darbi. Nevar apturēt
neapturamo... Kā nevar vasaras
plūdus lūgt kļūt rāmākiem, tā nevar
lūgt cilvēkus nesapņot par
skaisto.” Arī Aurikas Jelinskas
dzīves moto skan „Nekad nav tik
grūti, ka nevarētu būt vēl grūtāk”.
Atskatoties uz viņas dzīvi,
neviļus rodas jautājums, vai arī
bērnībā ir bijusi vēlme zīmēt, vai

kļūšana par pasniedzēju ir bērnības
izsapņotais sapnis?
„Bērnībā, kā visas meitenes
zīmēju princeses un prinčus,
pārzīmēju atklātnītes un nemaz nedomāju, ka zīmēšana kļūs par lielu
manas dzīves sastāvdaļu. Vēl jo
mazāk iztēlojos sevi kā pasniedzēju, un ka man tas tik ļoti
patiks. Bet brīnumi notiek, un
Dievs runā ar mums visbiežāk caur
cilvēkiem, kas mums ir līdzās,
kurus mēs sen pazīstam, vai pat
redzam katru dienu. Nevar gaidīt
no Dieva žēlsirdību un palīdzību,
ja tu pats neesi gatavs pārmaiņām
un darbam, grūtam darbam, pašam
ar sevi.
Ziemassvētki – pārdomu laiks,
klusuma laiks, laiks kad jāizdomā
- vai es dzīvošu kā līdz šim, vai
ķeršos pie sevis. Ķīniešiem ir tāds
sakāmvārds: „Izmainies pats, un
dzīve tev apkārt arī mainīsies”.
Ticību,
mīlestību,
veselību.
Sargājiet tuviniekus, neatliekat
dzīvi uz „pēc tam”, mieru, saticību,
un
pārsteigumiem
bagātus
Ziemassvētkus.”
Sakot paldies Aurikai Jelinskai
par to sirds daļu, kuru viņa mums
sniedza, gribas priecāties, ka apkārt
ir cilvēki, kas savai sirdij ļauj lidot,
neliekot šķēršļus un nesienot to ikdienas rutīnas valgos.
Ilūkstes novada sabiedrisko
attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

Atslodzei

Jēča un Pēča reformas, kā izvest
valsti no krīzes.

Jēcis drūms, ka rudens mākonis satiek savu draugu Pēci, kas priecīgi
lēkā, iedams pa ielu.
"Ko tu, Pēci, tik priecīgi lēkā kā zaķis, iebridis kāpostos?" jautā Jēcis.
"Sveiks, draudziņ, ko tu tik drūms staigā pa pasauli? Nāc pie manis,
man ir grandiozs plāns, kā izvest Latviju no krīzes. To es izdomāju šonakt, kamēr nenāca miegs," saka Pēcis.
"Nu, nu," novelk Jēcis neticīgi.
"Tad paklausies, tu neticīgais Toms. Tie, tur Saeimā, domādami par
nabaga tautu, nosvīduši, kaļ un kaļ un nekādi nevar izkalt budžetu."
"Nu, nu,!" iebilst atkal Jēcis, "kur tad Tu, Pēci, tik gudrs esi kļuvis?"
"Kad vēders urkšķ, tad zini, galva labi strādā," skan atbilde.
"Nu jā, tā jau ir, klāj vaļā savu plānu, Pēci!"
"Nu tā, Jēci, kad tu staigā dabā un elpo svaigu gaisu, tad tev jāmaksā
par to nodokļis valstij. Par katru elpas vilcienu pa 1 santīmam. Stundā
sanāk ap 60-70 santīmiem. Kopā sarēķinot, dabas mīļotāju nodoklis
Latvijā vien pārsniegtu 500 miljonus. Vai redzi, vienā šāvienā visi parādi
dzēsti!"
Jēcis smejas, vēderu turēdams.
"Tas nav viss, Jēci, klausies tālāk. Vajag ieviest kājāmgājēju nodokli.
Cik kilometru esi nogājis, tik latiņu Valstij kabatā. Gājēji taču bojā asfaltu, sevišķi vasarā, kad saules tveicē asfalts gandrīz kūp. Gājēju kurpes
ar asiem augstiem papēžiem uz ietves atstāj tik daudz bedrīšu. Tas taču
bojā ielas izskatu! Un jo lielāku apavu kāds nēsā - jo lielāks nodoklis!"
"Oho! Tev nu gan, Pēci, galva strādā!" brīnās Jēcis.
"Paklau, Jēci, es pavisam piemirsu, ir vēl 2 nodokļi realizējami,"
iesaucas Pēcis.
"Kas tad vēl?"
"Jaunības un vecuma nodoklis. Jauni cilvēki lai maksā par to, ka viņi
ir jauni, bet pensionāri par to, ka pārāk ilgi elpojuši svaigu gaisu. Cik
gadu, tik latiņu atkal Valsts kasē! Mēs būsim visbagātākā Valsts pasaulē!
Vai ne, Jēci?"
Jēcis un Pēcis
2009.g.XI

11

2009. GADA DECEMBRIS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Sociālā dienesta aktualitātes

Tūlīt, tūlīt klāt gada visskaistākie svētki - Ziemassvētki. Daba
cenšas ietīties baltā sniega segā, un, palūkojoties uz vismazāko sniegpārsliņu, nākas secināt, ka tā ir tik skaista. Pat niecīgā pārsliņa
sasaucas ar šī laika īpašo nokrāsu, kad domās pārcilājam savas
vēlmes, sapņus un cerības.
Pirms skaistajiem cerību svētkiem ikvienam atveras sirds, no
kuras staro siltums, mīlestība un dāvātprieks. To apliecina arī labdarības akcijas ”Siltie Ziemassvētki” rezultāts. Šī akcija norisinājās
jau sesto gadu. Ikviens tika aicināts, īsinot garos un tumšos decembra vakarus, noadīt kādu zeķu pāri un dāvināt tiem cilvēkiem, kuriem
salst un kuri ir vieni paši. Mūsu novads ir bagāts ar gaišiem,
sirdssiltiem cilvēkiem! Mūsu vidū ir tādi cilvēki, kuri atrod laiku un
iespējas vakaros noadīt siltus cimdus un zeķes, un labprāt uzdāvināt
tos citiem. Šobrīd adījumi atrodas sociālajā dienestā. Tos tālāk 28. un
29.decembrī dāvināsim mūsu novada ļaudīm, kuri uzturas sociālās
aprūpes centros. Paldies akcijas atbalstītājiem!
Pirmssvētku laikā apciemosim Subates Romas katoļu draudzes
sociālās aprūpes iestādē “Miera nams” mītošos mūsu novada
iedzīvotājus. Sveicieni tiks nosūtīti uz Kalupes un Višķu sociālās
aprūpes centru. Laba vēlējumi un svētku sveiciens tiks nosūtīts tiem
novadā dzīvojošajiem vientuļajiem pensionāriem, kuri sasnieguši 80
un vairāk gadus un 1.grupas personām ar speciālām vajadzībām.
Lai ikvienam no Jums meklējot izdodas atrast visvairāk kāroto,
priecāties par to un dalīties priekā ar savējiem. Lai patiesi gaiši
Ziemassvētki un ikkatrā mājā valda miers, prieks un saticība!
Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītāja
Ingūna Svarāne

Darba praktizēšana ar stipendiju
pašvaldībās
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Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēts projekts, kopējais finansējums –
21 miljoni LVL, īstenošanas periods 2009.gada septembris – 2010.gada
decembris (krīzes nodarbinātības pasākums).
Pasākumu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar
pašvaldībām.
Darba praktizēšanas vietas tiek izveidotas no jauna un nekomerciāliem mērķiem fiziska rakstura darbu veikšanai pašvaldībās (arī to
iestādēs un aģentūrās, taču ne pašvaldības, ne valsts kapitālsabiedrībās)
nevalstiskajās organizācijas vai arī noteiktās valsts institūcijās, piemēram,
Dabas aizsardzības pārvaldes teritoriālo struktūrvienību atbildībā esošajos objektos, nodrošinot tādus darbus, kuru veikšanai nav nepieciešama
iepriekšēji iegūta kvalifikācija (izņēmums var būt darba praktizēšanas vietas sociālās aprūpes jomā), kā arī kas uztur bezdarbnieku vēlmi iekļauties normālajā darba tirgū. Darba praktizēšana ir ilgst 40 (35) stundas
nedēļā, nodrošinot pienācīgu atpūtu (brīvdienas, svētku dienas). Darba
praktizēšanas vietas pašvaldības izveido uz 6 mēnešiem, bezdarbnieki
pasākumā var iesaistīties pēc izvēles no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem (arī
atkārtoti, taču gada laikā nepārsniedzot kopējo dalības ilgumu - 6
mēnešus). Par dalību pasākumā tiek piešķirta stipendija 100 LVL apmērā
par mēneša darba dienām
Darba praktizēšanas pasākumā var iesaistīties bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieku pabalstu un kas ir spējīgi strādāt (tātad personai nav
invaliditāte, slimība vai kāds cits veselības stāvoklis, kas neļauj strādāt 40
stundas nedēļā fizisku darbu, iespējams, ārpusē (piemēram, mežā)).
Pasākumam bezdarbnieki var pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras
filiālēs (attiecīgi tajā, kurās pārraudzībā esošajās pašvaldībās plāno iesaistīties pasākumā).
Bezdarbnieku norīkošanu darba praksei pašvaldībās veic NVA atbildīgā filiāle rindas kārtībā, kritēriji, pēc kuriem novērtē pašvaldības
izveidoto darba prakses vietu atbilstību tiek noteikti līgumā starp pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli. Līgumā starp pašvaldību un NVA filiāli tiek noteiks, ka bezdarbnieku pasākumā iesaista:
1) no jauna vai iepriekš pastāvējušā darba vietā, ja darba tiesiskās attiecības ar personu, kura tikusi nodarbināta šajā darba vietā, ir pārtrauktas vismaz četrus mēnešus pirms darba praktizēšanas vietas izveidošanas;
2) 40 stundām (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 35 prakses stundām) nedēļā (8 stundām (ja bezdarbnieks ir jaunāks par 18
gadiem, tad 7 prakses stundām) dienā), nodrošinot atbilstošu atpūtu;
3) ņemot vērā, ka darba praktizēšanas veikšanai nav nepieciešama iepriekš iegūta speciāla kvalifikācija (izņēmums ir noteiktas darba praktizēšanas vietas sociālās aprūpes jomā);
4) nodrošinot piedāvātajās darba praktizēšanas vietās 6 mēnešu praktizēšanas periodu;
5) darbu veikšanai, kas sniedz sociālo labumu pašvaldības
iedzīvotājiem, tos pēc iespējas saistot ar pašvaldības attīstības plāniem;
6) iestādē vai institūcijā, kurā konkrētā persona nav bijusi nodarbināta
vismaz vienu gadu pirms iesaistes pasākumā.
Pašvaldība, organizējot darba praktizēšanu savā administratīvajā ter-
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itorijā, var sadarboties ar blakus esošajām pašvaldībām, līgumā starp pašvaldību un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāli minētajām valsts institūcijām un ar biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbības mērķis, kā
arī darba praktizēšanas aktivitāšu rezultātā sasniedzamais ieguvums ir
saistīts ar sociālā labuma radīšanu sabiedrībai.
Darba praktizēšanas vietu ierīkošanai sociālās aprūpes jomā ir
izstrādāta speciāla instrukcija.
Pasākuma ietvaros pašvaldībās veicamie darbi ir atkarīgi no pašvaldības iespējām un vajadzībām, kā arī spēju piesaistīt sadarbības partnerus, jo īpaši – nevalstiskās organizācijas, atsevišķi darbu piemēri:
-teritorijas labiekārtošanas darbi;
-sabiedrisko ēku remontdarbi;
-meža atjaunošanas un sakopšanas darbi;
-ceļu apkopšanas darbi;
-darbi sociālajā aprūpē (atbilstoši instrukcijai);
-zupas virtuvju nodrošināšana;
-u.c. (īpaši atbalstot radošu pieeju).
Projekta ietvaros pašvaldībai ir tiesības pretendēt uz izdevumu
segšanu, kas saistīti ar darba prakses ierīkošanu (tajā skaitā – inventāra
iegāde un noma (maksimālais apmērs 80 LVL vienai darba praktizēšanas
vietai (6 mēnešiem)), transporta izdevumi (maksimālais apmērs 40,80
LVL vienai darba praktizēšanas vietai uz 6 mēnešiem), nepieciešamības
gadījumā - veselības pārbaudes (maksimālais no projekta finansējamais
apmērs – 20 LVL par vienu veselības pārbaudi)), kā arī finansiālu atbalstu darba vadītāju un darba organizētāju nodrošināšanai. Nepieciešamā
darba prakses aprīkojuma sagādi pirmajā projekta periodā (līdz 2009.gada
beigām) veic pašvaldība, savukārt 2010.gadā nepieciešamais inventārs
tiks nodrošināts centralizēta iepirkuma rezultātā.
Kritērijs, kas nosaka, ka pašvaldībām ir jāveido „jaunas’ darba praktizēšanas vietas, ir būtisks pasākuma noteikums, jo tas ir vērsts uz bezdarbnieku, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu, atbalstu, nevis uz
pašvaldības budžeta samazināšanu vai veikto budžeta samazinājumu
ietekmes mazināšanu. Pasākuma ietvaros nav atbalstāma pašvaldības (vai
pašvaldību sadarbības partnera) darbinieku aizvietošana ar pasākuma
dalībniekiem, tātad pienākumiem, kurus veic pasākuma dalībnieks ir
jābūt tādiem, kuri iepriekš pašvaldībā nav tikuši veikti (izņēmums ir, ja
pašvaldības (pašvaldības sadarbības partnera) darba vieta, kuras ietvaros
iepriekš ir tikuši pildīti šie pienākumi, ir tikusi likvidēta četrus mēnešus
pirms līguma par pasākuma īstenošanu parakstīšanas). Attiecīgi gadījumā,
ja pašvaldība (pašvaldības sadarbības partneris) budžeta samazināšanas
dēļ atbrīvos no darba darbiniekus pasākuma īstenošanas vietā, tās
pienākums būs atbilstoši Nodarbinātības valsts aģentūras pieprasījumam
pamatot, ka pasākuma dalībnieki neveic tos pašus pienākumus, kurus iepriekš veica no darba atbrīvojamais darbinieks vai darbinieki.

Apmācību kuponi nepilnu darba
laiku strādājošajiem

Pasākuma pamatprincipi:
§ atbalsts bezdarba riskam pakļautiem darbiniekiem
(mūžizglītības atbalsta pasākums) profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu apguvei;
§ iemaņu un darba spēju saglabāšana dīkstāves laikā ar darba devēja profesionālo darbību saistītā jomā (tomēr apmācībām ir jābūt arī
tādām,
lai to rezultātu pēc tam dalībnieks varētu izmantot, darbojoties līdzīgā
uzņēmumā vai nozarē, lai mazinātu savu bezdarba risku un palielinātu
konkurētspēju);
§ apmācības, pielietojot kuponu sistēmu (apmācību programmu
izvēloties no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātā saraksta vai paša
dalībnieka piemeklētu, taču apmācību programmai jābūt licencētai atbilstoši šo jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem);
§ kupona apmērs ir no 300 līdz 500 Ls atkarībā no izvēlētās apmācības programmas;
§ apmācības maksimālais ilgums – 6 mēneši;
§ stipendija apmācības laikā - 70 Ls par kalendāro mēnesi.
Nosacījumi:
§ pašreizējā darba vietā nodarbināts ilgāk par 6 mēnešiem;
§ darba laiks samazināts vismaz 1 mēnesi pirms iesaistes
pasākumā;
§ darba devēja rakstisks iesniegums/apstiprinājums par darbinieka
darba laika samazinājumu un apmācību nepieciešamību.
Kad un kur var pieteikties?
No 2009.gada septembra sākuma visās 29 NVA filiālēs.

Kas īstenos pasākumu?
Pasākumu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar
izglītības iestādēm.

Būtiski atvieglojumi veselības aprūpes saņemšanai
trūcīgajiem pacientiem

Lai saglabātu veselības aprūpes
pieejamību un ārstēšanās iespējas
pacientiem ar ierobežotiem ienākumiem – trūcīgajiem pacientiem valdība apstiprinājusi Sociālā
drošības tīkla pasākumus arī
veselības aprūpes jomā.
Ministru kabineta noteikumi
nr.214 (pieņemti 2009. gada 3.
martā), paredz kārtību kādā
iedzīvotāji vai ģimene var tikt atzīti
par trūcīgiem (...ja ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 50 % no
spēkā esošās minimālās darba
algas valstī, ja nepieder naudas
līdzekļu uzkrājumi un vērtspapīri,
nav parādsaistību, aizdevumu,
nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai u.tml.)
Izziņu, kas apliecina trūcīgās personas statusu izsniedz pašvaldības
sociālais dienests, kurā iedzīvotājs
ir deklarēts.
Atbalsta pasākumi trūcīgajiem
pacientiem no 2009. gada 1. oktobra ir šādi:
1. Trūcīgie pacienti tiek atbrīvoti no pacientu iemaksas

No 1.oktobra trūcīgajiem pacientiem nekādas pacientu iemaksas
nav jāmaksā (ne pie ģimenes ārsta,
ne pie speciālista, ne uz izmeklējumiem, ne slimnīcās). Bez tam,
trūcīgās personas būs atbrīvotas arī
no pacienta līdzmaksājuma 15 latu
apmērā par vienā ārstēšanās reizē
slimnīcā veiktajām ķirurģiskajām
operācijām.

2. Trūcīgie pacienti atbrīvoti
no maksas par uzturēšanos
„slimnīcu viesnīcās’’

Veselības aprūpes sistēma šobrīd tiek pārorientēta no slimnīcu
aprūpes uz ambulatoro un aprūpi
dienas stacionāros. Daudzās slimnīcās tiek vairāk attīstīta ārstēšanās
dienas
stacionāros.
Tomēr
daudziem pacientiem no lauku
reģioniem
rodas
problēmas
izbraukāt uz ārstēšanos katru
dienu. Lai šo problēmu risinātu,
slimnīcas sāk veidot tā sauktās
„slimnīcu viesnīcas”, kurās pacientiem tiks piedāvāta iespēja nakšņot.
Tādējādi pacienti, kuri ārstēsies dienas stacionāros, ietaupīs uz transporta izdevumu un uzturēšanās
izdevumu rēķina.
Sociālā drošības tīkla ietvaros,
trūcīgajām personām slimnīcā
izveidoto viesnīcas tipa gultu apmaksa tiks kompensēta un būs par
velti, ja pacients saņems dienas stacionāra pakalpojumus, kur pacientam nodrošināta gultasvieta ne
mazāk kā četras stundas dienā.

3. Tiek paplašināta mājas
aprūpe trūcīgajiem pacientiem
ar smagām slimībām

Mājas aprūpe pieejama pacientiem ar smagām, hroniskām

slimībām, tādējādi samazinot nepieciešamību
pacientam
ar
vienkāršām aprūpes lietām doties
uz ārstniecības iestādi, kas izmaksā
daudz dārgāk. Trūcīgajām personām, kas saņem mājas aprūpes
pakalpojumu, jau pašreiz pacienta
iemaksa nav jāmaksā. Bet, pateicoties Sociālās drošības pasākumu
atbalstam, mājas aprūpes pakalpojumus trūcīgajiem pacientiem
plānots paplašināt, mājas aprūpes
sniedzēju tīklam piesaistot pārprofilējamās slimnīcas un to
darbiniekus reģionos, kas būtiski
atvieglos arī sociālo situāciju
darbiniekiem šajās iestādēs. Līdz
ar to mājas aprūpe tiks nodrošināta
lielākam skaitam pacientu.

4. Trūcīgie pacienti ar
garīgām slimībām tiks aprūpēti
speciālos dienas centros

Latvijā ir ļoti daudz garīgi
slimu pacientu, kuru stāvoklis nav
ļoti nopietns, bet tomēr viņi ir spiesti uzturēties slimnīcās. Attīstot
dienas centrus pacientiem ar hroniskām garīgās veselības problēmām, būs iespējams efektīvāk
izmantot esošo slimnīcu gultu
skaitu un aprūpēt vairāk pacientu.
Pacientiem, savukārt, būs iespējams saņemt aprūpi pēc iespējas
tuvāk savai dzīvesvietai un labāk
iekļauties sabiedrībā.

5. Valsts apmaksās trūcīgām
personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem
apmaksās pilnā apmērā, ja izdevumi par valsts nekompensēto
daļu kalendārā gada laikā sasniedz 50 latus
No 2009.gada 1.oktobra pacienti, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss, varēs saņemt
bezmaksas kompensējamās zāles
arī to slimību ārstēšanai, kuriem
šobrīd ir noteikta 75% vai 50%
kompensācija no valsts, bet atlikusī
starpība 25% un 50% bija
jāpiemaksā aptiekai pašiem.
Kas jādara, lai saņemtu šādu
atlaidi?
1. solis Jākrāj čeki

Iegādājoties kompensējamos
medikamentus, ir jāsaglabā maksājuma dokumenti (kases čeks vai
kvīts EKA čekam), kurā papildus
norādīts pacienta personas kods un
zāļu nosaukums, ko izsniegs aptiekā. Pērkot zāles, atgādiniet, lai
uz maksājumu dokumenta/čeka
būtu Jūsu personas kods
2. solis Jāseko līdzi čeku summai, kas samaksāta kā līdzmaksājums par zālēm

Čeku summai par kompensējamo medikamentu valsts nekompensēto daļu kalendārā gada laikā

jāsasniedz 50 latus, vai no šā gada
oktobra līdz 31. decembrim 12,5
latus!
3. solis Jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti

•
„Izziņas par atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam” kopija;
•
kases čeki, kvītis EKA
čekam (oriģināli), kas apliecina
maksājumu par kompensējamām
zālēm;
•
iesniedzot dokumentus uz
vietas būs jāuzraksta arī iesniegums, ko palīdzēs izdarīt
speciālisti.

4. solis Jādodas uz veselības
norēķinu centru pēc izziņas

Tad pacientam jādodas uz
Veselības norēķinu centra teritoriālajām nodaļām (bij. VOAVA
nodaļām) Rīgā, Cēsu ielā 31 k-3
(6.ieeja) tālr. 67201282 vai Jelgavā, Kuldīgā, Daugavpilī, Smiltenē. Pēc visu nepieciešamo
dokumentu un iesnieguma iesniegšanas (var nosūtīt arī pa pastu)
Veselības norēķinu centra teritoriālajā nodaļā, pacientam piecu
darba dienu laikā tiks izsniegta
speciāla izziņa (pēc pieprasījuma
var tikt nosūtīta arī pa pastu). Ja
izdevumi par kompensējamo
medikamentu valsts nekompensēto
daļu pārsniegs noteikto limitu, tad
pārmaksāto naudas summu atmaksās pacientam, pārskaitot naudu uz
pacienta bankas kontu.

5. solis Ar izziņu jādodas uz
aptieku un jāsaņem zāles bezmaksas

Kad pacientam atkal nepieciešamas kompensējamās zāles,
aptiekā kopā ar īpašo recepti
jāuzrāda arī Veselības norēķinu
centra izdotā izziņa un var saņemt
zāles bezmaksas.

SVARĪGI IEVĒROT!
ATLAIDE
UN
ŠIE
NOTEIKUMI
ATTIECAS
TIKAI UZ LĒTĀKAJĀM
ZĀLĒM LĪDZVĒRTĪGU ZĀĻU
GRUPĀ! Ja pacients izvēlas cita
ražotāja zāles, kuras ir ar tādu pašu
zāļu aktīvo vielu, bet dārgākas, tad
starpība jāpiemaksā pacientam
pašam.
Sīkāka informācija:
Veselības norēķinu centra bezmaksas informatīvais tālrunis
80001234
katru darba dienu no plkst. 8.30
līdz 17.00
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2009. GADA DECEMBRIS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Apsveicam

Izstāde

Šis mazais cilvēks ir Tev uzticēts
Ak, kāda liela dabas uzticība,
Jo katrs bērniņš piedzimst svēts,
Bez nevienas melnas svītras
Un Tev ir jābūt sargeņģelim.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts jaundzimušie:

- Alise Bulgača
30.10.2009.
Subate
- Danils Stepans
20.11.2009.
Ilūkste
- Adrians Lihoveckis
29.11.2009.
Pilskalne
- Markuss Mogila
27.11.2009.
Pilskalne
- Elvis Zarinieks
05.12.2009.
Ilūkste
Ilūkstes novada pašvaldība sveic laimīgos vecākus un vecvecākus
sakarā ar bērniņa piedzimšanu
Vairs skaistāku brīžu dzīvē nav,
Kad laime, ko gribēji, tagad ir tava,
Kad divi ceļi par vienu var kļūt,
Un divas sirdis vienotas būt.

Ikviens tiek mīļi gaidīts
DAC „Fēnikss”
(Ilūkstē, Zemgales ielā 6A),
kur notiek klientu darbu
izstāde – pārdošana:
•Apsveikumu kartiņas
•Adītas zeķes un cimdi
•Izšūti spilveni un glezniņas
•Svečturi un citi darbiņi
Izstāde atvērta
visu decembri un janvāri.

Paziņojumi

Pašvaldība piedāvā īrēt labiekārtotu 3- istabu dzīvokli Ilūkstē,
Kastaņu ielā 40-29 un labiekārtotus dzīvokļus Šēderes pagasta
Pašulienes, Šēderes un Raudas ciemos.
Informācija pa tālr. 65447863
Ilūkstes novada dzīvokļu komisija

Svētdien, 6.decembrī Ilūkstes pilsētas
kapu teritorijā atrasta atslēga ar ādas
piekariņu.
Zvanīt 26482116

Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

Pāvelu Oboļeviču un Ingrīdu Andersoni
Leonīdu Jablonski un Pelageju Rodionovu
Ruslanu Harunu un Danu Kupiru
Ilmāru Okmani un Guntu Semjonovu

Ilūkstes novada informatīvā biļetena “Ilūkstes Novada
Vēstis” nākamais numurs iznāks februāra sākumā.

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

No jaunā gada Ilūkstes novada kultūras centrā tiks rīkoti
augstas kvalitātes kristīgu filmu seansi.
Pirmā būs ASV režisora Džefersona Mūra filma „Nevainojamais svešinieks”, kuru varēs noskatīties Jaunā gada pirmajā
nedēļā. Par precīzu datumu tiks ziņots reklāmās.

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļās jubilejās novembrī
dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenē:

Māris Bitāns, Jāzeps Raukins

Dvietē:

Ilga Briede, Edgars Timšāns, Dzintra Vilciņa, Aloizijs Muncis

Ilūkstē:

Timofejs Usačovs, Valdis Vansovičs, Viktors Dedeļs, Pjotrs Formanickis,
Jurijs Korotkovs, Marija Shpak, Tatjana Titova, Irēna Staškeviča, Spiridons Sevostjanovs

Eglainē:

Vera Bondarenko, Zoja Kvedere, Edgars Samovičs, Natālija Trofimova, Teresa Puiša,
Viktors Ščerbatjuks, Regīna Inzēna-Andzēna, Anna Ščedrova, Andrejs Matrasovs

Pilskalnē:

Hendriks Bigats, Vladislavs Razminovičs, Leonarda Rimoviča

Šēderē:

Svetlana Dumbra-Dumbrovska, Katerīna Širina, Pāvels Potjomkins, Leonora Gabrāne,
Valentīna Zvirbule

Subatē:

Aleksandrs Kolosovs, Aivars Puķāns, Leons Garavņovs, Lilija Bergmane

Pateicība
Vēlos pateikties SIA "Ornaments" valdes loceklei
Lilijai
Kovaļčukai,
speciālistam
Pāvelam
Kuļikovskim un meistarei Anitai Purvinskai par op eratīvu rīcību dzīvībai bīstamas situācijas
novēršanā.
Lai Jūsu ikdiena aizvien ir atsaucības, sapratnes
un tuvākmīlestības pilna. Lai gaišais Ziemassvētku
laiks liek gaismu Jūsu sirdīs un Jaunais 2010. gads
ir veiksmes un panākumiem bagāts!
Vanda Māliņa
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča
e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

Dvietes pagasta pārvalde
pateicas sponsoriem:
SIA „ ILTA D ”,
z/s „ Kalnāji ”,
z/s „ Saliņas ”,
SIA „ Viesuļi ”,
SIA „ Dona ”,
SIA „Jēkabpils piena
kombināts ”
par sniegto atbalstu pen sionāru
pēcpusdienas
orgaorganizēšanā.

Kļūdu labojums

Ilūkstes novada informatīva biļetena oktobra numurā 2. lappusē ievietotajā rakstā “PASACIŅA PAR EGLAINES SKOLU” 1. rindkopas 2.
rindā vārda “Kurzeme” vietā jābūt “Krievzeme”.

Līdzjūtība

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

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Rasma Možeika
-Olimpija Zviedre
-Jadviga Kokina
-Adeļa Savicka
-Boļeslavs Voitāns
-Romāns Fjodorovs
-Benita Šerenaite
-Dzintars Upītis
-Genovefa Kraukle
-Daina Čipāne
-Kazimirs Karnačs
-Ksenija Grigorjeva
-Alfons Beinarovičs
-Regīna Tukāne
-Angelija Kraukle

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

03.04.1934 - 14.11.2009
21.10.1913 - 15.11.2009
18.02.1923 - 19.11.2009
14.01.1926 - 20.11.2009
24.02.1931 - 20.11.2009
09.09.1962 - 24.11.2009
13.01.1975 - 24.11.2009
03.03.1938 - 28.11.2009
10.03.1921 - 01.12.2009
31.01.1943 - 06.12.2009
05.04.1926 - 06.12.2009
24.01.1918 - 06.12.2009
16.03.1963 - 07.12.2009
11.05.1933 - 08.12.2009
10.08.1912 - 14.12.2009

Bebrene
Eglaine
Ilūkste
Ilūkste
Šēdere
Dviete
Ilūkste
Bebrene
Šēdere
Subate
Dviete
Subate
Ilūkste
Šēdere
Subate

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība
Maketēšana: Sarmīte Bogdanoviča
Iespiešana: SIA “Latgales druka”,
tirāža - 750 eksemplāri.

