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Kultūras pasākumi novadā
Ilūkste

13.maijā pl.10.00 Neatkarīgā teātra ,,Kabata” izrāde bērniem
,,Karlsons” Biļetes cena Ls 1.50

16.maijā pl.10.30 Sporta deju konkurss ,,Ilūkstes novada
kauss”
23.maijā pl.16.00 – Vasarsvētku pirmizrāde
Aivara Bankas komēdija ,,KREDĪTS”

24.maijā pl. 11.00 Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un
Ilūkstes novadu komitejas skolēnu pirmās palīdzības
sniegšanas sacensības
Pilskalne

29.maijā pl.14.00 – Melnā kalna svētki
Dviete

9.maijā plkst. 13.00 Ilūkstes novada KC

Saules skolas audzēkņu kopdarbs

Ilūkstes bērnu un jauniešu centra audzēkņi aicina uz koncertu :
„Mēs savām māmiņām…..”
Programmā:
•popgrupa „Zirņi” (sk. Tatjana Basova, Oksana Šeršņova)
•pirmskolas deju kolektīvs (sk. Dace Jurjevska)
•ģitāristu ansamblis (sk.Arnis Slobožanins)
•ritmikas grupa ”Soli pa solim” (sk.Mairita Rimoviča)
•Saules skolas netradicionālās modes skate (sk.Baiba Rakita)
•jauniešu vokālais ansamblis „Ieklausies” (sk.Daina Paukšte)
•sporta dejas „Vivat” (sk. Oļegs Zaharņovs)
•Ilūkstes 1.vidusskolas 1.klases deju kolektīvs (sk.Dace Jurjevska)
•Solisti: Dženifera Džeina Rakita, Arīna Vasiļjeva,
•Viviāna Dana Cirse, Raivis Blūzmans, Aivars Sisojevs
•duets no Dvietes – Marta un Anna Stašānes
•saksofons- sk. Oksana Šeršņova
•konkursa „Balsis” uzvarētāja no Bebrenes vidusskolas
•Ilzīte Kaminska (sk. Rita Kalvāne)
•Ilūkstes 1.vidusskolas 5.-6.klašu deju kolektīvs “Ance” (sk.Anita Meikšāne)
Koncerta vadīs:
BJC teātra pulciņš, Karlsons, brālītis un Bokas jaunkundze!
Mazajā zālē - Saules skolas audzēkņu zīmējumu izstāde:
„Mana balta māmuliņa…”

plkst. 12.30 Izstādes atklāšana un Saules skolas netradicionālās modes skate
Noformējums - BJC floristikas un netradicionālo rokdarbu pulciņi
(sk. Ilze Zviedrāne un Tatjana Mašņuka)
Sveicam novada māmiņas un vecmāmiņas svētkos !
Mīļi gaidīsim koncertā!

ILŪKSTES NOVADA KULTŪRAS CENTRS
pēc telpu renovācijas aicina novada iedzīvotājus
sestdien, 1. maijā
uz svētku pasākumiem
plkst. 14.00
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas atjaunošanas un
KC lielās zāles atklāšanas svētku koncertu
plkst. 19.00
Daugavpils teātra izrādi ” UN VERAS PRIEKŠKARS”
Biļetes cena uz izrādi Ls 2,00

1.maijā pl. 9.30 Pavasara tirdziņš
7.maijā pl. 13.00 Mātes dienai veltīts koncerts
8.aprīlī pl. 11.00 Teātra diena
Subate

7.maijā pl.15.00 - Biedrības „Subatieši” un KN rīkotas stikla
apgleznošanas apmācības „Dāvana māmiņai”
15.maijā pl. 17.00 Līnijdeju grupai ,,Ritmuss”- 5.gadi
Māmiņu dienai veltīts koncerts

Šēdere
9.maijā pl.15.00 Māmiņu dienai veltīts koncerts
,,Ai māmulīt, māmiņ!”
1. jūnijā pl. 14.00 Svētki bērniem ,,Es pasaulē – pasaule manī”
Bebrene

8. maijā pl. 20.00 Teātra pirmizrāde
Aivara Bankas komēdija ,,Žņaudzavas zelts”
Eglaine

29.maijā pl.11.00 Lašu evaņģēliski luteriskajai baznīcai 205
gadi
Baznīcas ērģeļu iesvētīšana pēc restaurācijas
Informāciju sagatavoja Ilūkstes novada KC

Pavasaris ir klāt un klāt ir arī

ILŪKSTES NOVADA 5.VELOMARATONS, KURŠ
VELTĪTS H. LAPKOVSKA PIEMIŅAI, KĀ ARĪ LR
NEATKARĪBAS DEKLARĀCIJAS ATJAUNOŠANAS 20.
GADADIENAI!

Aicinām visus sporta un aktīvas atpūtas draugus nepalikt
vienaldzīgiem, piedalīties veselības braucienā vai cīnīties par
Ilūkstes novada kausu arī šogad!
Velomaratons notiks 15.maijā

Programmā:
Reģistrēšanās no plkst. 8.30 (Ilūkstes pilsētas stadionā)
Sacensību atklāšana plkst. 10.30
Velomaratona starts plkst. 11.00

Sīkāka informācija šī numura 11.lpp, www.ilukste.lv vai pa
tālr.65447859

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
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Novada skolās

Žetonu vakars Bebrenes vidusskolā
Lai gaisma vienmēr
Tavās acīs
Kā skatiens mīļš,
Ko citiem pasniegt vari.
Lai sirdī allaž
Puķu maigums lās
Un vizbulīšu
Dāvāts pavasaris.

Lai izturēt
Pa spēkam neveiksmes.
Lai esi - tā kā
Jāņu zāļu pļava,
Kur vējo trejdeviņu
Zāļu spēks,
Kas pakrist neļautu
Pirms mērķa sava.
/K.Apškrūma/

Pavasaris ir laiks, kad mājās atgriežas gājputni. Bebrenes vidusskolā
16.aprīlī notika žetonu vakars, kur tika apgredzenoti 23 lieliski
12.klases jaunieši, kuri gluži kā gājputni rudenī dosies plašajā pasaulē.
Katrs jaunietis saņēma par piemiņu iepriekš izvēlētu sudraba gredzentiņu, kas apliecina piederību Bebrenes vidusskolai.
Šis vakars bija īpašs arī ar to, ka pasākums notika tikko kā skaisti
izremontētā skolas aktu zālē, kas raisīja gan skolēnos, gan viesos
īpašas emocijas.
Svinīgā pasākuma laikā skolēni pateicās vecākiem par atbalstu un
mīļumu, ko viņi ir dāvājuši bērniem visus šos gadus, pasniedzot
skaistus konfekšu pušķīšus. Arī skolotājiem tika veltīti gan dzejas
vārdi, gan dziesma, gan pateicības vārdi par ieguldīto darbu jauniešu
zināšanu krātuves bagātināšanā.
Īpaši emocionāls un jautrs izvērtās gredzenu pasniegšanas brīdis,
jo katrs no jauniešiem tika raksturots pēc druīdu horoskopa un viņiem
bija jāatbild uz skolas direktores Ē. Šaršunes uzdotajiem āķīgajiem
jautājumiem, ar kuriem visi lieliski tika galā.
Pēc apsveikumu un ziedu saņemšanas sekoja pasākuma otrā daļa,
kad skolēni saviem viesiem dāvāja iespēju noskatīties A.Upīša pasaku
lugu 5 cēlienos „Laimes lācis”. Jaunieši lieliski iejutās tēlotajās lomās
un sagādāja skatītājiem jaukus, jautrus un emocijām bagātus mirkļus.
Lai izrāde izdotos, 2 mēnešu garumā skolēniem sagatavoties palīdzēja
režisore Rita Kļaviņa un par muzikālo noformējumu rūpējās skolotāja
Rita Kalvāne. Sūnu ciema atmosfēru uz skatuves palīdzēja radīt
skolotāja Maigura Pudāna veidotās dekorācijas. Lugas beigās 12.klase
skolēni izteica cerību, ka Laimes lācis, izvadāts pa skolu, būs atstājis
labu auru un skola nākotnē zels un attīstīsies, un vēl ilgi šeit neapklusīs
radošu un zināšanu kāru bērnu balsis.
12. klases audzinātāja
Ilona Vasiļjeva

26.martā bija skaists mācību
ceturkšņa noslēguma pasākums –
koncerts vecvecākiem “Laba
sirds ir visa sākums!”.
Līdz koncertam skolēni veltīja
daudz laika gan lai sagatavotu
priekšnesumu koncertam, gan
rakstīja
esejas
par
savu
vecvecāku labo sirdi… Starp
mūsu
vecvecākiem
ir
vecmāmiņas, kas pavada uz skolu
un sagaida no skolas, kas cep visgaršīgākos pīrāgus…
Mums ir vectētiņi, kas kopīgi
ar mazdēliem dodas makšķerēt un
ierāda, kā noķert lielo zivi, māca
iedzīt naglu un braukt ar traktoru…
Lūk, daži fragmenti no
skolēnu domrakstiem, varbūt
kāds sevi atpazīs?!
•“Manu vecmāmiņu sauc Silvija. Viņai patīk adīt jakas, cimdus un zeķes. Vislabāk viņa prot
gatavot cepelīnus. Kad mēs mājās
darām blēņas, viņa sāk bārties. Es
vēlos, lai mana vecmāmiņa nekad
neslimotu!”
•“Man ar vecmāmiņu patīk
spēlēt dambreti un kopā pildīt
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Jaunieši lieliski iejutās tēlotajās lomās un sagādāja skatītājiem jaukus, jautrus un emocijām bagātus
mirkļus.

„Laba sirds ir visa sākums!”

mājas darbus. Es viņai novēlu ilgi
dzīvot!”
•“Maniem vectētiņam un
vecmāmiņai ļoti patīk medības.
Viņi abi ir smaidoši, mīļi, saprotoši, gudri un ļoti sirsnīgi.”

barot vistas, tāpēc arī viņas
mīļākā dziesma ir “Cāļus skaita
rudenī.” Vai nav dīvaini?”
•“Kad es atnāku no skolas,
vecmāmiņa mani samīļo un
pabaro. Tad viņa pajautā, kā man

mežu pēc ogām, bet tur klaiņoja
izbadējušies lāči. Ja gribēja
izdzīvot, tad nedrīkstēja baidīties.
Tā no 9 bērniem palika 3 bērni.
Bet tagad mana vecmāmiņa ir
slavena māksliniece. Es arī mācos

•“Manu vecmāmiņu sauc Valentīna. Viņa ir loti jauka un mīļa.
Mēs kopā pildām mājas darbus.
Viņai ļoti patīk gerberas. Es
vecmāmiņai novēlu neslimot un
būt laimīgai!”
•“Manai vecmāmiņai ļoti patīk

gāja skolā, un palīdz pildīt mājas
darbus.”
•“Mana vecmāmiņa bērnībā
dzīvoja labi, bet tad pienāca
Sibīrijas laiki. Vecāki mežā nosala un nomira. Viņa palika ar savu
vecmāmiņu. Katru dienu gāja uz

gleznot un ceru, ka man no
vecmāmiņas ir iedzimts talants.”
•“Manu vecmāmiņu sauc Vera.
Viņa prot cept ļoti garšīgus
pīrādziņus. Tie ir ļoti dažādi – ar
kanēli, kāpostiem, ar gaļu, biezpienu u.c. Viņa ir ļoti laba pavāre!”

•“Man vecmāmiņa nav skopa.
Viņa ir ļoti mīļa. Viņa ir ļoti
skaista, kad smaida.”
•“Mana vecmāmiņa mani
lutina. Viņa dod naudu. Viņa nav
pavisam veca. Viņa izturēja
karu.”
•“Mana vecmāte dzīvo netālu
no skolas. Es pēc stundām dažreiz
viņu apciemoju. Vecmamma man
ada zeķes. Viņa arī iemācīja tamborēt pīnīti. Pie vecmāmiņas
dzīvo kaķenīte – Mince. Es ar to
esmu lielos draugos. Viņa guļ
kopā ar mani.
Es vecmāmiņai palīdzu. Par
padarītiem darbiem viņa mani
cienā ar saldumiem. Es ļoti mīlu
savu vecmāmiņu!” (“Saldumbaba.”)
Katrā rindiņā, katrā vārdā jutās
pateicība un mīlestība pret
saviem vecvecākiem, kas tika
parādīta koncertā “Laba sirds ir
visa sākums!”
Par to, ka šī mīlestība ir abpusēja, liecināja kuplais skatītāju
pulks. Paldies visiem, kas bija atnākuši uz koncertu!
Ilga Kaniņa

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

19.martā sākumsskolā notika
Zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā desmit 3.a un 4.a
klases skolēni prezentēja savu
pētījumu rezultātus. Lai gan konferences sākumā daudzi skolēni
izskatījās nobijušies, tomēr par
padarīto stāstīja pārliecinoši un
visus klausīties bija ļoti interesanti.
•1.vietu ieguva Uldis Maulvurfs par darbu „Mājas zirneklis”,
kas bija ne tikai ļoti rūpīgi
izpildīts, bet, galvenais, noderīgs.
Skolas biedri daudz informācijas
uzzināja par zirnekļiem, jo Uldis
tos visa gada garumā ķēra un
pētīja gan mājas gaiteņos, gan
vannas istabas stūros.
•2.vietu par savu pētījumu
ieguva Sanda Paukšte. Klausītāji
tika iepazīstināti ar Ilūkstes novada baznīcu ērģelēm. Ļoti izzinošs un bagātīgs materiāls, ar
fotogrāfijām, pat bija iespēja noklausīties pasaulē vispopulārāko
skaņdarbu ērģelēm.
•Ar 2.vietu tika novērtēts
Leldes
Namiņas
darbs
„Saldējums – Ilūkstes bērnu
kārums”. Šajā darbā var uzzināt,
kā pagatavot saldējumu mājas apstākļos, bet, ja saldējumu pērk
veikalā, Lelde iesaka rūpīgi
izpētīt tā sastāvu (dažādu pārtikas
piedevu atšifrējumi apkopoti tabulās) un sniedz datus par
saldējumu cenām Ilūkstes veikalos...
•3.vieta ir Kristai Gaudzejai
par darbu „Mans draugs – suns

Novada skolās

2010. GADA APRĪLIS

Zinātniski pētniecisko darbu konference.

Šerla”, kurā ar sirsnību aprakstīts
par ģimenes mīluli Šerlu. Jaukas
fotogrāfijas un pārliecinošs
stāstījums darba aizstāvēšanās
laikā rādīja, ka Kristai rūpēties
par sunīti ir patiess prieks.
•Lai cik tas dīvaini liktos, arī
meitenes var būt labas futbolistes.
Sandra Voitāne savu darbu rakstīja par mīļāko sporta veidu –
futbolu, kurā pati piedalās un iemantojusi labākās futbolistes titulu. Ar pašas roku rakstītais
darbs, arī aizstāvoties rādītie apbalvojumi lika žūrijai par darbu
„Futbols”
piešķirt
Sandrai
3.vietu.
•3.vietu ieguva arī Lija
Ivanova par pētījumu „Cilvēka
ķermenis”, kurā Lija centās
noskaidrot, kāpēc mums uzglūn
slimības, kas notiek ar mums
miegā u.c. Bet visinteresantāk
bija klausīties, kad Lija stāstīja,
kā meklējusi kopīgo un atšķirīgo
savu tuvinieku izskatā.
Atzinību saņēma visi darbi, jo
tie bija ļoti interesanti. Lūk, dažas
interesantākās atziņas no skolēnu
pētījumiem:
•Interesants
bija
Evitas
Kūliņas stāstījums par savu
pētījumu “Nauda”. Ar interesi
klātesošie pētīja jubilejas monētu
kolekciju, kā arī sen aizmirstās
Latvijas naudas zīmes, Evita lika
skolotājiem pasmaidīt, kad tika
pieminēti un parādīti slavenie
“repšuki”…
•Bet, ja kāds vēlas iegādāties
suni, jāizlasa Kristas Rutkupas

darbs “Suns – cilvēka draugs un
palīgs”. Tur ir aprakstīti dažādu
sugu suņu raksturs, īpašības –
viss, kas saimniekam par savu
suni būtu jāzina.
•Ļoti pārliecinoši par savu
pētījumu “Zirgi” stāstīja Laura
Multiņa. Interesanti bija uzzināt,
ka Laura prot jāt ar zirgu un viņai

to patīk darīt!
•Maksims Haritonovs par sava
zinātniskā darba tēmu izvēlējās
īsti vīrišķīgu sporta veidu –
hokeju. Bija interesanti pavērot,
cik Maksims jutās laimīgs pēc
darba aizstāvēšanas, kas viņam
lieliski izdevās! Malacis!
Ikviens darbs bija interesants,

ikviens skolēns bija ļoti nopietni
strādājis kopā ar saviem konsultantiem, skolotājām Mairitu Rimoviču, Daci Jurjevsku un
saviem vecākiem.
Visus jaunos pētniekus apsveica skolas direktore Velta Šterna
un pateicās par ieguldīto darbu.
Sākumskolas skolotājas

Notikums

Apzināti 7 Daugavpils un Ilūkstes novada brīnumi
2. Bebrenes muižas komplekss
(pieteikuma autore Ilze Kaminska)
3. Dabas parks „Dvietes
paliena” (pieteikuma autores
Santa Krievāne un Krista
Valpētere)
4. Leģenda par Subates baznīcas zvanu (pieteikuma autori
Subates pamatskolas skolēni –
Edgars
Dzenis,
Artūrs

Semjonovs,
Sanita
Ūbele,
Samanta Kuzjumenko)
5. Dabas parks „Daugavas
loki” (pieteikuma autore Olga
Jackeviča)
6. Nīcgales Lielais akmens
(pieteikuma
autore
Guna
Simanoviča)
7. Līksnas baznīca (pieteikuma
autors Aigars Teniss)

Jūlijā notiks starptautiskā jauniešu apmaiņa kopā ar jauniešiem
no Mardina, kuras laikā tiks
prezentētas filmas par brīnumiem
brīvā dabā. Projekta noslēgumā
taps arī septiņu brīnumu
kalendārs.
Viktorija Kozlovska

Subates pilsetas jauniesi - Legenda par Subates zvaniem!

Daugavpils un Ilūkstes novada
partnerība „Kaimiņi” ir uzsākusi
starptautiskās jauniešu iniciatīvas
projekta „7 Wonders” īstenošanu.
Realizējot projektu, jaunieši veicinās savu līdzdalību vietējo
bagātību saglabāšanā un apzināšanā, visu to radoši apkopojot
filmās un jaunizveidotajā jauniešu avīzē. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas projekta „7
Wonders” mērķis ir attīstīt jauniešu interesi un prasmes savu
iniciatīvu realizēšanā, izmantojot
video un preses metodes. Pro-

jektu finansē ES neformālās
izglītības programma „Jaunatne
darbībā”.
Projekta realizācijas laiks
01.01.-31.08.2010.

Līdz 29.martam tika skatīti
visi projekta konkursa pieteikumi
un 29.martā 7 projekta brīnumi
tika izvēlēti:
1. Kokgriezējs Arvīds Sietkovkis no Šederes pagasta,
Ilūkstes novads (pieteikuma autore Liene Butkeviča)
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Izstāde

SIA „Veselības centrs ILŪKSTE” telpās pavasara un Lieldienu
noskaņā no 2010.gada 29.marta līdz 16.aprīlim bija apskatāma sociālās
aprūpes nodaļas iemītnieku čaklo roku darbu izstāde. Tajā varēja
aplūkot visādus darinājumus, kas būtu noderīgi dažādiem dzīves
gadījumiem. Interesantākais ir tas, ka šie darinājumi pārsvarā tapa no
lietotām, nevajadzīgām mantām, kā arī no dažādiem dabas materiāliem
un nedaudz no jaunā. Idejas un fantāzija rosījās nodarbību vadītāju –
sociālo aprūpētāju domu lidojumos. Lai tās īstenotu, nevajadzīgo
mantu pārtapšanā tika iesaistīti Veselības centra iemītnieki. Viņiem ir
savi talanti, radošās prasmes un spējas. Ar čaklajām un prasmīgajām
rokām viņi rosījās darba istabā, veicot nodarbību vadītāju noteiktos
uzdevumus darinājumu gatavošanai. Katrs iemītnieks ieguldīja darinājumos savu darbiņu – gatavoja materiālu darbam, ārdīja, grieza,
zīmēja, līmēja......
Tā arī tapa viss tas, ko varēja aplūkot izstādē. To veidojot, mēs visi
vēlējamies priecēt cilvēkus un parādīt to, ko protam. Ceram, ka mums
tas arī izdevās. Tagad atmiņā par izstādi palika fotogrāfijas .....
S.Plepe

Komunistiskā terora upuru
piemiņas diena Ilūkstē

25.marts ir diena, kad visā
Latvijā notiek piemiņas pasākumi.
Arī Ilūkstes novada represētie
iedzīvotāji šajā dienā pulcējās pie
piemiņas akmens, lai sirdī atcerētos
savus mīļos, kuri uz mūžu palika
svešajā zemē un noliktu ziedus
viņu piemiņai. Klātesošos uzrunāja
Ilūkstes
novada
pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieks Maigurs
Krievāns. Ilūkstes novada kultūras
centra Pilskalnes pagasta kultūras
pasākumu organizatore Skaidrīte
Azarstarpe aicināja ar klusuma
brīdi godināt visus komunistiskā
terora upurus.
Atceres pasākums turpinājās
Ilūkstes novada kultūras centrā.
Kopā ar novada represētajiem
iedzīvotājiem pasākumā piedalījās
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un tos uzrunāja Ilūkstes novada
pašvaldības priekšsēdētājs Stefans
Rāzna un LPRA Ilūkstes nodaļas
priekšsēdētāja Ruta Krapāne.
Pasākumā skanēja dziesmas, kas
pasākuma dalībniekus aizveda tālu
prom atmiņu ceļos, kas atgādināja
par ilgām pēc tēva mājām esot
svešumā, kas lika aizdomāties par
dzīves straujo ritējumu un
atcerēties savus mīļos, kas
apglabāti tālajā Sibīrijā.
Atceres pēcpusdienā piedalījās
Ilūkstes, Dvietes, Pilskalnes un
Šēderes
pagastu
represētie
iedzīvotāji,
Ilūkstes
novada
kultūras centra vokālais ansamblis
,,Kamene” un Pilskalnes vokālais
ansamblis ,,Lillija”.

Ilūkstes novada KC

Notikums
Šī gada 14.aprīlī Daugavpils
novada kultūras centrā LR Daugavpils un Ilūkstes novadu
komitejas organizēts pasākums
„Labā zvaigzne”. Uz šo titulu bija
nominēti astoņi pretendenti no
Daugavpils un Ilūkstes novadiem.
Šajā skaistajā, saulainajā
dienā Ilūkstes novadā iemirdzējās
trīs ”labās zvaigznes”:
•Berta Šede no Eglaines,
•Genovefa Smeltere no
Bebrenes,
•Felīcija Kokaine no Ilūkstes,
kuras, neprasot atlīdzību, savu
sirds siltumu un rūpes dāvā līdzcilvēkiem, kas nonākuši grūtībās.

Berta Šede no Eglaines

2010. GADA APRĪLIS
”Labā zvaigzne”

Nominantiem
tika pasniegtas balvas
– ķeramikas vāze, titula ”Labā zvaigzne”
goda plāksne, SK dāvana, kā arī ziedi.
Skaistus un mīļus
vārdus,
labus
novēlējumus novadu
nominantiem teica
Daugavpils novada
priekšsēdētāja
J.Jalinska, Ilūkstes
novada pašvaldības
Felīcija Kokaine no Ilūkstes,
domes priekšsēdētājs
S.Rāzna, Daugavpils
novada izpilddirektore V.Kezika,
Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs V.Nagobads, LR
Daugavpils un Ilūkstes novadu
komitejas
izpilddirektore
S.Davne, Veselības norēķinu
centra Latgales nodaļas vadītāja
S.Buzajeva,
Eglaines
un
Šēderes pagastu pārvalžu
vadītājs R.Fedorovičs, Ilūkstes,
Lašu un Subates evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Andrejs Bāliņš un grupas „Baltie
lāči” vadītājs A. Baltacis.
Pasākuma laikā mūs visus
priecēja grupas „Baltie lāči”
skanīgās dziesmas un likās, ka
abu
novadu
„labās
Genovefa Smeltere no Bebrenes
zvaigznes”mirdz vēl spožāk,
izstaro vēl vairāk siltuma un
labestības.
J.Krjaukle

komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Eglainē.

Ap 80 klātesošo nolieca galvas
gan par tiem izsūtītajiem, kas palika svešumā, gan par tiem, kam
laimējās atgriezties Latvijā un tikt
guldītiem dzimtenē. Skolotājas Eva
Linkeviča un Ligita Petuhova kopā
ar skolēniem ieskatījās tā laika vēsturē. Šogad aprit 61 gads kopš
1949.gada 25.marta deportācijām.
Tas bija melnākais un traģiskākais
gads Latvijas tautai; tas bija
genocīds pret latviešu tautu. Deportācija ir vardarbīga masveida
iedzīvotāju izsūtīšana no savas
dzīves vietas. 1949. gada 25. marta
deportācija – masveidīgākā deportācija Latvijā ilga piecas dienas.
Pēdējais ešelons ar lopu vagonos
sadzītiem, neziņā esošiem ļaudīm

Latviju atstāja 30. martā. Kopskaitā
33 ešeloni ar 42 125 cilvēkiem
(ģimenes ar bērniem un sirmgalvjiem) tika izsūtīti uz Omskas
(16 ešeloni), Tomskas (13 ešeloni)
un Amūru (4 ešeloni) apgabaliem.
Ceļā uz nometinājuma vietām
piedzima 19 bērni un nomira 229
dažāda vecuma cilvēki, pārsvarā
bērni un veci cilvēki. Latvijā bija
55 iekraušanas stacijas. Viena no
tām bija Eglaines stacija. Tikai no
Lašu (tagadējā Eglaines) pagasta
tika izsūtīts 131 cilvēks. Vairāki palika svešā zemē. Šodien 10 cilvēki
palikuši dzīvi.
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna un Eglaines pagasta pār-

valdes vadītājs Romualds Fedorovičs savās uzrunās atcerējās
represētos un to tuviniekus, un atgādināja klātesošiem, ka tautas
ciešanas nedrīkst aizmirst. Šis
pasākums bija ļoti emocionāls. Visvaldis Pormalis dalījās atmiņās par
to šausmu laiku; viņš nolasīja dzejoli, kuru sacerēja viņa tēvs,
atrodoties vilciena lopu vagonā pa
ceļam uz Sibīriju. Stefānija
Lazdāne nolasīja savu sacerēto dzejoli. Noslēgumā visi nolika ziedus
un pūpolus - pavasara vēstnešus.
Eglaines pagasta bibliotēkas
vadītāja
Ona Hohlova
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“Lielā Talka”

„Lielā Talka” un pieci „laba talcinieka” baušļi!

Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijā
tiek rīkota „Lielā Talka”, kad ikviens
Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts
pievienot savu darbīgo roku artavu
apkārtējās vides sakopšanā. Šogad
24.aprīlī kopīgā darbā vienosies aptuveni divas reizes vairāk Latvijas
iedzīvotāju nekā iepriekšējā gadā.
„Plānojam, ka „Lielajā Talkā”
šogad varētu piedalīties aptuveni 200
000 talcinieku, kas ir grandiozs
skaitlis un daudzkārt pārsniedz visu
laiku lielākā Latvijas pasākuma –
Dziesmu svētku – dalībnieku skaitu.
Tomēr negribētu „Lielo Talku”
pārvērst par vienas dienas akciju. Ja
vēlamies sasniegt „Lielās Talkas”
virsmērķi – Latvija kā tīrākā valsts
pasaulē, tad nepieciešams visu talcinieku
iesaistīšanās
Latvijas
sakopšanā visa gada garumā,” uzsver
„Lielās Talkas” projekta vadītāja Vita
Jaunzeme.
Sakarā ar lielo talcinieku skaitu
„Lielās Talkas” organizatori aicina
talkas dienā īpašu uzmanību pievērst
arī drošības noteikumiem. „Lielās
Talkas” organizatori kopā ar atbalstītājiem „Latvija Statoil” un AAS
„BALTA” ir sagatavojuši piecus
„laba talcinieka” baušļus.
„Pirmkārt, šā gada lielais talcinieku skaits pieprasa jo īpašu
vērību pievērst drošas un pareizas
talkošanas noteikumiem. Atgādinām,
ka katram talciniekam vajadzētu sev
sagādāt cimdus, kā arī piemērotu
apģērbu, lai nodrošinātos pret ērču
kodumiem. Tāpat svarīgi ir visus
atkritumus pacelt ar rokām, nevis
grābt kaudzēs un pēc tam pārlikt ar
rokām maisos, jo tā var nepamanīt
kādu stikla gabalu vai šļirci. Ar
drošības noteikumiem jāiepazīstina
arī bērni, kuriem īpaši jāpiekodina, ka
par dīvainiem, neparastiem „atradumiem” nekavējoties jāziņo vecākiem
un bērni jo īpaši jāuzrauga talkošanas

vietās, kas atrodas tuvu ūdenskrātuvēm,” norāda „Lielās Talkas” atbalstītājs un Nacionālo bruņoto spēku
dižkareivis Raimonds Bergmanis.
„Otrkārt, labs talcinieks rūpējas
par vidi ne tikai talkas dienā, bet arī
ikdienā ir „zaļi domājošs”. Tas ir
īpašs dzīvesveids un rūpīga attieksme
pret lietām, un sākt var ar mazumiņu
- taupīt elektroenerģiju, ūdens
patēriņu, izlietotās baterijas un
sadzīves elektrotehniku nogādāt
savākšanas punktos, šķirot atkritumus. Mūsu, „Latvija Statoil”,
pieredze rāda, ka, sākot ar maziem
darbiem, var sasniegt patiesi lielus
mērķus. Mēs bijām pirmie, kas
uzsāka biodegvielas tirdzniecību
Latvijā, bijām pirmie, kas jautāja klientiem, vai viņiem tiešām nepieciešams maisiņš, un viens no
mūsu mērķiem ir sasniegts - mēs šobrīd domājam par vidi ik reizi - gan
īstenojot lielākus, gan mazākus projektus,” stāsta uzņēmuma „Latvija
Statoil” vadības grupas pārstāve
Dace Lodziņa.
„Treškārt, labs talcinieks spēj
iedvesmot savus apkārtējos, un tāpēc
aicinām ikvienu talcinieku ne vien
pašam piedalīties „Lielajā Talkā”, bet
arī aicināt piedalīties draugus, radus,
kaimiņus, sadarbības partnerus un
klientus. Lai veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti, mēs šogad
izaicinām ikvienu talcinieku uz
draudzīgu sāncensību par katra
reģiona labāko talcinieku grupu, kas
savā īpašumā saņems jaundibināto
„Lielās Talkas” un „BALTA” ceļojošo balvu „Zelta grābeklis”. Kopīgs
darbs vienotā komandā rit raiti,
sniedz prieku un gandarījumu par to
esam pārliecinājušies, strādājot kā
brīvprātīgie dažādus sabiedrībai
nozīmīgus darbus” , atzīst AAS
„BALTA” valdes priekšsēdētāja Tāra
Nīvseja.

Gardais „CIDO” un „LIELĀ TALKA” konkurss

SULĪGĀKAIS TALKU VIDEO

Dalies talkošanas pieredzē ar citiem, savus Lielās
Talkas piedzīvojumus parādi sulīgā video stāstā!

1. Sagatavo video sižetu par savām Lielās Talkas
aktivitātēm (1 – 3 min.).
2. Video veido, ka vien velies (video/foto kolāža,
intervija, stāsts, lomu spēle, reportāža u.tml.).
3. Savu/komandas radošo darbu ievieto tv.delfi.lv
līdz 3.maijam!

Labākā, interesantākā, radošākā un SULĪGĀKĀ
video autoram/ autoru kolektīvam balva – 100 litri
„CIDO+MANGAĻI” un ekskursija uz Cido
ražotni kopā ar draugiem!
Sīkāka informācija un tehniskie norādījumi:
www.talkas.lv sadaļā Konkursi

„Ceturtkārt,
mūsu
kopējā
apņemšanās ir sasniegt mērķi 10
gadu laikā, tāpēc jo svarīgāk talkas
mērķi ir popularizēt ikdienā, ne tikai
24. aprīlī. „Lielās Talkas” organizatori šogad ieguldījuši daudz darba, lai
piesaistītu „Lielajai Talkai” vēl
vairāk bērnu un jauniešu, un arī šie
baušļi izstrādāti, lai celtu zināšanas
un izpratni par saudzīgu attieksmi
pret dabu un apkārtni,” norāda V.
Jaunzeme.
„Visbeidzot, piektkārt, aicinām
24. aprīlī izbaudīt „Lielo Talku” un
doties uz to ar prieku, gūstot gandarījumu no kopā būšanas un labi
paveikta darba,” - tā „Lielās Talkas”
organizatori.
Par „Lielās Talkas” un
„BALTA” ceļojošo balvu
”Zelta grābeklis”
Balva tiks pasniegta katra Latvijas reģiona labākajam talcinieku
kolektīvam, kas ir izcēlušies ar īpaši
aktīvu iesaistīšanos „Lielās Talkas”
aktivitātēs, vienlaikus, sniedzot
ievērojamu ieguldījumu nozīmīgu
sava reģiona objektu sakopšanā un
uzlabošanā, tādējādi radot paliekošu
vērtību ikvienam Latvijas iedzīvotājam.
Uz ”Zelta grābekļa” balvu var
pretendēt jebkurš „Lielās Talkas”
dalībnieku kolektīvs, kas ir oficiāli
pieteicis savu dalību talkā. Par balvas
piešķiršanu līdz 30. aprīlim lems
īpaša žūrijas komisija, kuras sastāvā
ietilpst „Lielās Talkas” organizatoru,
AAS „BALTA” un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, kas,
ņemot vērā reģionālo talkas koordinatoru ieteikumus, vērtēs katra balvas
pretendenta sniegumu.
Sarmīte Bogdanoviča
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielās Talkas zaļās lentītes

Lielās
Talkas
zaļās lentītes pieejamas visā Latvijā
No šodienas, kad
līdz
Lielajai
Talkai ir atlikušas vien pāris dienas, visā Latvijā
ir pieejamas Lielās Talkas zaļās lentītes, kas simbolizē atbalstu Lielajai Talkai un tīrai Latvijai.
Zaļās atlasa lentas, kas spraužamas pie apģērba
vai piesienamas pie automašīnas, vai velosipēda,
ir pieejamas kopumā 528 vietās – Rimi veikalos,
Statoil degvielas uzpildes stacijās, Narvesen
veikalos un apdrošināšanas sabiedrības Balta filiālēs visā valstī.
Zaļās atlasa lentas ir ražotas Latvijā, rūpnīcā
Lenta, kas atbalstot šo kustību, dāvināja 3'000
metru (3km) zaļās lentas krūšu lentu izgatavošanai. Savukārt 35'000 metru (35km) zaļās
lentas tika iegādātas, lai izgatavotu automašīnu
lentas.
Lentu apstrādē piedalījās Rīgas Stila un Modes
profesionālā vidusskola un Iļģuciema sieviešu cietums.
Pavisam kopā izgatavotas nepilni 20`000 vienības
krūšu lentas un 50`000 automašīnu lentas.
Arī Talkas atbalstītāji paši var izgatavot Lielās
Talka lentīti, izmantojot zaļu atlasa lentu. Tāpat
Talkas atbalstītāji aicināti izmantot elektronisko
lentu e-pasta sarakstē, apliecinot savu atbalstu
Talkai (elektroniskā lentīte pieejama talkas mājas
lapā www.talkas.lv).
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Būsim aktīvi un piedalīsimies
„Lielajā Talkā”

Laikā, kad saule ar savu klātbūtni arvien biežāk sāk priecēt cilvēku
sirdis un pēc ziemas vēl tik nedrošie pumpuri atsaucas uz pavasara
aicinājumu, arī ikvienā no cilvēkiem pamostas vēlme atplaukt smaidā,
sasparoties un sakārtot savu apkārtni. Šogad, 24.aprīlī no plkst. 9.00
– 14.00, nu jau trešo gadu pēc kārtas, tiek rīkota „Lielā Talka”, kad
visa Latvijas tauta vienojas kopīgā darbā.
Arī Ikviens Ilūkstes novada iedzīvotājs tiek laipni aicināts sestdien
pievienot savu darbīgo roku artavu apkārtējās vides sakopšanā mūsu
novadā, kuras ietvaros:
Bebrenes pagasta pārvaldes darbinieki plāno Valainu pilskalna un
upurakmens teritoriju sakopšanu, kur tiks uzliktas norādes zīmes,
tiltiņi, kā arī tiks sazāģēti bebru nogāztie koki. Tiks nostiprināta grāfu
kapliča. Norādes zīmes tiks uzstādītas arī Raganu kalnam, Daģu
senkapiem, Ilzes pilskalnā, vācu karavīru kapos un citās apskates vietās. Bebrenieši ir izrādījuši iniciatīvu arī sakopt Bebrenes teritorijā
atrodošās kapsētas.
Bebrenes pirmsskolas izglītības iestādes "Mazputniņš" kolektīvs
sakops bērnudārza apkārtni. Bebrenes vidusskola sakops muižas parka
dīķa teritoriju. Bebrenes profesionālā vidusskola pie galvenās ēkas
puķu dobēs atjaunos apstādījumus.
Dvietes pagastā sakops Dvietes iebraucamā ceļa apkārtni un izveidos jaunus apstādījumus.
Eglaines pagastā pamatskolas skolēni talkos Lašu pilskalnā, J.
Raiņa mūzas Mēnesmeitinas atdusas vietā. Skolēnu grupiņa ar Bebrenes pamatskolas Amatu mācības skolotāju gatavos putnubūrīšus.
Savukārt, tehniskie darbinieki skolas apkārtni apzaļumos ar jaunām
eglītēm un saremontēs saimniecības ēku.
Ilūkstē novada pašvaldības darbinieki iesāks veidot atpūtas vietas
laukumos pie:
•Kastaņu un Stadiona ielas krustojuma,
•Zemnieku un Pilskalnes ielu krustojuma.
Tiek plānota teritorijas atbrīvošana no vecajiem celmiem, jaunu
koku stādīšana, kā arī gājēju celiņu un guļbaļķu solu ierīkošana.
Talcinieku pulcēšanās 24.04.2010 plkst. 9.00 Stadiona ielā pie
2.vidusskolas, līdzi ņemot lāpstu, ķerru vai grābekli, darba cimdus un
labu garastāvokli.
Ilūkstes 1. vidusskola uzposīs skolas apkārtni, bet Ilūkstes 2.
vidusskola un Ilūkstes novada neklātienes vidusskola saposīs gan skolas teritoriju, gan daļu Ilūkstes stadiona.
Pilskalnes pagasta pārvalde Pilskalnes ciematā pie daudzdzīvokļu
mājām Parka ielā 7 un Parka ielā 9, pie lauku mājām "Senlejas" ierīkos
sporta laukumu.
Subatieši sakops Baltā krusta teritoriju, iestādīs kastaņas un uzliks
soliņus.
Būsim aktīvi un pievienosim savu darbīgo roku artavu apkārtējās
vides sakopšanā!
S.Bogdanoviča

Latvijas Sarkanā Krusta
jaunatnes
AICINĀJUMS
Daugavpils un Ilūkstes novadu jauniešiem
un skolēniem

Esiet aktīvi, piedalieties Lielajā talkā 2010. gada 24. aprīlī
un atbalstiet tos, kuri nespēj paši parūpēties par sevi (veci, vientuļi cilvēki, cilvēki ar īpašām vajadzībām)
•Izveidojiet „Talkas grupu” (jauiešu, skolēnu grupu,
kuri vēlētos atbalstīt aicinājumu)
•Informējiet par vēlmi iesaistīties akcijā savas skolas
vadītāju
•Sadarbībā ar sava pagasta (pilsētas) sociālo darbinieku
apziniet veicamos darbus talkas dienā
•Informāciju par savu veikumu nosūtiet LSK Daugavpils
un Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektorei
Skaidrītei Davnei (adrese: Kastaņu ielā 38,
Ilūkste vai pa e- pastu - skaidriteredcross@inbox.lv
Jaunieši,
esiet atsaucīgi, modri un sniedziet savu palīdzību!

Bebrenes vidusskolas
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes atbalsta nodaļa
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Aktualitātes

Gatavojoties X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem

Aizvien vairāk zaļā krāsa piepilda apkārtni, tādējādi
tuvinot šodienu vasarai, kad notiks tik ļoti gaidītie X
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Arī Ilūkstes novada dziedātāji un dejotāji cītīgi gatavojas šiem
svētkiem. 29.aprīlī Daugavpils latviešu biedrības namā
ir gaidāma koru skate, kur savu māku rādīs arī Ilūkstes
1.vidusskolas 5. - 9.klašu koris (vad.Anita Meikšāne).
Arī novada dejotāji jau sirdīs ir ceļa jūtīs. Gatavojoties svētkiem viņiem spēku un drosmi piedod horeogrāfes, X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku deju lielkoncerta tautas deju kolektīvu skates žūrijas priekšsēdētājas Baiba Šteina laikrakstā „Izglītība un
Kultūra” izskanējušie labie vārdi par viņu veikumu:
„Jaunais novadu sadalījums ir radījis gan ieguvumus, gan
zaudējumus. Ieguvums – ilūkstieši, bebrenieši, subatnieki un eglainieši var lepoties ar savām senču saknēm,

tērpiem un tradīcijām, zaudējums – Latgalei pietrūks
daudz labu dejotāju. Interesanti – arī šajā dejotāju saimē
darbojas divas lieliskas „saimnieces” – Dace Jurjeva un
Anita Meikšāne. Veiksmīgi savstarpēji sadalījušas
dažāda vecuma grupas, katra ieguva pa laureāta diplomam, kā arī vairākus I pakāpes nosaukumus, tā vēlreiz
apliecinot savu darba prasmi un profesionalitāti.”
Prieks, ka arī Bebrenes Profesionālās vidusskolas teātra pulciņš ir ieguvis 5. vietu republikas profesionālo
skolu amatu prezentāciju skatē un priekšnesums
"Bērnības sapnis" ir izvirzīts uz noslēguma pasākumu
Rēzeknē 2010.g.22.aprīlī un X Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkiem Rīgā.
Šie svētki visiem dalībniekiem būs kā balva par garajām mēģinājumu stundām, par smagi padarīto darbu.
Sarmīte Bogdanoviča

ASV profesora konsultācijas - par velti

Maijā Rīgā viesosies Mayo (Ročestera, Minnesota, ASV) klīnikas ortopēds un mikroķirurgs profesors Allens Bišops (Allen Bishop). Profesors
konsultēs Latgales iedzīvotājus, kuriem ir kaulu infekcijas, osteomieltīts,
nesaauguši kaulu lūzumi, kaulu audzēji, kā arī
nedzīstošas brūces, ko radījuši apdegumi vai citi
nelaimes gadījumi.
Allens Bišops nodarbojas ar rekonstruktīvo
mikroķirurģiju un šajā medicīnas nozarē veicis fundamentālus pētījumus. Profesors specializējies ekstremitāšu kaulu atjaunošanā un rokas ķirurģijā.
„Būdams ārkārtīgi kompetents ārsts, spožs zinātnieks un lielisks ķirurgs, Allens Bišops ir pieticīgs
un vienkāršs: viņš braukā ar vecu auto, klausās klasisko mūziku un spēlē oboju. Būdams patīkams
saskarsmē un nepretenciozs, Allens bieži brauc uz
Vjetnamu, Taizemi, Latīņamerikas valstīm un Armēniju, kur māca jaunajiem ārstiem rekonstruktīvo
un rokas ķirurģiju un, protams, bez maksas konsultē
pacientus,” akcentē SIA „Brūču klīnika” valdes
priekšsēdētājs Olafs Libermanis.

Mayo klīnika, kurā strādā Allens Bišops, ir viena
no pasaules vadošajām slimnīcām, kas īpaši izveidota, lai ārstētu komplicētus pacientus. Mayo
klīnikas mērķis ir nodrošināt palīdzību katram cilvēkam, neraugoties uz to, cik laika un naudas tajā ir
jāiegulda.
Mayo klīnikā ārstu konsultācijas maksā vairākus
simtus dolāru, bet Latvijā Allens Bišops konsultēs
bez maksas. Pacientu skaits ir ierobežots, tāpēc no
13. aprīļa līdz 10. maijam SIA „Brūču klīnika” tiks
veikta pacientu sākotnējā atlase. Priekšroka tiks dota
cilvēkiem, kas cietuši ceļu satiksmes negadījumos.
Pieteikšanās pa tālr. 67040369 vai 29240254, vai
rakstot uz e-pastu
info@woundclinic.lv.
Profesora Allena Bišopa konsultācijas Rīgā
paredzētas 23. un 24. maijā. Informācija:
www.woundclinic.lv
Informāciju sagatavoja SIA „Brūču klīnika” sabiedrisko attiecību speciāliste
Daiga Rauba

Lai atvieglotu trūcīgas personas statusa
saņemšanu sociāli ekonomiskās krīzes un strauja
bezdarba pieauguma situācijā, valdība 30.martā, apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) jaunā redakcijā izstrādātos Ministru kabineta Noteikumus par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu.
Turpmāk, novērtējot cilvēka materiālo situāciju,
neņems vērā cilvēka kredītsaistības. Tāpat ir
paplašināts to kustamā un nekustamā īpašuma
klāsts, kas netiek vērtēts, nosakot atbilstību trūcīgā
statusam.
Tas nozīmē, ka, izvērtējot materiālo situāciju,
pašvaldības neņems vērā dzīvokļa vai mājas iekārtu,
apģērbu, sadzīves priekšmetus, bērna piederumus,
kā arī lauksaimniecības inventāru – zemkopības
rīkus, tehniku, lopus un citu kustamo mantu, uz kuru
saskaņā ar tiesību aktiem nevar vērst piedziņu pēc
izpildu dokumentiem. Netiks vērtēts ģimenes (personas) mājoklis un kādam no ģimenes locekļiem
piederošs nekustamais īpašums vai tā daļa, kurā
dzīvo kāds no ģimenes locekļu pirmās pakāpes radiniekiem. Tāpat neņems vērā arī vienu automobili,
ja tas ģimenes īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem, kā
arī vienu velosipēdu katram ģimenes loceklim vai
motociklu, motorolleru vai mopēdu, kas ir ģimenes
(personas) īpašumā.
Vienlaikus netiek paredzēta nepieciešamība
izvērtēt iespēju gūt ienākumus no pārējā īpašuma.
Taču pašvaldībai jānosaka kritēriji attiecībā uz personas īpašumā esošu zemi, mežu, ēkām.
Noteikumos precizēti arī iztikas līdzekļu deklarācijā norādāmie ienākumu veidi un tie ienākumi, kuri
par tādiem nav uzskatāmi, piemēram, pašvaldības
iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti, sociālās garantijas bāreņiem, naudas līdzekļi, kas gūti
no labdarības fondiem un sociālo kampaņu rezultātā

gūtais materiālais labums u.c. Noteikts, ka atsevišķi
dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka (piemēram,
ārzemēs dzīvojoša) sniegtais materiālais atbalsts būs
jāuzrāda par pēdējiem trim mēnešiem iepriekšējo 12
mēnešu vietā.
Vienlaikus, lai iegūtu trūcīgas personas statusu,
noteikts pienākums nestrādājošam darbspējīgam cilvēkam reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā.
Atvieglojot administratīvo procedūru ģimenes (personas) statusa noteikšanai, trūcīgā izziņu turpmāk
izsniegs uz 6 un 12 mēnešiem iepriekšējo 3 un 6
mēnešu vietā. Ģimeni (personu) atzīs par trūcīgu no
tā mēneša pirmā datuma, kurā pieņemts lēmums par
minētā statusa piešķiršanu.
Noteikumi stājas spēkā vai tiek piemēroti ar
2010.gada 1.aprīli. Tie darbosies līdz 2011.gada
31.decembrim, kad, saskaņā ar Sociālās drošības
tīkla stratēģiju, paredzēti atbalsta pasākumi
trūcīgām personām, kā arī valsts līdzfinansējums
pašvaldībām GMI pabalsta izmaksām (50% apmērā) un dzīvokļa pabalsta izmaksām (20% apmērā).
Noteikumi izstrādāti sadarbībā ar Latvijas Lielo
pilsētu asociāciju un atsevišķu mazāko pašvaldību
sociālajiem dienestiem, kā arī vērā ņemti iedzīvotāju
iesniegumos un sūdzībās izteiktie priekšlikumi un
aprakstītās problēmas.
Pēc LM rīcībā esošās informācijas laikā no
2009.gada jūlija līdz decembrim vidēji mēnesī
trūcīgā statusu noteica 72 122 personām. 2010.gada
februārī trūcīgo personu skaits bija 125 020 personas.

Atvieglos trūcīgas personas statusa saņemšanu
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Darbu uzsāk Ilūkstes novada
pašvaldības pakalpojumu centrs!

Paziņojam, ka no 2010.gada
12.aprīļa darbu uzsāk Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu
centrs (pašvaldības pirmajā
stāvā), kur būs iespēja saņemt
dažāda veida informāciju un
izziņas. Informācijas centrā tiks
pieņemti iedzīvotāju iesniegumi,
kā arī būs iespēja piedeklarēt
dzīvesvietu. Tāpat pieejami būs
kopēšanas pakalpojumi un internets.
Izmaiņas ir skārušas arī Ilūkstes novada bāriņtiesas atrašanās

vietu, kas no minētā datuma darbosies Brīvības ielā 13, Ilūkstē.
Kase, kas līdz šim atradās pašvaldības ēkas otrajā stāvā, būs
atrodama pirmajā stāvā pretī pašvaldības pakalpojumu centram.
Ceram, ka ieviestie jauninājumi atvieglos iedzīvotājiem
nepieciešamās informācijas un
pakalpojumu saņemšanu!
Sarmīte Bogdanoviča
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pirmais Pašvaldības pakalpojumu centra apmeklētājs ,Ilūkstes
iedzīvotājs - A.Misevičs

Iespēja noskatīties kinofilmu par
0.01 Ls

Sākot ar šī gada 16. aprīli, visā Latvijā darbību uzsāk projekts
“Kinopunkts kopā ar Amigo”. Projekta ietvaros 26 Latvijas pilsētās
gada garumā iedzīvotājiem tiks piedāvāta īpaša iespēja par vienu santīmu apmeklēt kinoseansus. Katru mēnesi Kinopunktā tiks izrādīta
viena filma, tādejādi skatītājiem ir iespēja apmeklēt 12 seansus un
redzēt 12 dažādas filmas.
Projekts “Kinopunkts kopā ar Amigo” ir radies kā loģisks
turpinājums projektam “Kinobusiņš Latvijas Bērniem”, ņemot vērā
lielo skatītāju atsaucību, daudzos uzaicinājumus atgriezties vēlreiz, kā
arī skatītāju pausto vēlmi pēc pilnmetrāžas filmām pieaugušajiem un
aktuālo situāciju, kad ārpus galvaspilsētas reti kur kino ir pieejams.
Paralēli kinoseansiem tiks veikts vēl kāds labs darbiņš – visa gada
garumā ieejas santīmi tiks vākti ziedojumu kastītēs, kas, projektam
noslēdzoties, tiks nodotas SOS bērnu ciematiem. Šādi, ar projektu Kinobusiņš, tika savākti kopsummā 90 231 santīmi, kuri aprīļa sākumā
tika nodoti Īslīces SOS bērnu ciematam.
Kinopunkta galvenie mērķi ir dot iespēju Latvijas reģionu
iedzīvotājiem regulāri apmeklēt kinovakarus, neraugoties uz finansiālajām iespējām, tādejādi veicinot iespēju satikties, pabūt kopā un
kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, kā arī ar pozitīvām emocijām celt Latvijas sabiedrības kopējo noskaņojumu.
Filmu programma tiek veidota tā, lai būtu gan mūsdienīgi aktuāla,
dinamiska, pozitīvo vēsti saturoša un būtu interesanta pēc iespējas
lielākam skatītāju lokam, programmā tiks iekļautas gan ārvalstu, gan
Latvijas filmas. Kā pirmo Kinopunkta apmeklētājiem būs iespējams
noskatīties režisora Denija Boila filmu Graustu miljonārs / Slumdog
Millionaire (2008), šīs filmas izrādīšana notiek sadarbībā ar kompāniju
ACME Film.
Kinopunkti izveidoti sekojošās Latvijas vietās: Aizkraukle, Alūksne, Auce, Aizpute, Balvi, Bauska, Brocēni, Cesvaine, Iecava, Ilūkste,
Jaungulbene, Jēkabpils, Kārsava, Krāslava, Limbaži, Menģele, Piltene, Priekuļi, Rēzekne, Ropaži, Rūjiena, Sabile, Skrunda, Tukums,
Valka, Varakļāni.
Ilūkstes novada iedzīvotājiem šī filma būs apskatāma piektdien
23. aprīlī, plkst. 19:00, Ilūkstes novada Kultūras centrā
Informāciju par norises vietām, seansu laikiem un mēneša filmu
iespējams uzzināt mājaslapā www.kinopunkts.lv, kā arī zvanot uz
Kinopunkta infotālruni 26200000. Katrā Kinopunkta teritorijā tiks
izvietotas arī afišas.
Kinopunkts radīts Tev, lai remdētu kinoslāpes!
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Informācija lauksaimniekiem

Aktualitātes

Radošo darbu konkurss “Dabas
daudzveidības mirkļi”

Lai sekmētu sabiedrības iesaistīšanos
Latvijas
dabas
daudzveidības izzināšanā un
novērtēšanā, rosinātu cilvēku
vēlmi doties dabā, kā arī radītu
izpratni par dabas vērtību
saudzēšanas un saglabāšanas nepieciešamību, tādējādi nodrošinot
tās ilgtspējīgu pastāvēšanu un
saglabāšanu arī nākamajām
paaudzēm, Dabas aizsardzības
pārvalde izsludina radošo darbu
konkursu „Dabas daudzveidības
mirkļi”.
Dalībnieki tiek aicināti veidot
radošos darbus par dabas
daudzveidības izpausmēm un objektiem
Latvijā,
vairāk
pievēršoties dzīvās un nedzīvās
dabas zināmo, ikdienišķo objektu
mazpazīstamo vai retāk novērojamo pušu vai izpausmju atspoguļojumam, ieraudzīt un
parādīt ikdienišķo jaunā gaismā.
Iesniedzamie darbi sastāv no
divām viena otru papildinošām
daļām – apraksta un fotogrāfijām.
Apraksta „varonis” jeb objekts
vai kāds dabas norises mirklis
varbūt jebkāda veida Latvijas
dabas daudzveidības izpausme,
liela vai maza, ikdienišķa vai
retāk sastopama lieta, kas novērojama kādā no Latvijas novadiem
un kas autoram šķiet ar kaut ko
pārsteidzoša, ievērības cienīga,
krāšņa, vērtīga un kuru autors
vēlētos ieteikt iespēju robežās apskatīt un izjust arī citiem.
Apraksta „varonim” jābūt
Latvijas dabā reāli eksistējošam,
sastopamam.
Aprakstam
jāpievieno 1 līdz 3 fotogrāfijas,
kas atspoguļo aprakstā attēloto.
Konkurss notiek no 2010.
gada 8. marta līdz 31. oktobrim
trīs posmos:
•ziemas un pavasara posms 8. marts - 31. maijs;
•vasaras posms - 1. jūnijs - 31.
augusts;
•rudens posms - 1. septembris
- 31. oktobris.
Konkursā var piedalīties
ikviens interesents, izņemot
Dabas aizsardzības pārvaldes un
tās struktūrvienību darbiniekus,

startējot vienā no divām vecuma
grupām:
•pieaugušie (sākot ar 18
gadiem un vecāki);
•jaunieši (17 gadi un jaunāki).
Viens autors var iesniegt ne
vairāk kā 2 radošos darbus katrā
konkursa posmā.
Katrā posmā darbi iesniedzami
līdz posma beigu datumam.
Darbi iesniedzami elektroniski, tos nosūtot uz e-pasta adresi
konkurss (at) daba.gov.lv ar
norādi „DABA2010”. Šī adrese
pieejama tikai konkursa laikā!
Iesūtot
radošo
darbu,
jāaizpilda un jāpievieno dalībnieka anketa.

Vērtēšanas kārtība
Konkursam iesniegtos radošos
darbus vērtē Dabas aizsardzības
pārvaldes centrālās administrācijas un tās struktūrvienību – Gaujas
nacionāla
parka
administrācijas, Ķemeru nacionāla parka administrācijas,
Slīteres nacionāla parka administrācijas, Rāznas nacionāla parka
administrācijas, Teiču dabas rezervāta
administrācijas,
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta
administrācijas
–
darbinieki, kā arī pieaicinātas personas.
Rezultāti un apbalvošana
Pēc katra konkursa posma
noslēguma labākie iesūtītie darbi
tiks publicēti Dabas aizsardzības
pārvaldes interneta mājas lapā
www.daba.gov.lv . Pēc konkursa
noslēguma tiks izveidots labāko
darbu elektronisks izdevums.
Katra posma labāko darbu autori saņems dažādas balvas no
konkursa atbalstītājiem, kā arī
balvu bezmaksas apmeklējuma
veidā kādā no Latvijas īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām
zinošu gidu pavadībā.
Plašāka informācija par
konkursu, konkursa nolikums un
anketa
atrodama
Dabas
aizsardzības pārvaldes mājas
lapas http://www.daba.gov.lv/
sadaļā ‘aktualitātes’ – ‘Radošo
darbu konkurss’

Seminārs lauksaimniekiem

Tēma: Bioloģiskā saimniekošana, bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības
palielināšana un realizācijas iespējas
Norises vieta: Latgales LAB, Sēlijas-25, Daugavpils
Datums: 17,18.05.2010
Programma:
Laiks

10:00-11:30

Stundu
skaits
2

11:30-12:15
12:15-13:45

13:45-14:00
14:00-17:00

Saturs

Lektors

Aktualitātes: likumdošana, sertifikācija
LKB vecākā speciāliste augkopībā
un atbalsts bioloģiskajā laukInese Magdalenoka
saimniecībā
Pusdienas

2

4

2. diena
09:00-16:00
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Kopā: st.

16

Bioloģiskās lauksaimniecības produkciLKB vecākā speciāliste augkopībā
jas realizāciju veicinošie un kavējošie
Inese Magdalenoka
faktori.
Kafijas pauze
Bioloģiski ražotas produkcijas vai
pakalpojumu mārketinga aktivitāšu
nodrošināšana. Kooperācijas
priekšrocības realizācijas veicināšanā

LKB vecākā speciāliste augkopībā
Inese Magdalenoka

Izbraukums uz bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem

Latgales LAB speciāliste Janīna
Kursīte
z/s ‘Salenieki’ Vārkavas novads,
Rožkalnu pagasts
z/s ‘Cido’ Vārkavas novads,
Rožkalnu pagasts

Galvenās izmaiņas 2010. gada platību maksājumu
sezonā

1.Vairs nebūs PVTM par laukaugu un lopbarības
platībām.
2.Vairs nebūs ENA atbalsts, bet deklarācijas tik
un tā 2010.gadā ir jāiesniedz, turklāt attiecībā uz
daudzgadīgo enerģētisko kultūraugu audzētājiemdeklarāciju iesniegšanas datums būs vēlāks.
3.Būs 2 jauni atdalītie maksājumi – par laukaugu
platībām un par lopbarības platībām (references periods būs 2009. gads).
4.Būs 2 papildus maksājumi par pienu:
a.viens ražotājiem, kuri ir 2008./09. kvotas gadā
realizējuši pienu virs 80 tonnām un kuru rīcībā
piena kvota ir arī 2009./2010. kvotas gadā; (Vienreizējs atbalsts)
b.otrs tiem, kuri realizējuši pienu virs 30 tonnām.(Ikgadējs atbalsts)
Realizēto piena tonnu daudzumu noteiks saskaņā
ar LDC datiem.
5.Būs vēl papildus 4 jauni LLVN nosacījumi:
a.lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu,
kuras nogāzes slīpums ir lielāks par 10 grādiem,
laika posmā no 1.oktobra līdz nākamā gada
1.aprīlim nodrošina vismaz minimālo kultūraugu
veģetāciju vai saglabā rugaini;
b.saglabā un nepieļauj dabas pieminekļu – dižakmeņu, aizsargājamu koku un aleju – kas aizsargājami saskaņā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem, apzinātu iznīcināšanu vai bojāšanu;

c.nelieto mēslošanas līdzekļus 10 metru platā
joslā gar ūdensteci, kas noteikta Ūdens saimniecisko
iecirkņu klasifikatorā; (šī prasība stāsies spēkā no
2012.gada 1.janvāra)
d.lauksaimniekam ir ūdens resursu lietošanas
atļauja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto
kārtību par ūdens resursu lietošanas atļauju, ja, veicot lauksaimnieciskas darbības, apūdeņošanā izmanto vairāk nekā 10 kubikmetru virszemes vai
pazemes ūdeņu diennaktī.”
Jauns LLVN pļaušanas nosacījums īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā- nogana un appļauj vai
vismaz vienu reizi nopļauj, zāli novāc vai sasmalcina un izkliedē līdz kārtējā gada 30.septembrim.
6.
Būs papildu nosacījumi MLA:
a.
Papuve varēs būt tikai 20 % no
saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes.
Ja ir vairāk, tad MLA atbalstu par papuvi nemaksā;
b.
Iespējams!!!! Tiks atcelta iespēja pieteikt
vienu un to pašu platību uz MLA un BDUZ vai
NATURA 2000 LIZ.
7.
2010.gadā būs iespēja uzņemties jaunas
saistības (BLA, BDUZ, BI, LDGRS. Uz IDIV var
tikai tie, kam ir saistības valsts atbalsta ietvaros),
tomēr nodrošinot, ka valstī kopējā apakšpasākuma
saistību platība nepalielināsies vairāk kā par 10%
(saskaņā ar šā brīža grozījumu projektu). Ja apakšpasākuma saistību platība pārsniegs 10%, tad tā individuālā līmenī tiks proporcionāli samazināta.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija" saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
14.jūlija noteikumiem Nr.783 "Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1209
"Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības

atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā
pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"".
Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2010.gada 5.maija līdz 2010.gada 30.decembrim vai līdz laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"
publicētajam paziņojumam par kārtas noslēgumu
saskaņā ar 2009.gada 20.oktobra MK noteikumu
Nr.1209 13.2 punktu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie
norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā:
http://www.lad.gov.lv/ sadaļā ES atbalsts.

Lauku atbalsta dienesta paziņojums
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Pilskalnieši Mihails un Jadviga
Kukjāni 10. aprīlī atzīmēja savas
kopdzīves zelta kāzu jubileju.
Jadviga dzimusi 1938. gadā triju
bērnu ģimenē, bet Mihails 1934. gadā
četru bērnu ģimenē. Abi ir dzimuši
Baltkrievijā. Dzīvoja vienā kolhozā.
Viņu tikšanās nebija nejauša, jo Mihails
bija draugos un kopā strādāja ar Jadvigas brāli. Labāk viens otru sāka iepazīt
vietējā kluba deju vakaros. Deju solis
īpaši viegls bija Jadvigai un arī Mihailam tas labi padevās. 1960. gada 11.
aprīlī viņi viens otram ”jā” teica ciema
padomē, bet pēc mēneša salaulājās
Silenes baznīcā. Diena bijusi saulaina
un silta. Kāzas svinējuši trīs dienas. Tā
bija pieņemts vispirms līgavas, tad līgavaiņa mājās. Pēc kāzām Mihails un
Jadviga pārcēlās uz dzīvi Talsos, kur arī
piedzima viņu bērni dēls Česlavs un
meita Alicija.
Savas mājas „Rasiņas” Mihails un
Jadviga uzbūvējuši paši. Darbs bijis
smags īpaši Jadvigai, jo kolhozā par
slaucēju nostrādāti 30 gadi. Mihails
strādāja par šoferi. Savā piemājas zemē
viņi astoņus gadus stādīja 3,5 tūskstošus kāpostu stādu,
tad izaudzēto ražu veda pārdot uz Ļeņingradu (tag.Sanktpēterburgu).
Arī šobrīd, kad jaunības gadi aiz muguras viņu ikdiena
tāpat ir darba pilna. Tā sākas ap 5.30 un beidzas, kad darbi
ir padarīti. Taču prieku dzīvē ienes viņu mazbērni par

Zelta pāris

Tas bija nesen, tas bija tik sen...

kuriem viņi stāsta ar lielu prieku. Mazmeitas Juta, Liene,
Jūlija ir atsaucīgas uz pīrāgu un cepumu cepšanu, bet
mazdēls Elmārs palīdz lauku darbos. Īpašās tradīcijas ģimenē ir Lieldienas un Ziemassvēki, kad ciemos sabruc
bērni un mazbērni. Par svētku mielastu, protams, rūpējas
Jadvigas kundze, kura ir laba simniece, jo Mihailam patīk

Intervija ar deputātu

pašvaldības domes deputātam?

Deputātam ir jābūt empātiskam (līdzjūtīgam), atvērtam
uz cilvēkiem un saprātīgiem jauninājumiem, kompetentam un objektīvam izvērtējot dažādus jautājumus, atbildīgam pieņemot lēmumus un elastīgam ieviešot
inovācijas. Viņam ir jāpalīdz ar savu pieredzi arī
speciālistiem.

4. Deputāts visā savā darbībā ir tautas pārstāvis.
Sakiet, lūdzu, kas, jūsuprāt, ir tas, kas šobrīd visvairāk
uztrauc novada (gan pilsētu, gan lauku) iedzīvotājus?
Izdzīvošana. Līdzsvara saglabāšana starp esošajiem
līdzekļiem un vajadzībām.
5. Jūsu pamatdarbs saistās ar bērniem. Kā šī ikdienas saskare ietekmē Jūsu, kā deputātes uzskatus un
pārliecību?

Prioritāte ir izglītība un kultūra. Visas mūsu sabiedrības
pamats ir jaunā paaudze. Esot par deputāti ir iespēja
pievērst lielāku uzmanību šīm jomām. Domājot par
bērniem un kultūras attīstību mēs ieguldām novada
nākotnē.

Inese Vuškāne -Ilūkstes 2.vidusskolas skolotāja,
logopēde

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

Iespēja piedalīties sabiedriskajos procesos un sniegt
savas pieredzes artavu novadam.
2. Ar ko ir saistīts deputāta darbs?

Tā ir liela atbildība un kompromisi. Deputāta darbā
skatījums uz notiekošo nedrīkst balstīties uz personiskajām emocijām, kā arī raugoties uz lietām un situācijām,
uzsvars aizvien jāliek uz novada nākotni.
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6. Pašlaik daudzi iedzīvotāji ir palikuši bez darba.
Nākotnē bezdarbnieku skaits varētu palielināties.
Kādu Jūs, kā deputāte, redzat šīs situācijas iznākumu?

Redzot situāciju valstī, prognozes ir skumjas. Var gudri
spriest par to, kas būtu jādara un kā jārīkojas. Cilvēki ir
nikni, emocijas ir sakāpinātas līdz baltkvēlei, un, protams,
tas viss nav bez pamata. Jāsakņojas savās ģimenēs, jāstiprina tās un jāņem spēks no tām. Jāiemācās mīlēt, ne tikai
tuvākos, bet arī citus cilvēkus. Jābeidz uzspiest savu
viedokli, bet jāiemācās ieklausīties vienam otrā, bez naida
un nepatikas. Tikai pieņemot citādo, mēs spējam augt.
7. Kādas ir Jūsu, kā deputātes, prioritātes?
Izglītība un kultūra.

8. Vai ir kaut kas tāds, ko Jūs šī sasaukuma laikā,
būdama deputāta amatā, vēlētos mainīt?

tas bija tik sen”.

viss ko viņa gatavo.
Jautāta par mīļāko gadalaiku,
Jadvigas kundze piemin vasaru, jo
patīk siltums, bet Mihaila kungam
tīk ziema, kad var doties medībās,
kas ir sirdslieta vairāku desmitu
gadu garumā. Pēc medībām
pārnākot mājās, viņš jūtas atpūties,
enerģijas pilns. Mihails atzīst, ka,
laukos dzīvojot, cilvēkam jākustas.
Jadvigai no ziediem vislabāk patīk
rozes, kuras pie mājam viņa audzē
pati, bet krāsas īpaši mīļākās nav,
jo labas ir visas. No TV pārraidēm
Mihailam patīk hokejs, bet Jadvigai daiļslidošana.
Sirsnīgu
paldies
par
neaizmirstami skaisti noorganizēto
kāzu jubileju viņi saka saviem
bērniem, mazbērniem, znotam Viktoram, vedeklai Vitai un viņu
draugiem no deju kolektīva.
Jaunajām ģimenēm viņi novēl
vairāk ticēt viens otram, pielāgoties
un, protams, piedot, jo dzīve rit ātri
un par saviem kopdzīves 50
gadiem viņi saka: „Tas bija nesen,

Ilūkstes novada KC Pilskalnes pagasta kultūras
pasākumu organizatore
Skaidrīte Azarstarpe

Katrā laikā un jomā vienmēr ir bijušas un būs fundamentālas lietas, kas sevi ir apliecinājušas kā labas un efektīvas. Tāpēc ne vienmēr viss būtu jānomaina vai
jāiznīcina. Es neesmu pret pārmaiņām vai jaunievedumiem, bet tiem ir jābūt pamatotiem un saprātīgiem. Kaut
ko mainot, ir jāizvērtē plusi un mīnusi, kādas sekas var būt
pēc gadiem. Citreiz nepopulārs lēmums šodien, nākotnē
var nest pozitīvus rezultātus.
9. Kā Jūs uzskatāt, kurš no realizētajiem un topošajiem projektiem (vai arī kas cits) varētu tikt uzskatīts
par virzītājspēku ceļā uz novada izaugsmi?

Tiek darīts daudz un viss tiek virzīts uz izaugsmi.
Nekad novadā netika tik daudz paveikts kā šo piecu gadu
laikā. Skauģi un kritizētāji vienmēr būs, nekad visiem
nebūsi labs. Nopelt nav liela māksla, bet realizēt kaut ko
labu ir jābūt komandai. Es ceru, ka Ilūkstē sporta halle
būs!
10. Visām vadībā esošajām iestādēm šis ir sarežģīts
laiks, kad papildus ikmēneša sēdēm tiek rīkotas arī
ārkārtas doms sēdes, kā laikā ir jāpieņem daudz
nopietnu un novadam svarīgu lēmumu. Kas ir Jūsu
galvenais vadmotīvs lēmumu pieņemšanā?
Nekaitēt , bet veicināt novada attīstību.

11. Kas varētu tikt uzskatīts par mūsu novada
bagātību?

Cilvēki, kas neskatoties ne uz ko, ir darbīgi, pozitīvi un
cilvēciski.

12. Vai ir kaut kas, ko jūs gribētu teikt vai novēlēt
saviem vēlētājiem – cilvēkiem, kas Jūs atbalstīja?

Veselību un humora dzirksti, dzīvojot šajā nemierpilnajā haosa laikā. Nekas šajā dzīvē nenotiek tāpat vien, arī
nepatīkamām lietām ir savi plusi. Mīliet un ticiet! Ticība
mūs izglābs.
Sarmīte Bogdanoviča
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aktualitātes

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes
25.03.2010. lēmumu Nr.79
(prot. Nr.6., 9.&)

Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 25.marta
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2010

Nodeva par Ilūkstes novada pašvaldības
izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un
21.panta pirmās daļas 15.punktu un
likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības nodevu objektus, likmes,
nodevu maksāšanas kārtību un nodevu maksātājus, kā arī personu loku, kuras atbrīvotas
no nodevas maksas par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām.

II. Nodevu maksātāji
2. Nodevu maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras saņem pašvaldības
izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.
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III. Nodevu objekti un likmes
3. Par Ilūkstes novada pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un
apliecinātām to kopijām maksājama pašvaldības nodeva šādā apmērā:
3.1. izziņa – Ls 0,50;
3.2. domes sēžu protokola izraksts, ja tas tiek pieprasīts atkārtoti – Ls 0,50;
3.3. izziņa no pašvaldības arhīva – Ls 1,00;
3.4. apliecināts izkopējums no novada teritorijas plānojuma un detālplānojuma – Ls
1,00;
3.5. atzinums par lietošanas mērķa atbilstību pašvaldības teritorijas plānojumam – Ls
1,00;
3.6. citi pašvaldības izstrādāti oficiālie dokumenti – Ls 0,50.
IV. Personas, kas atbrīvojamas no nodevas samaksas
4. No nodevu samaksas atbrīvojamas šādas personas:
4.1. politiski represētās personas;
4.2. I un II grupas invalīdi;
4.3. trūcīgās personas.
V. Nodevu samaksas kārtība

5. Personas saistošajos noteikumos noteiktās nodevas iemaksā Ilūkstes novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasēs.
6. Nodeva pilnā apmērā iekasējama pirms attiecīgo dokumentu saņemšanas.
7. Nomaksu apliecinošie dokumenti uzrādāmi attiecīgajām pašvaldības amatpersonām
pirms pakalpojuma saņemšanas.
8. Nodevu ieskaita pašvaldības pamatbudžetā.
9. Nodevu iekasēšanas un izlietošanas kārtību kontrolē pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļa saskaņā ar domes apstiprināto novada pašvaldības budžetu.
Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Novada domē

Ko nolēma deputāti marta domes sēdē

•Izdarīja grozījumus pašvaldības 2010.gada budžetā. Papildus finansu līdzekļus
piešķīra pirmskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” krēslu iegādei, Ilūkstes 1.vidusskolai
mēbeļu un remonta materiālu iegādei, kā arī izslēdza no pašvaldības bilances Ilūkstes 1.
vidusskolas nolietoto datora komplektu.
•Piešķīra finansu līdzekļus piemiņas veltēm Ilūkstes novadā dzīvojošām politiski
represētām personām. Kopā novadā ir 100 politiski represētas personas.
•Nolēma turpināt līdzdarboties Latvijas piļu un muižu asociācijā ar Bebrenes pagasta
muižas kompleksu. Par atbildīgo nozīmēja Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāju Benitu
Štrausu.
•Sakarā ar darba apjoma pieaugumu Sociālajā dienestā izveidoja sekretāres lietvedes
amata vienību.
•Noteica nedzīvojamo telpu nomas maksu Eglaines pamatskolā, juridiskām personām
Ls 0,50 par 1 m2 mēnesī un fiziskām personām Ls 0,40 par 1 m2 mēnesī.
•Pārskatīja maksas pakalpojumus naktsmītnēm Ilūkstē, Jēkabpils ielā 10a. Ar 1.aprīli
par naktsmītni vienai personai būs jāmaksā Ls 6,05, tai skaitā PVN 21%. Par naktsmītni
viesu grupām (ne mazāk kā 10 personas) vienai personai Ls 3,03, tai skaitā PVN 21%,
ar brokastīm vai vakariņām vienai personai Ls 4,84 tai skaitā PVN 21%, ar brokastīm un
pusdienām vienai personai Ls 7,26, tai skaitā PVN 21%. Par naktsmītni 1-vietīgā un 2vietīgā numurā ar ērtībām vienai personai ar brokastīm Ls 7,87, tai skaitā PVN 21%, ar
brokastīm un vakariņām vienai personai Ls 9,68, tai skaitā PVN 21%. Par naktsmītni
novadā dzīvojošiem jauniešu un skolēnu grupām (ne mazāk kā 10 personas) vienai personai Ls 1,82, tai skaitā PVN 21%, ar brokastīm, pusdienām un vakariņām vienai personai Ls 7,87, tai skaitā 21% PVN
•Ar 1.aprīli noteica šādus Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpoju-

mus:
No maksas pakalpojumiem 100% apmērā atbrīvoja novadā dzīvojošos 1. un 2. grupas invalīdus, trūcīgās un politiski represētās personas. No maksas 50% apmērā atbrīvoja
1.1. un 1.2.punktā minētajos maksas pakalpojumos, ja viens no laulības pieteicējiem ir
novadā dzīvojošs 1. un 2. grupas invalīds, trūcīga vai politiski represēta persona.

•Pieņēma saistošos noteikumus par nodevu par pašvaldības izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem un apliecinātām to kopijām. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc RAPLM
atzinuma saņemšanas .
•Apstiprināja izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes 2010.gadam. Mēnesī
viens audzēknis Ilūkstes 1. vidusskolā izmaksā Ls 24,62, 2.vidusskolā Ls 30,26, Bebrenes vidusskolā Ls 32,77, Eglaines pamatskolā Ls 48,60, Subates pamatskolā Ls 41,48,
neklāties vidusskolā Ls 15,18, pirmskolas izglītības iestādē “Zvaniņš” Ls 90,47.
•Nolēma piedalīties Latgales plānošanas reģiona projektā “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales –Utenas -Vitebskas pārrobežu reģionos”, uzņemoties projekta apakšpartnera lomu projekta idejas ”Ilūkstes novada Bebrenes pagasta Amatniecības un
vēstures centra izveide” īstenošanā, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu Ls 4217 apmērā un projektā “Izglītības, veselības un sociālās attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu mērķu grupu iedzīvotājiem” uzņemoties projekta
apakšpartnera lomu projekta idejas “Ilūkstes novada Bebrenes ciema daudzfunkcionālā
sporta laukuma ierīkošana” īstenošanā , nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu Ls 4217
apmērā.
•Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Spulgas” Bebrenes pagastā, “Zemvalži –1” Pilskalnes pagastā un Ozolu ielā 8, Ilūkstes pilsētā.
•Piešķīra adreses akciju sabiedrības “Latvenergo” objektiem Bebrenes, Dvietes un
Eglaines pagastos.
•Izskatīja vairākus iesniegumus nekustamo īpašumu jautājumos. Precizēja pašvaldības
zemes vienību platības Šēderes, Dvietes un Prodes pagastos.
•Izskatīja jautājumu par iespēju izveidot Ilūkstes novadā kopīgu pašvaldības struktūrvienību „Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldi”. Subates pilsēta ar lauku teritoriju ir sadalīta divās administratīvi teritoriālās vienībās - Subates pilsētā un Prodes
pagastā. Prodes pagasta teritorija ir 9500 ha, tur dzīvo nepilni 300 iedzīvotāju. Prodes
pagastam nav izteikta administratīva centra. Infrastruktūras objekti: izglītības, kultūras,
veselības aprūpes iestādes, pasts, veikali atrodas Subates pilsētā. Šobrīd Subates pilsētas pārvalde sniedz pašvaldības pakalpojumus gan Subates pilsētas ,gan Prodes pagasta
iedzīvotājiem. Izvērtējot esošo situāciju,dome nolēma lūgt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru atļaut Ilūkstes novadā izveidot kopīgu pašvaldības struktūrvienību
„Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldi”.
•Izveidoja vides komisiju un apstiprināja tās darbības reglamentu.
Komisijas priekšsēdētājs Stefans Rāzna, komisijas locekļi: Agris Elerts (Pilskalne),
Gunta Okmane (Subate), Sandra Surgovte (Ilūkste), Guntis Lazdovskis (Dviete), Benita
Štrausa (Bebrene), Elita Skrimble (Eglaine), Ineta Zībārte (Ilūkste) un Romualda Kartašova (Ilūkste). Zaļā komisija risinās ar vidi saistītos jautājumus, sniegs atzinumus un
priekšlikumus novada teritorijas sakopšanā, apzaļumošanā, labiekārtošanā, vides
aizsardzībā un citos jautājumos.
•Par SIA ”Veselības centrs Ilūkste” valdes locekli atkārtoti uz trīs gadiem iecēla Anitu
Ločmeli.
Ar domes sēžu protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības
mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā “Dome/domes sēdes/” un lasīt visās novada bibliotēkās.
Pašvaldības lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova
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Sports

ILŪKSTES NOVADA 5. VELOMARATONA
VELTĪTA HERONĪMA LAPKOVSKA PIEMIŅAI, KĀ ARĪ LR NEATKARĪBAS DEKLARĀCIJAS ATJAUNOŠANAS 20 GADADIENAI
NOLIKUMS
5.Sacensību programma

Reģistrēšanās no plkst. 8.30 Ilūkstes pilsētas stadionā
Sacensību atklāšana 10.30
Velomaratona starts plkst. 11.00
Viena apļa garums ir 11 km.
Velomaratona maršruts: STARTS Ilūkstes pilsētas Vienības laukums – Raiņa iela – ceļš
(Ilūkste—Bebrene-Birži) – ceļš (Skudrīši-Zemenes) – ceļš (Skaidrītes-Doļnaja) – ceļš
(Ilūkste- Doļnaja) - FINIŠS Stadiona ielā.
Velobrauciena dalībniekiem distances finišā un trases posmā Ilūkstes pilsētas Raiņa ielas
sākumā tiks piedāvāts dzeramais ūdens.
Sadalījums pa vecuma grupām

Bērnu sacensības notiks Ilūkstes pilsētas stadionā.
Sacensību starts 1. un 2. vecuma grupas bērniem plkst. 9.30
Sacensību starts 3. un 4. vecuma grupas bērniem plkst. 11.00
Bērnu sacensībās dalībniekiem velosipēdu lielumam jāatbilst dalībnieka vecuma parametriem (nav pieļaujama braukšana ar velosipēdu, kurš atbilst pieaugušo izmēriem).

1.Mērķis un uzdevums

Maršruta karte

Iemūžināt izcilā velotrenera un Ilūkstes novada riteņbraukšanas tradīciju saglabātāja un
kopēja Heronīma Lapkovska piemiņu.
Popularizēt riteņbraušanas sportu Ilūkstes novada iedzīvotāju vidū, stiprinot draudzīgas
attiecības ar citu reģionu sportistiem. Piesaistīt jaunatni riteņbraukšanas sportam un to pilnveidot.
2.Sacensību vadība

Sacensības organizē Ilūkstes novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Riteņbraukšanas
federāciju.
Sacensību vadība uzdota Ilūkstes novada riteņbraukšanas orgkomitejai.
Sacensības notiek saskaņā ar SRS sacensību noteikumiem.
3.Sacensību laiks un vieta

Sacensības notiek 2010. gada 15. maijā ILŪKSTĒ
Iepriekšējā pieteikšanās: e-pasts ilona.linarde@ilukste.lv,
tālr. 65447859, 20219090
4.Dalībnieki

Piedalīties sacensībās aicināti Ilūkstes novada un citu novadu iedzīvotāji, kā arī visu republikas sporta klubu un riteņbraukšanas klubu locekļi, un visi aktīvas atpūtas un
riteņbraukšanas sporta cienītāji bez vecuma ierobežojuma.
Velomaratona dalībniekiem veloķiveres obligātas.
Dalībnieki ar sacīkšu tipa velosipēdiem drīks startēt tikai sporta klases brauciena disciplīnā.
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6.Vērtēšana

Vērtēšana notiek pēc laika uzskaites pa vecuma grupām Tautas klases, kā arī Sporta distances ietvaros.
7.Apbalvošana

Absolūtajā vērtējumā labākā rezultāta ieguvējs vīrietis un ieguvēja sieviete tiek apbalvoti ar Ilūkstes novada piemiņas kausu. Sacensību 1., 2. un 3.vietas ieguvēji pa
vecuma grupām un sporta klasē tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un piemiņas balvu.
Bērnu sacensību 1., 2. un 3. vietu ieguvēji 1. un 2. vecuma grupās tiek apbalvoti ar
diplomiem, 1., 2. un 3. vietu ieguvēji 3. un 4. vecuma grupās tiek apbalvoti ar diplomiem
un medaļām.
Visi sacensību dalībnieki finišā saņem piemiņas velo-uzlīmi.
Katrā vecuma grupā notiks 2 īpašu velomaratona piemiņas balvu izloze (pēc dalībnieku
numuriem).
8.Pieteikšanās un finansiālās saistības

Vārdiskos pieteikumus un dalībnieku kartītes (forma pielikumā) ar dalībnieka parakstu,
ka dalībnieks personīgi atbild par savu veselības stāvokli, komandas pārstāvis vai dalībnieks iesniedz sacensību sekretariātā sacensību dienā līdz plkst.10.30, pretī saņemot starta
numuru.
Dalības maksa dalībniekam Ls 2.00 (Izņemot bērnus un skolēnus), vienai ģimenei Ls
3.00
Bērnu sacensību dalībnieku pieteikumus sekretariātā iesniedz:
1. un 2. vecuma grupai līdz plkst. 9.00;
3. un 4.vecuma grupai līdz 10.30.
Sacensību noslēgums un apbalvošana Ilūkstes pilsētas stadionā.
Izdevumus saistītus ar velomaratona organizešanu sedz Ilūkstes novada dome. Pārējos
izdevumus sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.
Ilūkstes novada domes velomaratona orgkomiteja.
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Sports

„Lieldienu kausa” izcīņa basketbolā vīriešu un sieviešu komandām

Lieldienu ieskaņā 2.un 3.aprīlī Ilūkstē notika tradicionālā Ilūkstes novada „Lieldienu kausa” izcīņa basketbolā vīriešu un sieviešu komandām. Iepriecināja kuplais
dalībnieku un atbalstītāju pulks, kas liecina, ka Ilūkstes
novadā dzīvo sportiski un aktīvas atpūtas cienoši ļaudis.
Sacensībās satikās jauniešu degsme ar brieduma pieredzi.

2.aprīlī par Ceļojošo Lieldienu kausu cīnījās 7
vīriešu komandas: Ilūkstes 1.vidusskolas, Brālēni un Co,
Ķišlaka, Pilskalnes, Hektors (Ilūkste), Bebrenes, Baltie
(Dvietes) komandas. Komandu savstarpējo spēļu izloze
sarindoja komandas līdzvērtīgā sacensībā, kas jau no paša
sākuma radīja intriģējošu interesi par gaidāmajiem

Brālēni un Co komanda. Tikai ar 5 punktu
pārsvaru trešās vietas ieguvēji arī šogad
kļuva Bebrenes vidusskola. Par pirmo vietu
cīnijās Pilskalnes un Ķišlaka komandas.
Šogad ceļojošā kausa ieguvēji kļuva Pilskalnes komanda.Labāko spēlētāju titulu
ieguva Jānis Krūtkrāmelis (Bebrene), Sandis
Multiņš (Ķišlaks), Alvis Šedis (Pilskalne).

Savukārt 3.aprīlī pirmo reizi cīņai par
Lieldienu Ceļojošo kausu pulcējās sieviešu
komandas. Tās bija Ilūkstes novada, Ilūkstes
1.vidusskolas viduskolnieču, Ilūkstes
1.vidusskolas pamatskolnieču
un Bebrenes vidusskolas komandas.

(1.rindā no kr.) Igors Voitkevičs, Jānis Kaniņš, Anatolijs Panteļeiko
(2.rindā no kr.) Edijs Timšāns, Alvis Šedis, Armīns Kaniņš, Jevģēnijs
Širvinskis, Mareks Bogdanovs
rezultātiem. Spraigā, aizraujošā, meistarīgā un draudzīgā
gaisotnē norisinājās spēles, kuras tiesāja tiesneši S.Pavlovs
un I.Gurjančiks, kā rezultātā noskaidrojās šī gada uzvarētāji. Par trešo vietu sīvi cīnījās Bebrenes komanda ar

Sacensību atklāšanas ceremonijā Daugavpils novada
domes sporta nodaļas vadītājs
E.Lihoveckis pasniedza Ilūkstes novada komandai, kā Daugavpils
novada
atklātā
čempionāta basketbolā sievietēm uzvarētājkomandai kausu
un medaļas par 1.vietu. Šķita,
ka vēl pirms sacensību
sākšanās uzvarētājkomanda
jau ir noskaidrota, tomēr iepriecināja jauniešu neatlaidība,
cīņasspars un arī meistarība
visu savstarpējo spēļu laikā.
Trešo godalgoto vietu ieguva (1.rindā no kr.) Līga Fjodorova, Silvija Razminoviča, Sandra Dilāne,
Bebrenes vidusskolas ko- Elita Rutkupa (2.rindā no kr.) Agita Fokina, Vija Plinte,Inta Vaitkuna,
manda, 2.vietu – Ilūkstes komandas treneris Dainis Millers, Guna Linarde, Sarmīte Puriņa un
1.vidusskolas vidusskolnieču
Iveta Rokjāne
komanda, bet 1.vietu un ceļojaunākā komanda - Ilūkstes 1.vidusskolas pamatskolas
jošo Lieldienu kausu izcīnīja pieredzējušā
meitenes, kuras parādīja labus rezultātus un bija ievērības
Ilūkstes novada sieviešu komanda. Par
cienīgas pretinieces pārējām komandām.
labākajām spēlētājām tika nominētas Rūta
Puida (Bebrene), Evija Kaļiņina (Ilūkstes
Paldies visiem sacensību dalībniekiem, treneriem,
1.vsk. vidusskolnieces), Iveta Rokjāne (Ilūklīdzjutējiem un organizatoriem!
stes novads).

Visskaļākos applausus apbalvošanas ceremonijas
laikā saņēma Ilūkstes novada sieviešu komandas treneris
Dainis Millers, kurš ilgu gadu laikā no visas sirds nesavtīgi
ir trenējis šo komandu. Īpašu uzslavu ir pelnījusi vis-

Ilūkstes novada pašvaldības
Izglītības, Kultūras un Sporta nodaļas vadītāja
Ilona Linarde

„Sniegpulkstenis 2010”

Šā gada 02. martā Ilūkstē notika ilggadējā trenera Vladimira Vinokurova Starptautiskais piemiņas turnīrs futbolā „Sniegpulkstenis 2010”. Piedalījās četras komandas no Visaginas (Lietuva), Rēzeknes un Ilūkstes.
Pirmo vietu un piemiņas kausu izcīnīja Lietuvas jaunie futbolisti, otrajā vietā
Rēzekne, bet trešie Ilūkstes komanda. Par turnīra labāko spēlētāju tika atzīts ilūkstietis Andrejs Polovinkins.
Imants Rubļevskis

komandu labākie spēlētāji

komandu kapteiņi un vadība nolika ziedus uz V.Vinokurova kapa
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Apsveicam

Paziņojumi

Paziņojam, ka no 2010.gada 12.aprīļa
Ilūkstes novada bāriņtiesa atrodas
Brīvības ielā 13, Ilūkstē.

Vairs skaistāku brīžu dzīvē nav,
Kad laime, ko gribēji, tagad ir tava,
Kad divi ceļi par vienu var kļūt,
Un divas sirdis vienotas būt.
Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

Aigaru Mastiņu un Ievu Dumarāni
Vladimiru Ušakovu un Alisi Krasovsku

10.00 – muzikāls uzvedums pēc „Šveika” motīviem;
piedalās deju grupa, vokālais ansamblis un teātra
pulciņš
11.00 – radošās darbnīcas veterinārmedicīnā, viesmīlības
pakalpojumos un ēdināšanā

Tur no debess tāles, kur daudz eņģeļu,
Skata Dievs un svētī katru bērniņu.
Bērniņš lūdz, Dievs klausa, sargā maziņu,
Lai kur nepiedauza savu kājiņu.
Bērniņ mīļais, dzirdi jel šo vārdiņu:
Dievs nes savā sirdī katru bērniņu.

Par audzēkņu uzņemšanu 2010.gadā skatīt: www.bebrene.lv

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
- Līga Potašenko
- Vitālijs Ivanovs
- Valentīns Utkins
- Ralfs Andernieks
- Dace Zemlicka
- Maksims Komarovs
- Paula Kraševska

23.02.2010.
25.03.2010.
28.03.2010.
24.03.2010.
26.03.2010.
27.03.2010.
08.04.2010.

Ilūkstes novada pašvaldība sirsnīgi sveic apaļajās jubilejās aprīlī dzimušos novada iedzīvotājus:

Eglainē:
Ilūkstē:
Pilskalnē:
Prodē:

Subatē:

Šēderē:

Nāciet un izbaudiet šo skaistumu!

P.S. Ja paši esat ieinteresēti veidot rotas, bibliotēkā jūs varat
iepazīties ar literatūru par šo darbu veidošanu.

Pateicība

Šī diena lai jums skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst

Dvietē:

Sandras Strodes izstāde-pārdošana „Kad
uzzied pērles”

Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā, Bibliotēku nedēļas ietvaros, no 20.aprīļa līdz 18.maijam apskatāma rotu mākslinieces
Sandras Strodes izstāde-pārdošana „Kad uzzied pērles”.
Vairāk par mākslinieces darbiem varat uzzināt
www.onuxfluwer.lv.

Ilūkste
Eglaine
Subate
Dviete
Ilūkste
Ilūkste
Subate

Ilūkstes novada pašvaldība sveic laimīgos vecākus un vecvecākus
sakarā ar bērniņu piedzimšanu

Bebrenē:

Bebrenes Profesionālā vidusskola
aicina apmeklēt atvērto durvju dienu 2010.gada 29.aprīlī

Romualds Vanags, Regīna Gičevska, Inese Kiope

Ilūkstes iedzīvotāja Vilma Lāca izsaka pate icību savai ģimenes ārstei Ludmilai Antonovai
par iecietīgo un sirsnīgo attieksmi.

Viktors Plonis, Jānis Salcevičs

Irēna Lisičkina-Lisiča, Jānis Spurģis, Vanda Krastiņa, Alfons Veļauga, Rita Salna,
Helēna Plone

Jāzeps Rimeicāns, Dzintra Slišāne, Nadežda Soboļevska, Anatolijs Miļakins,
Vladislava Miseviča, Jānis Pučka, Valdis Baiks, Regīna Borina, Ņina Gņedova,
Valentīna Valtere, Veronika Vanaģele
Anatolijs Hatjanovskis, Jānis Paulovskis, Ausma Raščevska, Jāzeps Kantāns
Irēna Čamāne, Sofja Puķāne

Anatolijs Barišņikovs, Natālija Kolosova, Marija Saltikova

Ženija Aļeksejeva, Monika Šalajeva, Janīna Šulte

Līdzjūtība
Lūdzu, lūdziet par mani ikrīt
Jūs, kuru dvēseles gaismā mīt.
Lai mūžības gaismā pār mani krīt
Dieva miers un tēvzemes smiltis.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Zelma Ecētēja
16.07.1919 – 16.03.2010
Eglaine
-Ernests Gaļinovskis 02.09.1947 - 16.03.2010
Ilūkste
-Viktors Ščerbatjuks 08.12.1949 – 15.03.2010
Eglaine
-Sofija Šipīļina
14.11.1926 – 18.03.2010
Bebrene
-Regīna Smagare
19.01.1935 – 20.03.2010
Pilskalne
-Aleksejs Malijs
05.10.1937 – 24.03.2010
Pilskalne
-Jānis Kurlovičs
03.03.1958 – 25.03.2010
Bebrene
-Pjotrs Juhno
17.10.1946 – 27.03.2010
Bebrene
-Romualds Linards
11.02.1921 – 29.03.2010
Dunava
-Alberts Stelmaks
31.10.1931 – 05.04.2010
Pilskalne
-Hionija Kličova
11.03.1931 - 06.04.2010 Eglaine
-Vjačeslavs Čečeņins 14.06.1951 - 09.04.2010 Subate
-Jānis Plikšs
29.07.1941 - 11.04.2010 Subate
-Jāzeps Skrimblis
02.10.1930 – 14.04.2010 Dviete
Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča
e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

Ilūkstes novada pašvaldības adrese: Ilūkste, Brīvības iela 7
tel. 65447859, e-pasts: dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem
atbild rakstu autori.

Maketēšana: Sarmīte Bogdanoviča
Iespiešana: SIA “Latgales druka”,
tirāža - 1000 eksemplāri.

