Ilūkste  Subate 

Bebrene  Dviete  Eglaine  Pilskalne  Prode  Šēdere 

Dzelteno un sārto lapu ielokā ir pienācis septembris. Tas ir
laiks, kad radošiem cilvēkiem sirdi apņem melanholijas un
klusa prieka pavediens.
11.septembris bija diena, kad Ilūkstes novada dzejot pratēju
ceļš veda uz Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra muzeju, kur
sirsnīgā gaisotnē varēja dalīties dzejā, kopā būšanas priekā un
vienkārši – smaidā. Krāšņo pasākuma buķeti papildināja arī
Oksanas Šeršņovas izspēlētās saksofona notis.
Šai dienai par godu tika laista klajā arī Ilūkstes novada dzejas burtnīca „Lūgums atvasaras saulei”, kurā tika apkopota Vandas Krastiņas, Marijas Baltmanes, Laimas Buķes, Dzidras
Svirkovičas, Dzintras Krievānes, Zinaīdas Ķederes, Irinas
Malānes, Dzintras Ozolas, Tamāras-Natalijas Ļevašovas, kā
arī skolēnu – Santas Kantānes (Bebrenes v-sk.), Vikijas
Klišānes, Kristīnes Tuzikas, Inetas Dudares, Zandas Butkevičas, Rūdolfa Surgovta, Amandas Lapas, Lāsmas Kokaines,
Megijas Pabērzas, Toma Barišnikova, Ivara Gabreviča, Gerdas
Vorotinskas, Jutas Kukjānes (Ilukstes 1.v-sk.), Svetlanas Iftodijas (Sadraudzības v-sk.), Agneses Veikšinas, Aivara Eihmaņa,
Guntara Eihmaņa, Ditas Ancānes, Maksima Jakovļeva, Aivitas
Griškas, Rūdolfa Semjonova, Sintijas Osītes, (Subates p-sk.)
dzeja.

Krāšņo pasākuma buķeti papildināja Oksanas Šeršņovas izspēlētās saksofona notis

Kultūras pasākumu plāns oktobrim.

Ilūkstes novada KC
9. oktobrī plkst.20.00 – Grupas ,,Patrioti.lg ” koncerts
16.oktobrī plkst.19.00 – Pašdarbnieku balle
21.oktobrī plkst.13.00 - Pensionāru pēcpusdiena
,,Kartupeļu laikā”

Bebrenes KN
23.oktobrī plkst. 19.00 – Bebrenes KN amatierteātra izrāde
Aivars Banka ,,Žņaudzavas zelts”

Subate
2.oktobrī- Rudens gadatirgus pasākumi Subatē:
no plkst. 8.00- gadatirgus
no plkst. 9.00- Subates muzejā- rotu mākslinieces
Sandras Strodes rotu izstāde-pārdošana
no plkst. 10.00- sacensības bērniem
plkst. 12.00 un plkst. 15.00- Filmu seansi;
Filma "Septiņi brīnumi"
Dok.filma "Kādreiz Subatē..."
(filma uzņemta 1987.gadā)
21.00- DISKO balle
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Mazi atspulgi no vasaras

Manās rokās guļ atvēries
pienenes zieds – Ilūkstes novada
dzejas dienu iznākusī 2010.gada
dzejas burtnīca „Lūgums atvasaras saulei”, kuras prezentācija notika Ilūkstes novada
muzejā 11.septembrī.
Dzejas burtnīcas idejas autore
ir Ilūkstes bērnu un jauniešu centra vadītāja Vanda Rimša.
Saulainais un siltais noformējums
jau uz grāmatiņas vāka ieved
lasītāju gaišā pasaulē, vasarā,
pilnā ar ziedētprieku. Dzejniece
Vanda Krastiņa lūdz: „Saulīte
mīļā, pasmaidi vēl, man vēl nav
vasaras gana...” Dzejniece
Laima Buķe atklāj: „Viss plaukst
un ziedēt steidz, Pat cilvēks atdzimst, ziedēt spēj...”
Dziļi izjusts ir Bebrenes dzejnieces, pens. skolotājas Marijas
Baltmanes veltījums „Ilgai Nīziņai”.
Tavs mūžs –
Viens elpas vilciens,
Bērnu soļu šķetināts,
Uz skolas altāra
Spožās liesmās
Dedzis un dedzināts,
Skolotāj.
Puķe zied un nejautā,
Kas man par to būs,
Kas zaudēts tiks, kas gūts.
Cik dodot guvi,
Vai tu to svēri?
Vai saulē mērī,
Cik gaismas izsijās?
Bet zeme silst
Un zāle zeļ
Un puķes zied
Un putni dzied.
Dižs cilvēks Saules taku iet.
Marijas Baltmanes dzeja ir
dzīva, tēlaina, kas uzrunā ik
lasītāju un klausītāju, atklājot cilvēkā garīgās vērtības.

Cena Ls 0,10

Dejnieces (no kreisās) Dzidra Svirkoviča, Dzintra Krievāne un Laima
Buķe priecājas par jaino dzejnieku devumu

Interesantas
ir
Ilūkstes
2.vidusskolas skolotājas Zinaīdas
Ķederes vārdu spēles: tik smaidīgas un uzjautrinošas, kas vedina
bagātināt valodu:
„Jaunība joņo Jūrmalas joma
jaunas jausmas jaukdama. Jauki!
Jocīgi! Jauneklīgi! Jāgrozās, jāklausās, jāstumda, jāvirza, jāatrod, jāstrādā! Jā, jauniešiem
jaunas jomas jāmeklē!”
Liels pulks jauno dzejdaru ar
savu atklātību, neviltoto sirsnību
ieved bērnības pasaulē. 3.klases
skolniece Agnese Veikšina no
Subates klausītājos ar savu dzejolīti izraisa patiesu prieku:
Zīmējumi
Es uzzīmēju saulīti
Kā?
Liels, liels pieneņu pušķis,
riņķī lapiņas.
Tā.
Es uzzīmēju mīļumu
Kā?
Vidū tētis un māmiņa, apkārt
daudz bērniņu.
Tā.

Es uzzīmēju pieniņu.
Kā?
Vidū gotiņa, apkārt zaļa
pļaviņa.
Tā.

Es uzzīmēju tīrību.
Kā?
Visi gan lieli, gan mazi
grābekļi rokā.
Tā.
Lai Dievs palīdz garīgi augt
jaunajai dzejniecei Bebrenes vsk.
12.kl. skolniecei Santai Kantānei.
Sintija Osīte no Subates pateicas:
„Paldies! Tev Dievs! Par laiku
šo: Kad lapas dzeltē Un lietus
līst. Paldies Tev Dievs, Paldies
Tev par to!”
Paldies visiem, kas šajā dzejas
dienā Ilūkstes novada muzejā
ienesa patiesu prieku, ģimenisku,
siltu noskaņu, kas atvēra dvēseli
tuvāk gaismai. Paldies rūķiem
Vandai un Valijai!
Dziļā pateicībā un cieņā –
Dzintra Krievāne
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Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas pirmais zvans

Ik gadu 1.septembris – Zinību
diena ir prieka, krāsainu ziedu
pušķu un satrauktu skatienu
piepildīta. Arī šogad, pelēku
mākoņu, bet tik saulainu smaidu
un vārdu pavadībā ir atnācis jaunais mācību gads, sev līdzi atnesdams arī jauninājumus. Savas
durvis pirmo reizi vaļā vēra Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, kas

Zinību dienas priekšvakarā,
kad gandrīz ikviens mazais
pirmklasnieks ir piepildījis savu
skolas somu, Ilūkstes novada
pirmskolas izglītības iestādē
“Zvaniņš” Latvijas Sarkanā
Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komiteja sadarbībā ar Ilūkstes novada sociālo dienestu
sapulcināja ģimenes, kurām
sagādā grūtības piepildīt košo,
ilgi gaidīto pirmklasnieka skolas
somu. Pietrūkst naudiņas nopirkt
kāroto sporta tērpu, zīmuļus,
burtnīcas. Šī iespēja notika.
Ienākot bērnudārzā, jaunos
pirmklasniekus sagaidīja čaklā
mārīte
(audzinātāja
Vita
Vanaģele) un attapīgā vāvere (audzinātāja Ilona Kūliņa), kuras
pārbaudīja skolēniem, vai zina
burtus un prot lasīt. Pārbaudīja,
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ir
izveidojusies
apvienojoties Ilūkstes 2.vidusskolai
un Ilūkstes novada
neklātienes
vidusskolai.
Visa laba vēlējumus skolas vadībai
un skolēniem teikt
bija ieradušies Ilūkstes novada pašvaldības
domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna un
Izglītības
un
zinātnes ministrijas
valsts
sekretāra
vietniece Kristīne
Vāgnere. Cerības
pilnus vārdus savā
uzrunā bilda arī
Sadraudzības
vidusskolas direktore Alite Kudiņa,
kā
galveno
panākumu
un
veiksmes atslēgu minot darba
sparu un draudzību.
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna
pasniedza
Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas direktorei jaunās skolas plāksni, kas
tika piestiprināta virs centrālajām
durvīm, pēc kā abu bijušo skolu
vecās plāksnes tika nodotas Ilūk-

stes novada BJC Novadpētniecības muzeja vadītājai Vandai
Rimšai.
Svinīgā pasākuma laikā visi
pirmās skolas gaitas uzsākušie
skolēni saņēma SEB dzīvības apdrošināšanas dāvanas.
Šo mācību gadu ikviens
uzsāka arī ar Dieva svētību, ko
visiem klātesošajiem sniedza
Ilūkstes pareizticīgās baznīcas
jegumens Ambrozijs un Ilūkstes
katoļu draudzes vikārs Kšistofs
Husaks
Satraukums maza bērna sirdī,
prieka pilns skolēnu un skolotāju
tikšanās brīdis, kā arī rūpju un atbildības
pildīts
vidusskolēnu skatiens savijās kopējā
balonu dejā, ko
mazie pirmklasnieki
palaida debesu ārēs,
pēc kā mazā pirmklasniece, braši turoties uz stingrā
divpadsmitās klases
skolnieka
pleca,
aicināja visus uz
pirmo zvanu.
Ilūkstes novada
pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sarmīte
Bogdanoviča

Stefans Rāzna pasniedz Alitei Kudiņai jaunizveidotās Sadraudzības
vidusskolas uzrakstu

...ziedos tīts ir uzausis mazo skolēnu svētku rīts...

Mana pirmā skolas soma

vai prot skaitīt un rēķināt. Jāsaka,
ka skolēni ar uzdevumiem lieliski
tika galā. Tās bija neaizmirstamas
prieka minūtes gan bērniem, gan
vecākiem.
Pēc tam notika vēl viens
pārsteigums. Latvijas Sarkanā
Krusta Daugavpils – Ilūkstes novadu komiteja uzdāvināja jaukus,
krāsainus un siltus sporta tērpus.
Naudiņu savāca, kas nenāca tik
viegli, un ziedoja Bostonas Trimdas draudzes komiteja “Palīdzība
Latvijai” Amerikā. Šī draudze,
kas atrodas vairāku tūkstošu kilometru attālumā no mums,
sadzirdēja palīgā saucienu. Kopā
tika pasniegti sporta tērpi 18 Ilūkstes novada pirmklasniekiem, bet
laimes akā katrs izvilka mīksto
rotaļlietu. Pēc tam novada pašvaldības sociālais dienests

...skolēni ar mārītes uzdevumiem lieliski tika galā...

sagādāja saldākus un sāļākus
našķus galdā, kā arī katrai
ģimenei novada dome uzdāvināja
dāvanu karti Ls 20 vērtībā.
Uzsākot skolas gaitas, laba
vēlējumus teica Ilūkstes novada
pašvaldības izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāja Ilona

Linarde un novada sociālā dienesta darbinieces Alvīne Formanicka un Marija Zagorska.
Liels paldies Bostonas Trimdas draudzes komitejai “Palīdzība
Latvijai” Amerikā, Ilūkstes novada sociālajam dienestam, Ilūkstes novada pirmskolas izglītības

iestādei “Zvaniņš”.

Latvijas Sarkanā Krusta
Daugavpils – Ilūkstes novadu
komitejas izpilddirektore
Skaidrīte Davne
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15.septembrī Ilūkstes novadā
viesojās
Rakstniecības
un
mūzikas muzeja pārstāvji. Subates pamatskolas, Eglaines pamatskolas
un
Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas 1.7.klašu skolēni Ilūkstes novada
kultūras centrā apmeklēja 2
radošās darbnīcas. Ar lielu
aizrautību skolēni lasīja R.Blaumaņa, K.Skalbes pasakas, saģērbās maskās un iejutās velniņu,
aitiņu, saimnieku, saimnieču,
kaķīšu un citu tēlu lomās. Vispārējā jautrībā pagāja ģenerālmēģinājumi un pēc tam jau
bija pats svarīgākais mirklis –
izrāde. Pašās nodarbības beigās
skolēni noskatījās filmu studijas
„Rija” veidotās animācijas filmas.
Ilūkstes 1.vidusskolā 9. –
12.klašu skolēni nodarbībā
„Dievs, svētī Latviju!” uzzināja
vairāk par pirmo latviešu kora
dziesmu komponistu Baumaņu
Kārli un par dziesmas „Dievs,
svētī Latviju!” likteni. Nodarbības laikā skolēni pārdomāja,
kādas bijušas agrāk un kādas ir
šodien latviešu dziesmas par dzimteni, kādai jābūt dziesmai, lai
tā kļūtu par himnu.
Savukārt novada latviešu valodas un literatūras skolotāji kopā
ar Rakstniecības muzeja lektoru
Andreju Grāpi devās neklātienes
ceļojumā no Vitebskas līdz Dau-
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Novada skolēni iejūtas pasaku tēlos

Iepazīšanās ar himnas "Dievs, svētī Latviju!" vēsturi
Sadraudzības vidusskolas skolnieces gatavojas savam iznācienam

Eglaines pamatskolas skolēni iejūtas pasakas "Velniņi" varoņu lomās

gavgrīvai gar Daugavas krastu.
Tika runāts par latviešu rakstniecību pie Daugavas un Daugavas
motīviem
latviešu
literatūrā.
Uz tikšanos nākamajās muzeja

"SEB" Dzīvības apdrošināšana
novada pirmklasniekiem

Šogad, atzīmējot savu 70 gadu jubileju, „SEB Dzīvības apdrošināšana” visiem Latvijas pirmklasniekiem, uzsākot skolas gaitas,
dāvināja nelaimes gadījumu apdrošināšanu uz vienu gadu ar riska
segumu 1000 latu apmērā. Arī Ilūkstes novada mazie skolēni ir priecīgi
par saņemtajām dāvanām.

dienās novadā!

MA vadītāja
Silvija Romaņenkova

...un kaķītis stāstīja karalim par savām dzirnavām un labajiem laikiem...

Mans reģions jaunatnei Eiropā

Ilūkstes un Daugavpils novada
jaunieši 2010. gadā no 25. jūnija
līdz 5. jūlijam piedalījās ceļojošajā
jauniešu apmaiņas projektā „Mans
reģions jaunatnei Eiropā”. Projekts
tapa sadarbībā ar Vācijas Republikas Internacionālas savienības e.V.
Ziemeļu nodaļu (IB). Projekta laikā
jaunieši no Daugavpils un Ilūkstes
novada un Kuhlungsborn, Vācija
pētīja un prezentēja izglītības un
brīvā laika pavadīšanas iespējas,
kultūras un tradīcijas mantojumu,
kā arī lēmumu pieņemšanu ietekmēšanu un Eiropas Savienības
iespējas savos reģionos.
Jaunieši sākumā tikās Vācijā un
...devās vides klasē pētīt dabu
projekta noslēgums notika Latvijā.
Latvijā jaunieši iepazina dabas
parku „Daugavas loki”, kur plostoja pa Daugavu un dabas parku „Dvietes paliene”, te devās vides klasē
pētīt dabu un savvaļas dzīvniekus. Abu valstu jaunieši Bebrenes muižas parkā piedalījās
ekspedīcijā
uz Paradīzes dārzu un rotaļājās ar muižas spoku.
Jaunieši izsaka
lielu
pateicību
Ilūkstes novada
domei un Daugavpils
novada
domei par sniegto
atbalstu projektā.
Projektu finansēja
Eiropas
Savienības neformālās izglītības
programma „Jaunatne darbībā”.
Viktorija
Kozlovska
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11. septembrī Bebrenes pagastā notika Eiropas kultūras
mantojuma dienu 2010 pasākums
„Reiz bija…”. Šogad ar šo
pasākumu īpaša uzmanība tika
parādīta Latvijā iepriekš nezināmajam, visnesenāk atklātajam
pilskalnam - Valaiņu pilskalnam.
Bebrenes Valaiņu pilskalnu
2008. gada nogalē apzinājusi
māju „ Atāli” saimniece Ārija
Gruberte, kura mežā, netālu no
2006. gadā atklātā Valaiņu dobumakmens ievērojusi, ka kādam
lielam pakalnam ir gluda virsma
un ka tas pēc savas formas varētu
būt pilskalns.
2009. gadā uz iespējamo
pilskalnu Bebrenes mežos devās
Latvijas Petroglifu centra ekspedīcija Andra Grīnberga
vadībā. Tās darbības laikā kon-

Valaiņu pilskalns

statēts, ka pēc pilskalna plakumā
zem koku izgāzumiem salasītajām gludās keramikas un nedaudz
arī apmestās keramikas trauku
lauskām pilskalna datējums
varētu būt mūsu ēras pirmās tūkstošgades otrā puse. Pilskalns ir
vidēji ap 10 m augsts, trim
stāvām malām, tā plakums iespējams mākslīgi izlīdzināts, 37 m
garš līdz 35 m plats. Tā austrumu
nogāzē konstatēta ielokveida
terase. Valaiņu pilskalns pretendē
uz iekļaušanu Valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā.
Pasākumā piedalījās 19
dalībnieki, kuriem Ārija Gruberte
stāstīja par pilskalna atklāšanu,
par to kā viņa piedzīvoja īstu
brīnumu, kad ieraudzīja meža
biezoknī pilskalnu. Dāvis Gruberts ļoti interesanti stāstīja par
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laikiem, kad pilskalnā un apkārtnē dzīvoja mūsu senči, un lai
būtu vēl iespaidīgāk, rādīja Bebrenes apkārtnē atrastās māla
trauku lauskas un krama darba
rīkus. Pasākuma dalībnieki
apgāja visriņķī pilskalnam, apskatīja tā nogāzes, plakumu un
terasi. Ejot ap pilskalnu tika
atrasts vēl viens aizdomīgi interesants objekts - galdakmens.
Noslēgumā
visi
dalībnieki
ieturējās ar uz ugunskura vārītu
sātīgu zirņu putru un garšīgu,
veselīgu piparmētru tēju.
Bebrenes pagasta pārvaldes
vadītāja Benita Štrausa

Apkures sezonu gaidot

Apkures sezonai tuvojoties mūsu iedzīvotājiem pieaug interese par
šo tēmu. Tāpēc nolēmām dot nelielu ieskatu par padarīto gatavojoties
apkures sezonai:
Pirmkārt, lai sekmīgi noritētu gaidāmā apkures sezona Ilūkstes
katlu mājā:
1.Uzstādīts jauns dūmsūknis;
2.Nomainīts 10m dūmvada;
3.Atremontēta priekškurtuve 3 MW katlam;
4.Nomainīta daļa KVLc-3 katla ārdu;
5.Atremontēta kurtuve 2 MW katlam, nomainīti ārdi;
6.Iztīrīti dūmvadi, katli, cikloni, caurules;
7.Nopirkts dīzeļģenerators, gadījumam ja pazūd elektrība;
8.Tika veikts 3 MW katla automātiskā skapja un elektrodzinēja
refrenču dūmsūkņa remonts;
9.Atremontēti kurināmā padeves šneki un transportieri.
Otrkārt, Dvietes katlu mājā:
1.Remonti teces novēršanai abos katlos, 0,5 MW (šķelda) katls
tika atvērts un veikta katla mehāniska tīrīšana no kaļķiem;
2.Salaboti ārdi;
3.Veikts kurtuvju remonts;
4.Veikta katlu, dūmvadu, cauruļu tīrīšana;
5.Veikts dūmvadu un cauruļu remonts;
6.Tika veikta aizbīdņu, krānu un armatūras pārbaude;
7.Daudzdzīvokļu mājās tika veikta termometru un manometru
pārbaude;

Abas katlu mājas ir gatavas apkures sezonai. 22.09.2010. Abu katlu
māju apkures katli tika reģistrēti katlu uzraudzības inspekcijā, saskaņā
ar MK noteikumiem.
Ilūkstes katlu māja apkalpo Ilūkstes novada pašvaldības objektus:
bērnudārzu, sadraudzības skolu un internātu, mūzikas skolu, dzīvojamās daudzdzīvokļu mājas.
Dvietes katlu māja apkalpo: skolas telpas, pārvaldes ēku, ambulanci un dzīvojamās daudzdzīvokļu mājas.
Pašlaik iedzīvotājus satrauc apkures tarifs. Līdz šī gada beigām
apkures tarifs paliek nemainīgs Ilūkstē – 37,50 Ls/ MW, Dvietē – 0,98
Ls/m2.
SIA “Ornaments” administrācija

Arī Ilūkstes novada vārds tiks ierakstīts Likteņdārza vēsturē...

Bukletā „Likteņdārzs” ir ierakstīti šādi vārdi: „Mēs esam nemirstīgi. Kamēr vien uz zemes
mīt mūsu labie darbi – ierakstīti
cilvēku, zemes un tautas likteņos”.
Viena Latvijas paaudze reiz
apvienoja gribu un dāvāja mums
Brīvības pieminekli – brīvības,
gaismas un spēka simbolu. Nu ir
mūsu kārta. Koknesē, Daugavas
upes vidū ar Latvijas tautas atbalstu top Likteņdārzs... Vieta, kur
just cieņu pret mūsu vēsturi un
mīlestību pret mūsu zemi... Likteņdārzs apvienos mūs visus –
lielus un mazus, vecus un jaunus,
sievas un vīrus. Likteņdārzs
neuzstāj un nepieprasa. Likteņdārzs tikai aicina „Nāc, pieliec
savu artavu!”. Nav svarīgi, cik tas
būs liels. Nāc un saņem iespēju –
pēc laika atskatīties pagātnē un
zināt – jā. Es esmu daļa. Es
dzīvoju šeit un dzīvošu arī tad,
kad manis jau sen vairs nebūs...
Likteņdārza veidola īstenotājs
ir slavenais japāņu ainavu
arhitekts Shunmyo Masuno
sadarbībā ar izcilo Latvijas
arhitektu Andri Kronbergu.
Likteņdārzs uzsākts Latvijas
90 – gadē un to plānots pabeigt
desmit gadu laikā – kā dāvanu
Latvijas simtgadē. Katrs Likteņdārza atbalstītāja vārds tiks
saglabāts mūžīgi.
Pievienoties Likteņdārza atbalstītājiem var dažādi:
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•Iegādājoties
ziedojumu
zīmes,
•Piezvanot pa ziedojuma tālruni 90006787,
•Ziedojot līdzekļus uz Fonda
norēķinu kontu,
•Piedaloties dārza labiekārtošanā,
•Iestādot koku,
•Atvedot akmeņus amfiteātra
akmens krāvumam (apmēram 20
– 30 cm apaļīgus tumši pelēkus
laukakmeņus).
Arī daudzi Ilūkstes pensionāri
sen vēlējās atbalstīt šo projektu
praktiski.
18. jūlijā mūsu iecere īstenojās. 16 pensionāri (diemžēl tieši
tik daudz vietu ir mūsu novada
domes „busiņā”) devās uz Koknesi.
Iepriekš sazvanoties, tika
noskaidrots, ka pašreiz nav nepieciešama palīdzība labiekārtošanā, taču var iestādīt koku.
Likteņdārzā
mūs
laipni
sagaidīja. Darba koordinators
iepazīstināja ar paveikto un darbiem tuvākajā nākotnē. Darbi apsteidz plānoto. Pašreiz rit
amfiteātra būvniecība. Pozitīvi ir
tas, ka arhitekts ir paredzējis
maksimāli izmantot vietējos celtniecības materiālus. Tāpēc šodien
gaida tumši pelēkos laukakmeņus.
Daudz
interesanta
uzzinājām par amfiteātra vietas
izvēli, par „asaru strautu”, „ziedu
kalnu”, par Likteņdārza zonām:

„Miers”, „Šaubas”, „Solījums”,
„Lūgšana”, „Mierinājums” u.c.
Izstaigājām jau iezīmētos celiņus,
kuri turpmāk būs nobērti ar
oļiem; redzējām, kā vietējie
ļaudis iekopj tās vietas, kuras
īpaši netiks pārveidotas; kā kopj
iestādītos 200 kociņus. Arī mums,
kopīgi iemaksājot 50 latus, kas
tiks
izmantoti
amfiteātra
būvniecībā, bija tiesības iestādīt
koku. Šos kokus piegādā Rīgas
mežniecība. Mūsu lapeglei, tāpat
kā visiem iepriekš stādītajiem kociņiem, tika piestiprināta īpaša
zīme ar Ilūkstes novada vārdu un
novēlējumu. Blakus redzējām kociņu, kurš stādīts kāda represēta
latvieša piemiņai.
Mūsu pensionāri nopirka arī
dažādus suvenīrus: interesantas
formas atstarotājus, magnētiņus,
lineālus skolas bērniem u.c. lietas
ar attiecīgiem uzrakstiem. Šādi
esam pielikuši savu mazo daļiņu
Likteņdārza – šī nacionālā
mēroga pieminekļa veidošanā
600 000 represētajiem, bojā
gājušiem Latvijas iedzīvotājiem.
Šķiet, ka tā mums bija īpaša
diena. Apkārt klejoja tumši
mākoņi, kaut kur tālumā ducināja
pērkons, taču šeit nelija un nebija
arī svelmes ...
Atpakaļceļā
apskatījām
Līvānu stikla muzeju. Klausoties
ekskursijas vadītāju, atkal un
atkal iesāpējās sirds par šī senā
amata – stikla pūtējs iznīcību

Latvijā, par milzīgas ražotnes
neatgriezenisku slēgšanu. Muzeja
eksponāti atgādināja laikus, kad
šī produkcija, arī Līvānu kristāls
pildīja mūsu veikalu plauktus.
Ekskursijas dalībnieki atpazina
daudzus skaistus priekšmetus,
kuri vēl tagad kalpo mūsu mājās.
Iegriezāmies arī Latgales
Mākslas un Amatniecības centrā,
kurš arī atrodas Līvānos. Vecās
muižas klētī iepazināmies ar ekspozīciju „Amatnieki Latgalē”.
Starp daudzajiem senajiem darba
rīkiem šeit bija arī daži citur
neredzēti; par tiem paskaidrojumu saņēmām no ekskursijas
vadītājas. Te apskatījām arī
garāko jostu Latvijā (94m). Visilgāk mūsu senjores uzkavējās pie
adījumu stenda, jo te bija ļoti
neparasti cimdi, piemēram: lielais
dūrainis jaunajam pārim, cimdi
vedējiem, īpaši cimdi ar
„paceļamām” cimda daļām medniekam, makšķerniekam un citi
cimdi, kurus pētīja mūsu novada
adītājas.
Ir krīze; tā nežēlīgi skārusi arī
Līvānus. Taču te Amatniecības
centrā viss notiek. Par to pārliecinājāmies, iepazīstot dažādas
darbnīcas. Audēju darbnīcā arī
šodien pie lielākām un mazākām
stellēm strādā audējas. Te top linu
galdauti; sedziņas, dvieļi, no lupatiņām austi, skaistās krāsās
saskaņoto, grīdceliņi, īstas
smalkas vilnas ausi lakatiņi, plecu

lakati un šalles; Te var iegādāties
glītus pītus dažādus groziņus, apgleznotas šalles, lakatus, kleitiņ –
dvieļus, valcētus ziedus, tamborētas rotas lietas, no bērza tāss
gatavotus suvenīrus un daudzas
citas skaistas lietas. Darbojas
keramikas un citas darbnīcas;
izstāžu zāle. Šajās darbnīcās
nodarbi rod arī vietējie jaunieši.
Taču, iepriekš piesakoties, var
daudz ko izveidot, izgatavot
ikviens paša rokām, tautas daiļamatu meistaru, profesionālu
keramiķu vadībā. Laba prakses
pieredze. Vai ne?
Dažas no mūsu pensionārēm
šeit iegādājās (par pieņemamu
cenu!) linu galda segas, grozu
piknikam, skaistu, īstas vilnas
(plānu) lakatiņu, lietas, kādas
nevar nopirkt Ilūkstē. (Kāpēc?!
Ilūkstē taču dzīvo daudz aušanas,
pīšanas meistaru...).
Liepkalnes maizes stiprināti
atgriezāmies Ilūkstē moži, gandarīti, pozitīvu iespaidu, gaišāku
domu bagātināti.
Paldies Robertam Žilvinskim
par brauciena organizēšanu, Ilūkstes novada domei par transportu
un labajam šoferītim Guntaram
par vedumiņu.
Pensionāru vārdā
M.Slavinska

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

10.septembrī pieredzes apmaiņas braucienā Ilūkstes novadu
apmeklēja pašvaldības pārstāvju
delegācija no Auces novada. Rīta
cēlienā viņiem bija iespēja
iepazīties ar mūsu novada struktūru un tā darbību, kā arī apspriest
interesējošos jautājumus ar mūsu
novada speciālistiem.
Tāpat ciemiņiem bija iespēja
iepazīt Ilūkstes novadu arī klātienē.
Laipni uzņēma un sirsnīgi
izrādīja savu „mitekli” nupat renovētā Ilūkstes novada kultūras
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Tika parakstīts sadraudzības līgums ar Auces novadu

centra „gariņš” (lomā iejutās
Regīna Razminoviča) un aristokrātiskais „prusaks” (lomā Artūrs Lapa). Ikviens saņēma arī
suvenīru - vēsturiskās KC grīdas
dēļu posmu.
Ciemiņi apmeklēja arī Sociālo
māju Jēkabpils ielā 1. Iegriezās
arī Ilūkstes PII „Zvaniņš”, kur
sastapa Mikipeli, kas kopā ar
vadītāju Ingu Strodi izrādīja telpas un iemācīja arī kādu bērnu
iemīļotu dejas soli un pasniedza
bērnu sarūpētas dāvaniņas.
Tālāk ceļš veda uz Ilūkstes

Ikviens līdzi paņēma arī suvenīru...

BJC
un
novadpētniecības
muzeju, kur ciemiņus laipni
uzņēma BJC vadītāja Vanda
Rimša. Ilūkstes novada dziedošā
ģimene Dainas Paukštes vadībā
visus sagaidīja ar dziesmas
skaņām. Šo pašu skaņu pavadībā
draugiem no Auces bija iespēja
iemēģināt arī Sēlijai raksturīgu
deju soļus. Smaidu sejā izsauca
muzeja vadītājas Valijas Pētersones uzdotais tēju minēšanas
konkurss, pēc kura tika pasniegti
arī tēju maisiņi, kas deva iespēju
paņemt līdzi arī kādu smaržojošu
mirkli. Priecēja arī senā patafona
skaņu ieskautā atmosfēra.
Pilskalnes
„Siguldiņā”
sastaptā pūce laipni iepazīstināja
ar šīs vietas burvību.
Apmeklēja Bebrenes putnu
salas mājas „Gulbji”, kur sava
daļa apbrīnas un ovāciju tika
Benitas Štrausas pasniegtajam
Bebru uzlējumam un bebru gaļas
cienastam. Lielu sajūsmu izpelnījās savvaļas lopi.
Ar patiesu prieku ciemiņi
sēdās arī Bebrenes vidusskolas
teritorijā sagatavotajā zirga pajūgā.
Bebrenes vidusskolas direktore Ērika Šaršune bija sarūpējusi

Iespēja iemēģināt arī Sēlijai raksturīgu deju soļus..

...un sastapa Mikipeli

Abu novadu priekšsēdētāji parakstīja sadraudzības līgumu

Ciemiņus priecēja arī Ilūkstes novada KC laipnā "gariņa" tērps...

iespēju izjust Zībergu – Plāteru
dzimtas muižas pagrabu burvību.
Pasākuma izskaņā abu novadu
priekšsēdētāji
parakstīja

Biedrība „Subatieši” paplašina nomas darbību Subatē

sadraudzības līgumu, kas dažādos
daudzveidīgās iespējas abu novadu attīstībā.
Sarmīte Bogdanoviča

Subatē kopš 2006.gada biedrība „Subatieši”, piesaistot Kopienu iniciatīvu fonda līdzekļus izveidoja sporta inventāra nomu (slēpes, slidas, skrituļslidas u.c.).
Šogad, piedaloties ES LIEDER+ programmas projektu konkursā,
ir gūts atbalsts nomas inventāra klāsta paplašināšanai. Subates daba
dāvā iespēju ziemā slēpot, slidot, spēlēt hokeju, vasarā - peldēt un vizināties ar laivām. Subatieši, īpaši jaunatne, aktīvi iesaistās hokeja
spēlē.
Šogad vasaras nogalē biedrība uzsāka laivu un ūdensvelosipēdu
nomu Subates ezerā, kā arī iegādājās skrituļslidas un hokeja slidas.
Biedrības mērķis ir piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm,
dažādas iespējas pavadīt brīvo laiku savā dzīvesvietā - Subatē.
Biedrība īpaši pateicas visiem, kuri atbalstīja mūs laivu nomas idejas realizāciju: paldies uzņēmējiem Aivaram Ancānam un Laimnesim
Ancānam par kokmateriāliem, Mārtiņam Janulim, Rolandam
Mūrniekam un Valdim Gasonam par laipas izveidošanu, komunālā dienesta vadītājam Vitālijam Grancovskim, Subates pārvaldes vadītājai
Sofijai Glūmānei un Ilūkstes novada domei par atbalstu un palīdzību.
Biedrības vadītāja Gunta Okmane

5

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Atvadu vārdi Regīnai..

Bija 24.augusta pēcpusdiena, silta, bet lietaina. No Rīgas
uz Eglaini, savām mājām, pie saviem kolēģiem un skolēniem steidzās ilggadējā matemātikas skolotāja Regīna Mačuka. 1.septembris
jau klauvēja pie durvīm, un vēl bija daudz kas jāpaveic, bet ..
Katram skrejceļam, ko veicam savā dzīvē,
Ir taisne pēdējā, un – tas ir viss.
Paliek zeme, draugi, bērni, mīlestība
Un priedēs vējš, no ceļa piekusis.

Regīna Mačuka dzimusi 1960.gada 20. februārī
Baltkrievijā Vitebskas apgabala Braslavas rajona Buketovo ciemā
kolhoznieku ģimenē. Pēc vidusskolas beigšanas vienu gadu strādāja
bērnudārzā par audzinātāju, tad 1978.gadā iestājās Daugavpils
pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultātē, kuru absolvēja 1983.gadā. Institūtā Regīna satika arī savu mūža mīlestību
– Jāzepu, fizikas un matemātikas skolotāju.
1983.gada 1.augustā jaunā skolotāja uzsāka darba gaitas
Eglaines astoņgadīgajā skolā par matemātikas skolotāju un kopā ar
vīru Jāzepu audzināja mazo Edgaru un Kristīni. Kā matemātikas
skolotājai viņai bija labas teorētiskās zināšanas, kā arī viņa labi
pārzināja mācīšanas metodiku. Vienmēr nopietni gatavojās stundām,
bija disciplinēta, prasmīgi organizēja skolēnu darbu stundās.
Regīna bija laba matemātikas skolotāja. Viņa bija prasīga, principiāla,tāpēc visi skolēni apguva matemātikas pamatzināšanas un
prasmes. Regīna bija arī lieliska klases audzinātāja. Daudzi skolas
absolventi sauc viņu par savu klases audzinātāju, labu, gudru,
prasīgu un iejūtīgu.
Arī skolotāju saime ir zaudējusi ļoti sirsnīgu, izpalīdzīgu
un atsaucīgu kolēģi. Nav kolektīvā skolotāja, kuru Regīna nebūtu
uzklausījusi, mierinājusi, palīdzējusi, kā vien spējusi.
Viņa bija ļoti ticīgs cilvēks, mācīja ticības mācību skolēniem,
tāpēc mīlēja mūs visus: bērnus, kolēģus, skolas darbiniekus.
Skolā un tās pagalmā vēl arvien jūtams Regīnas roku
pieskāriens.Viņa ļoti mīlēja puķes, tāpēc skolas pagalmā katru
vasaru mūs priecēja un arvien iepriecina viņas aprūpētās samtenes,
lilijas, hortenzijas un rozes. Un, lai arī mums visiem sirdīs ļoti sāp,
ka baltā smilšu kalnā Tev, Regīna, tik agri bija jāatnāk, ka sagruva
Tavs dzīves un sapņu tilts, tomēr
No tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās ilgi vēl kopā būt...

Tavi kolēģi- Eglaines skolas kolektīvs.
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IN MEMORIAM

Šī gada 19. augustā 81 gada vecumā mūžībā aizgājis Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, valsts emiritētais zinātnieks, profesors habilitētais vēstures zinātņu doktors
ALBERTS VARSLAVĀNS
Alberts Varslavāns dzimis 1929.gada 27.jūlijā Bebrenes
pagasta „Vītolos”, pagasta nostūrī pie lielajiem Dvietes Dunavas mežiem. Tur viņš arī sāka bērna darba gaitas –
ganīja govis, palīdzēja lauku darbos. 1937. gadā sāka
mācības Celminieku 4-klasīgajā pamatskolā. 1941.gadā
iesāka mācības Bebrenes 6-klasīgajā pamatskolā. No
1943.gada līdz 1948.gadam apmeklēja Ilūkstes ģimnāziju.
Tā paša gada augustā saka strādāt Dunavas 7-gadīgajā skolā
par skolotāju un iestājās Latvijas Valsts universitātes Vēstures fakultātes neklātienē. 1949.gadā Ilūkstes vidusskolā
ieradās jauns vēstures skolotājs Alberts Varslavāns.
1950.gadā skolotāju iesauca obligātajā karadienestā
Baltkrievijā. Pēc armijas līdz 1960.gada rudenim viņš
turpināja strādāt Ilūkstes 1. vidusskolā gan par vēstures
skolotāju, gan par mācību pārzini. 1958.g. ar izcilību beidza
Latvijas valsts universitātes vēstures fakultāti un 1959.gadā
iestājās Hercena Ļeņingradas
Valsts pedagoģiskajā institūtā aspirantūras jauno un
jaunāko laiku vēstures neklātienes nodaļā.
1963. gadā veiksmīgi aizstāvēja vēstures zinātņu kandidāta disertāciju. No 1963. gada līdz 1968. gadam Alberts Varslavāns ir bijis Vēstures un filoloģijas fakultātes dekāns, vēlāk kļuvis arī par zinātņu prorektoru. Profesors ir monogrāfijas „Ievads
vēstures zinātnē”, „Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā (pirmā desmitgade 1919.1929.g.)”, kā arī vairāku mācību līdzekļu autors, un sarakstījis neskaitāmas publikācijas. Savam
darbam viņš atdevis tik daudz - domu spēku, sirdsdegsmi, enerģiju un zināšanas. Palikušas vēl
nepiepildītas ieceres, iesāktie raksti un darbi.
Alberts Varslavāns paliks mūsu atmiņā kā zinošs, erudīts, ar humoru apveltīts, pieredzes bagāts
Sēlijas dēls.
Pa baltajiem lielceļiem atgriežos mājas,
Kur Sēlijas pakalni sapņaini dus,
Kaut pasaulē tālajā labi man klajās,
Sauc mani atpakaļ nostūris kluss.
Es nāku pie Tevis, Tu Bebrene mana!
Vairs neiešu tālāk, jo diena jau galā,
Kur gan es varētu vakarā iet?
Dusēšu klusajā dzimtajā malā,
Kamēr vien ievas un dālijas zied.
Bebrenes pagasta pārvalde

Paldies par lielo un svētīgo darbu,
Dvēseles gaismu kas nes,
Klausoties Kristus dzīvības vārdos,
Liekas – kāds sauli sirds tuksnesī dedz.

Bebrenes katoļu draudzes ticīgie ar lielu sāpi sirdīs ir zaudējuši lielu personību priesteru vidū, no 1. septembra uz 2.
septembri mūžībā aizgājis mūsu priesteris Staņislavs
Čužāns. Bebrenes draudzi viņš vadīja 28 gadus. Aizvadīts
liels laika periods kopā ar priesteri, diendienā apmeklēta
baznīca, uzklausītas Sv. Mises, veikti dažādi darbi, kas
saistīti ar Dievnamu, tā teritoriju.
Priestera Staņislava Čužāna mūžs caurausts ar visdažādāko krāsu dzīpariem - gan tumšākiem, gan gaišākiem.
Daudz šķēršļu priesterim bija jāpārvar visā mūža garumā 88 gados. Jau no agras bērnības Staņislavs Čužāns tiecās
pēc Visvarenā Dieva, viņa žēlastības kā skolnieks piekalpojot Krāslavas baznīcā.
Tā gadiem ritot, kļuva par priesteri - strādāja, kalpoja Dievam un visiem ticīgajiem. Arī izsūtījumā,
tālajā Sibīrijā meklējot vismazāko izdevību, dziedināja ticīgo dvēseles.
Mūsu dievnamā bija izstrādāts noteikts režīms, katrā darba dienā un svētdienās. Mēs ticīgie pie visa
bijām ļoti pieraduši un apmierināti. Neskatoties uz laika apstākļiem – ziemas salā, priesteris mūs uzņēma
savas dzīvojamās mājas zālē, piedalīties Sv. Misēs. Mēs visi esam ļoti pateicīgi par visu, kas mums
sagādāja lielu gandarījumu un prieku, lūdzoties Visvarenā Dieva žēlastību.
Pēc rakstura priesteris Staņislavs Čužāns bija ļoti principiāls, patiess, pretim nākošs, sirsnīgs, vienmēr mūs uzklausīja. Mēs vienmēr varējām griezties pie priestera ar jeb kuru jautājumu, problēmu.
Mīļu paldies sakām mūsu priesterim Staņislavam Čužānam par svētīgo darbu Dieva dārzā, mūsu
dvēseļu dziedināšanu. Paldies par baznīcu ērģelnieku sagatavošanu Daugavpils zonā, kuri mūsu Dievnamā, svinīgos brīžos atskaņoja visdažādāko klasikas skanējumu.
Paldies priesterim par Dievnama spodrināšanu tā ārpusē, iekšpusē, baznīcas dārzā. Paldies par rūpēm
un lielo darbu, vadot Bebrenes draudzi, ticības ceļu ejot. Lai Dieva žēlastība vada Jūsu dvēseli mūžības
ceļus ejot uz Debesu valstību!
Dziļā cieņā un pateicībā Jūsu dzīvi un svēto darbu paturēsim savās sirdīs mūžīgi!
Bebrenes katoļu draudze

Pielikums
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LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju
jautājumiem 2010.gada 28.augusta sanāksmē

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis atbildes uz Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Zemnieku Saeimas (ZSA) un citu lauksaimnieku organizāciju
iesniegtajiem jautājumiem.
PAR DĪZEĻDEGVIELU
•
Kā saprotams MK noteikumu par akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielai
18.2 3. punkts „ja ir atmaksāts akcīzes nodoklis par 100 litriem uz katru īpašumā,
pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, tad,
pamatojoties uz informāciju, ko Valsts ieņēmumu dienests sniedzis līdz 2010. gada 15.
augustam par akcīzes nodokļa atmaksu 2010. gada pirmajā pusgadā, atbilstoši šo
noteikumu 18.2.2. apakšpunktam piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu samazina par 50
litriem”?
Atbilde:
No VID ir saņemts saraksts ar 88 lauksaimniekiem, kuriem pirmajā pusgadā atmaksāta akcīze vairāk kā par 50 litriem dīzeļdegvielas (sākot ar 52 l/ha līdz 100 l/ha). Pamatojoties uz iepriekš minēto, Lauku atbalsta dienests (LAD) samazina pieejamo degvielas
kvotu par attiecīgo litru skaitu t.i. no 2 līdz 50 l/ha.
•
Vai ir iespējams, un kādi nosacījumi jāizpilda, lai sāktu saņemt VPM, akcīzes
atlaidi dīzeļdegvielai un citus maksājumus, par LIZ platībām, kas 2003.gada 30.jūnijā
nebija labā lauksaimniecības stāvoklī? Ja var, vai platības ir ierobežotas?
Atbilde:
Akcīzes atlaidi dīzeļdegvielai var saņemt par zemi, kas uz 2003.gada 30.jūniju bija
labā lauksaimniecības stāvoklī, ir deklarēta un apstiprināta vienotā platību maksājuma
saņemšanai, vai tādu meža vai purva zemi, kur kultivē dzērvenes vai mellenes.
•
Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar degvielas mazumtirdzniecību (t.sk. arī atsevišķām lauku saimniecībām) sakarā ar bezakcīzes degvielas tirdzniecību, lai izpildītu
VID un citu valsts institūciju prasības, šajā gadā ir radušies būtiski papildus izdevumi.
Neskatoties uz to, ka degvielas tirgotāji informāciju par katram pircējam izsniegto
degvielas daudzumu operatīvi ievada Lauku atbalsta dienesta datu bāzē, tagad arī Valsts ieņēmumu dienests papildinājis “Pārskata par naftas produktu (degvielas) apriti
mazumtirdzniecībā” pārskata veidlapu Nr.3DE un pieprasa informāciju par katram lauksaimniecības produkcijas ražotājam pārdoto degvielu, norādot pircēja nodokļu maksātāja
reģistrācijas kodu, LAD izsniegtās atļaujas un LAD klienta numurus. Vai šādas prasības
Valsts ieņēmumu dienests ir saskaņojis ar Lauku atbalsta dienestu? Nav pieļaujams, ka
degvielas tirgotājiem tiek uzlikts ne ar neattaisnojams papildus administratīvais slogs.
Atbilde:
LAD pārstāvji ir tikušies ar VID un pārrunājuši šo problēmu. Pašreiz ar jaunām
iespējām informācijas apkopošanai tiek papildināta LAD informācijas sistēma, lai VID,
degvielas tirgotāji un zemnieki saņemtu no šīs sistēmas visu nepieciešamo informāciju.
MODERNIZĀCIJA
•
Atkārtoti ir lūgts sadalīt pa LAD reģionālajām pārvaldēm publiskā finansējuma
līdzekļus LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” visam 2007.-2013.g.
plānošanas periodam. Vai Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests tādu sadali
ir veikuši (izejot no apstrādājamās zemes platībām)? Kāda ir “Modernizācijas “pasākumu
faktiskā izpilde ( pieaugušā kārtībā, sākot ar pirmo pieteikšanās kārtu): pieteikti un akceptēti projekti, realizēti projekti?
Atbilde:
Pieejamais publiskais finansējums pasākumam programmēšanas periodā – Ls 223
901 566.

Ir beigusies projektu iesniegšana trijās RLP – Zemgalē, Ziemeļkurzemē un Lielrīgā,
tomēr arī šinīs pārvaldēs tie projekti, kas pārsniedz pieejamo finansējumu, tiks apstiprināti, ja atbildīs nosacījumiem.
Šī brīža atlikums ir ~ 110 miljoni Ls, t.sk., atvērums kredītfondam. Atlikuma izlietojumu, t.sk., finansējuma sadalījumu par pārvaldēm, precizēs ZM.
PAR PLATĪBU MAKSĀJUMIEM
•
Kad būs precīzi zināmi 2011. gada platību maksājumu saņemšanas nosacījumi,

vai visiem pretendentiem uz platību maksājumiem jābūt reģistrētiem kā nodokļu maksātājiem?
Atbilde:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumiem Nr.269 „Kārtība,
kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksamniecībai tiešā atbalsta
shēmu ietvaros” sākot ar 2011.gadu pretendentiem, lai saņemtu platību maksājumus, ir
jābūt reģistrētiem kā nodokļu maksātājiem.
•
Vai turpmāk platību maksājumiem varēs pieteikties arī papīra formā? Pavasarī
izskanēja doma, ka turpmāk varēs pieteikties tikai elektroniski.
Atbilde:
Jā, varēs, tomēr LAD motivēs klientus aktīvāk izmantot elektronisko pieteikšanās
sistēmu, jo tas ne tikai atvieglos pašu klientu turpmāko pieteikšanos atbalstam un informācijas par saņemtajiem atbalsta veidiem pieejamību, bet arī būtiski ekonomēs LAD
budžeta līdzekļus.
•
Labas lauksaimniecības prakses ievērošanas noteikumi nosaka, ka „pļavas un
ganības (710) un ilggadīgie zālāji (720) ir jānogana un jānopļauj”". Vai attiecinot šīs
prasības uz platībām, ko izmanto ganībām, nav pārmērīgas? Ne vienmēr ir iespējams
pārpļaut noganītos zālājus, jo reljefs ir nelīdzens, bieži vien ciņains ar palieliem akmeņiem. Platības tāpēc tiek izmantotas ganībām, ka citas darbības ir ierobežotas.
Atbilde:
Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.269 „Kārtība, kādā tiek piešķirts
valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksamniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”
nosaka, ka platības pēc ganīšanas ir jāapļauj. Ja platības ir labi noganītas tad pārbaudēs nepiemēro pārkāpumu. Lai sniegtu precīzu atbildi, būtu nepieciešama informācija par šo konkrēto gadījumu.
•
Kāpēc uzmērot (pārmērot) dārza platību, mēra līdz ābeles vainagam? Lietuvā
8 m aiz vainaga! Noteikumu regulas ES vienādas.
Atbilde:
Uzmērot augļu dārzus to platībās tiek iemērītas arī tehnoloģiskās joslas 8 m no
vainaga, ja tās ir koptas, tomēr, lai sniegtu precīzu atbildi, būtu nepieciešama informācija par konkrēto gadījumu.
•
Attiecībā uz pastāvīgo pļavu/ganību appļaušanas termiņiem biškopju apsaimniekotajās platībās - rokasgrāmatā 2010.g. tikai priekš VPM ir skaidri norādīts, ka
tas ir 15.septembris. Kā ir ar BLA (04, 08) un MLA? BLA ir norādīts viens kopīgs datums visiem 15.08. + "savstarpējā atbilstībā Agrovidei" - 10.09., ja aug dzelzene, baltais
āboliņš un izmanto biškopības vajadzībām. Par MLA skaidrības nav.
Lūgums LAD - sniegt atbildi par šiem pļaušanas termiņiem vienuviet, lai biškopjiem
ir skaidrība. Protams, būtu apsveicami, ja LAD būtu izlēmis par vienotu datumu
(15.09.?), lai nerodas neatbilstības un pārpratumi, ja piesakās uz vairākiem atbalsta maksājumiem vienlaicīgi, kā tas parasti arī notiek.
Atbilde:
Pļaušanas termiņi ir noteikti Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumos
Nr.269 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksamniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros”:
ja pļavu/ganības platības izmanto biškopībā nektāru vākšanai - pļaušanas termiņš ir līdz 15.septembrim;
ja ir NATURA pļavas - termiņš ir līdz15.septembrim;
ja ir VPM un MLA zālāji - termiņš ir līdz 15.augustam;
ja ir BLA 04 un 08 - termiņš līdz 15.augustam;
ja BDUZ, BI 04 - termiņi 10.07. – 10.09;
ja BDUZ, BI 08- termiņi 15.08. – 15.09.
PAR KREDĪTU FONDU
•
Kad atbalsta pretendents varēs iesniegt pieteikumu Kredītu fonda aizdevumam
(termiņš, kad izsludinās pieteikšanos)?
Atbilde:
MK noteikumi Nr.664 „Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas
Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot
kredītu fondu” (turpmāk – MK Nr.664) ir stājušies spēkā š.g. 4.augustā, grozījumi katra
pasākuma specifiskajos MK noteikumos – ar š.g. 14.augustu, līdz ar atbalsta pretendenti,
iesniedzot projektus LAD, jau šobrīd tajos var atzīmēt, ka plāno saņemt kredītu fondu.
Šobrīd ir apstiprināts arī Lauku attīstības fonda (turpmāk – LAF) uzņēmējdarbības
plāns un tuvākajā laikā tiks noslēgts trīspusējs kredītu fonda finansējuma līgums starp
ZM, LAD un LAF. Pēc tā noslēgšanas LAF slēgs sadarbības līgumus ar kredītiestādēm.
Ar lielākajām Latvijas kredītiestādēm ir uzsāktas sarunas par Kredītu fonda līdzekļu izmantošanu, līdz ar to atbalsta pretendenti kredītiestādēs var sākt interesēties par iespēju
pretendēt uz kredītu fonda aizdevumu.
ZM pieteikšanos izsludinās pēc trīspusējā līguma parakstīšanas.
•
Vai visi apstiprinātie projektu pieteikumi (attiecīgajos pasākumos) varēs saņemt
kredītu fonda aizdevumu?
Atbilde:
Visi apstiprinātie projekti varēs saņemt kredītu fonda aizdevumu, ja tie atbilst MK
Nr.664 nosacījumiem – nav grūtībās nonākuši, projektā ir paredzētas būvniecības izmaksas, u.c., kā arī, ja banka ir gatava piešķirt kredītu fonda aizdevumu.
Tie atbalsta pretendenti, kuriem projekti jau ir apstiprināti, var doties uz banku runāt
par kredīta piešķiršanu. Visa informācija par nosacījumiem, finansējuma aprēķināšana
u.c. tiks publicēta LAD mājas lapā.
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•
Cik ilgi būs pieejami līdzekļi no kredītu fonda? Vai jebkurā bankā varēs saņemt
aizdevumu?
Atbilde:
Kredītu fonda finanšu līdzekļu apjoms un kārtu izsludināšanas termiņi ir ZM kompetence.
Uz kredītu fonda līdzekļu izmantošanu var pretendēt jebkura kredītiestāde, kura atbilst
LAF noteiktajiem finanšu starpnieku drošības kritērijiem. Saraksts ar kredītiestādēm, ar
kurām būs noslēgts sadarbības līgums, tiks ievietots gan LAF, gan LAD tīmekļa vietnē.
Pēc patreizējā ZM skaidrojuma, ņemot kredītu gan EUR, gan Ls, mainīgā procentu
likme tiks fiksēta kredīta piešķiršanas brīdī un visā kredīta atmaksas laika, kas var būt
līdz 15 gadiem, vairs nemainīsies.
PAR „ATBALSTS DAĻĒJI NATURĀLO SAIMNIECĪBU PĀRSTRUKTURIZĀCIJAI”
•
Saimnieciskās darbības veicējam, kurš ir reģistrēts VID un 2010. gadā iesniedzis platību maksājumu pieteikumu, 2010. gads ir arī 5. saistību gads daļēji naturālo
saimniecību pārstrukturizēšanai projekta ietvaros. 5. gada projekta aktivitāte ir īstenota.
Vai šobrīd viņš var izbeigt saimniecisko darbību (turpmāk nebūt reģistrēts VID)?
Atbilde:
Pasākuma mērķis ir veicināt daļēji naturālās saimniecības, pārstrukturizēt darbību un
attīstīt komerciālu un konkurētspējīgu saimniecisko darbību. Piesakoties uz atbalstu
saimniecība izstrādāja saimniecības attīstības plānu, kurā paredzēja neto apgrozījuma
pieaugumu, sasniedzamos mērķus, nepieciešamos ieguldījumus, kā arī saimniecības attīstību. Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz EK auditu šajā pasākumā, kura laikā
saņēmām aizrādījumus, ka vairākumā gadījumu šajā pasākumā pieteikušās saimniecības
nav sasniegušas pasākuma mērķi, uzskatām, ka nav atbalstāma saimnieciskās darbības
izbeigšana beidzot saņemt atbalstu.
MAKSĀJUMI
•
Kad un kādi tuvākie maksājumi ir gaidāmi? Kādi būs maksāšanas grafiki un
termiņi?
Atbilde:
27.augustā tiks izmaksāti ciltsdarba maksājumi aitkopībā (valsts atbalsts).
Bet ņemot vērā to, ka situācija budžetā šobrīd ir labāka nekā pirms gada un finanšu
līdzekļi ir pieejami pietiekamā apjomā, ar ZM tiek pārrunāta iespēja septembrī izmaksāt atdalīto PVTM par laukaugiem.
PROJEKTI
•
Vai nav plānots ieviest sistēmu, kad iespējams projektu atbalstu finansiāli
saņemt nevis latos, bet gan eiro, jo lielākā daļa kredītu tiek ņemta eiro un lielākā daļa
tehnikas, iekārtu tiek pirktas eiro? Varbūt pie projekta iesniegšanas varētu izvēlēties kādā
valūtā atbalstu pretendents vēlētos saņemt – latos vai eiro?
Atbilde:
Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu Latvijā norēķinu valūta ir Latvijas lats.
Platībmaksājumi un kompensējošie maksājumi noteikti nevar tikt veikti EUR, varētu
ieviest apmaksu EUR projektveidīgajiem, ja tiktu ievēroti atsevišķi nosacījumi no projekta
pieteicēju puses. Bet šim nolūkam nepieciešamas izmaiņas attiecīgajos normatīvajos
aktos un tas prasītu būtiskus finanšu ieguldījumus no administrējošo institūciju puses.
VPM
•
VPM tika iesniegts zemes gabals, kura kopējā platība ir 14 ha, vēlāk zemes gabals tika iesniegts erozijas maksājumiem, uz to brīdi daļā lauka 8 ha tika iesēti ziemas
kvieši, pārējā daļa 6 ha tika atstāta rugainē. Veicot mērījumus, fiziskā kontrolē konstatēja,
ka ziemas kvieši ir iesēti 7,5 ha, bet rugaine ir 6,5 ha. Kāpēc samazinājums tika piemērots
arī VPM?
Atbilde:
Ja platība tiek pieteikta gan VPM, gan EI atbalstam, fiziskās pārbaudes rezultāti tiek
izmantoti, izvērtējot abus kārtējā gada platību maksājumu iesniegumus.
Attiecībā par šajā konkrētajā gadījumā piemēroto samazinājumu būtu nepieciešams
zināt precīzāku informāciju, par kāda veida samazinājumu ir runa, jo platības
pārdeklarācijas gadījumā nevarētu būt piemērots samazinājums. Lai sniegtu precīzu atbildi, būtu nepieciešama informācija par šo konkrēto gadījumu.
•
Par sējumu struktūras izvēli. Izmaiņas paredz, ka MLA atbalstu par papuvi var
saņemt atbalsta pretendents, kurš nodrošina, ka kārtējā gadā papuvju platības nepārsniedz
20% no kopējās saimniecības LIZ, par kuru ir tiesības saņemt VPM un kura 2010. gadā
ir pieteikta VPM atbalstam. Nodrošinot šo prasību, pāriet no septembrī un oktobrī vācamām vasarāju kultūrām, uz nākamā gada augustā un septembrī sējamām ziemāju
kultūrām, agrotehniski iespējams tikai 20% no vasarāju platības un pilnībā tādā veidā
tikai 5 gadu laikā, jo pēc šādu vasarāju novākšanas līdz ziemāju sējai laukā agrotehniski
tiek veikta nezāļu ierobežošana jeb uzturēta papuve. Kāds ir LAD komentārs, skaidrojums šajā sakarā?
Atbilde:
MLA atbalstu par papuvi (kultūras kods, k.k - 610) var saņemt tad, ja, saskaņā ar
23.03.2010. Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.295 11.4 punktu, papuvju platība
saimniecībā kārtējā gadā nepārsniedz 20% no kopējās LIZ, kas ir tiesīga saņemt VPM
un kura ir pieteikta VPM.
Ja 2010.gadā uz platību maksājumiem tika pieteikti 100% laukaugu platības (piem.,
griķi, kuru novākšanas periods 2010.gadā ir no septembra līdz oktobrim), uz 2011.gada
Iesnieguma iesniegšanas brīdi augsekas plāns jāveido tā, lai papuve būtu tikai 20% no
iepriekšējā gada šādu vasarāju platībām, tad par tām varēts saņemt MLA atbalstu.
FIZISKĀS KONTROLES
•
LAD pārstāvji apgalvo, ka viņiem fiziskajās kontrolēs novērtējot zālāju kvalitāti, neesot jāiepazīstas ar lauku vēsturi (izsējas normu, sastāvu, sēšanas gadu), sastāvu
un tā kvalitāti. Vai tas atbilst 720 kodam, un vai zālāju kvalitāti var noteikt vizuāli un jebkurā gadalaikā? Lai gan ZM sarakstā, ko pārbauda kontrolieris fiziskajā kontrolē lauku
vēsture ir minēta. Jautājums: Ja fiziskajā kontrolē man lūdz uzrādīt lauku vēsturi, vai es
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viņiem to varu neuzrādīt, bet gan aicināt apskatīt lauku vizuāli? Jo minerālmēslu un augu
aizsardzības līdzekļu pielietojumu kontrolē cita iestāde.
Atbilde:
Pārbaudēs tiek jautāts pēc lauku vēstures, lai gūtu lielāku pārliecību, ka lauks atbilst
aramzemē sētajiem zālājiem. Ja lauku vēstures nav, tad tikai uz lauka izvērtē zālāju
botānisko sastāvu.
•
Kāds sods draud, ja lauku vēsturi neuzrādu, bet uzrādu LAD pārstāvju rakstisku
atbildi, ka lauku vēsture viņiem nav nepieciešama?
Atbilde:
Par lauka vēstures neuzrādīšanu sods nedraud, taču nevairo arī pārliecību par lauku
atbilstošu apsaimniekošanu.
PLATĪBMAKSĀJUMI/ PĀRBAUDE
•
Sēto zālāju (kods 720) platību raža tikusi novākta jūnijā/jūlijā. Augustā/septembrī labi izaugušie attāli netiek pilnībā novākti. Vai pārbaudes gadījumā (rudenī)
platība tiek vērtēta kā atbilstoša?
Atbilde:
Jā, tiek vērtēta kā atbilstoša un pārkāpumi netiek piemēroti. Jo prasība ir vismaz vienreiz nopļaut līdz noteiktajam termiņam.
•
Laukaugu, zālāju platībās notikuši ievērojami meža dzīvnieku (cūku) postījumi
(vismaz 0,1 -0,5 ha). Vai pārbaudes gadījumā platība tiek vērtēta kā atbilstoša?
Atbilde:
Jā, ja postījumi ir tekošā gada, bet nav iepriekšējo gadu postījumi.
•
Par bioloģiskajiem laukiem un maksājumiem. Uz platību maksājumiem pieteikti
vairāki lauki – piemēram 5 lauki ar noteiktu platību katrs. Tagad pēc LAD kontroles
viens lauks uzmērās lielāks otrs mazāks – VPM platību maksājumiem izlīdzinās, bet
kāpēc neizlīdzinās uz bioloģiskajiem maksājumiem? Tur katram laukam atsevišķi
piemēro samazinājumu. Bet laukam, kas uzmērīts lielāks nepalielina maksājumu. Ārējais lauka perimetrs nemainās. Un, ja Lauka Nr. 3 ir samazinājums par 1,1 ha, bet lauka
Nr.4 palielinājums par 1,2 ha, iznāk ka neatmaksās – neizmaksās 2010.gada bioloģisko
maksājumu, bet jāatmaksā arī par iepriekšējo periodu? Ko šajā gadījumā vajadzētu darīt?
Atbilde:
Agrovides apakšpasākuma „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” (BLA) atbalsta
maksājums tiek veikts pēc atbalsta saņēmēja pieteiktajām kultūraugu platībām.
Kultūraugi tiek iedalīti 5 grupās ar dažādām likmēm, kas ir jāmēra atsevišķi. Līdz ar to
praksē ļoti reti ir gadījumi, kad starp diviem bioloģiskiem laukiem ir iespējams piemērot
izlīdzināšanos.
Turklāt Komisijas Regulas (EK) Nr.1975/2006 10.pants nosaka, ka laika posmā, uz
kuru attiecas saistības (t.i., piecu gadu Agrovides saistības), nedrīkst mainīt zemes gabalus (t.i., saistības tiek uzņemtas lauka līmenī ar attiecīgo kultūrgrupas kultūraugu),
par kuriem tiek piešķirts atbalsts, izņemot lauku attīstības programmā īpaši paredzētus
gadījumus (attiecībā uz BLA šādi īpašie gadījumi nav atrunāti). Tādejādi uz BLA nevar
tikt piemērota izlīdzināšanās, kā tas ir uz VPM, kur ir viena likme neatkarīgi no tā, kāda
kultūra tiek audzēta.
PAR PROJEKTIEM
•
23.08.2010. noslēdzās pieteikšanās akvakultūras projektiem, kas attiecas uz dīķsaimniecību attīstību. Kādi provizoriskie rezultāti? Vai tiek plānotas jaunas kārtas, kad?
Atbilde:
Sniedzam Jums operatīvo informāciju par pasākumā "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos" iesniegtajiem projektiem (24.08.2010.)

Jaunas kārtas pašlaik plānotas netiek, jo šim pasākumam programmēšanas periodā
pieejamie finanšu resursi jau ir rezervēti. Finansējuma pārdale jaunu kārtu izsludināšanai ir ZM kompetences jautājums.
LIZ
•
Plānotās rīcības, ar ko jārēķinās saimniekiem, saistībā ar LAD uzskaiti par neapsaimniekotām LIZ zemēm, LAD maksājumiem un trīskāršo nekustamā īpašuma nodokļa
rēķinu no pašvaldības:
Gadījumi:
a) Ir saimniecības, kas relatīvi apsaimnieko visu LIZ, piemēram, 30 ha, pieteikums 30
ha LAD maksājumam; pārbaudē konstatēta 5 ha neatbilstība apsaimniekotai platībai.
b) ir saimniecības, kas apstrādā tikai t.s. piemājas dārzu, piem. 2 ha; neveic
saimniecisko darbību visā teritorijā, piem., 9 ha. LIZ iznomāt nav kam. Maksājumiem
LAD nepiesakās.
c) Ir saimniecības, kas tehnisku iemeslu dēļ daļēji apsaimnieko zemi, piem., ir 20 ha,
no tiem 11 apsaimniekoti, 9 neapsaimniekoti. Maksājumiem LAD nepiesakās.
d) Saimniecība tehnisku iemeslu dēļ daļēji apsaimnieko zemi, piem, ir 20 ha, no tiem
15 ha apsaimnieko; 5 ha neapsaimnieko. LAD pieteikti 15 ha maksājumiem.
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Lauksaimniekiem

Atbilde:
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.panta 7. un 8.daļu un 2010.gada
13.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to" LAD
vizuāli apsekos un noteiks neapstrādātās LIZ platības, kā arī sniegs informāciju vietējām
pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai.
Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā apliek neapstrādātu LIZ, izņemot zemi, kuras platība nepārsniedz 1 ha vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi.
Likuma izpratnē "neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir visa lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platība zemes vienībā, ja vairāk nekā 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības attiecīgajā zemes vienībā līdz kārtējā gada 1.septembrim netiek izmantoti lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu,
dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai minētā zemes platība netiek
uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī".
LEADER
•
Par LEADER projektiem- situācija: biedrība iesniedz projekta pieteikumu tikai
vienīgi mobilas biroja tehnikas iegādei, citu aktivitāšu nav. Biedrība ilgstoši ir iznomājusi
telpas valsts uzņēmumā, kur biroja tehniku izvietos. Nomas līgumā norādīts, ka telpu nomas
līgumu pagarina katru gadu un tā praksē arī notiek. Vai projekta saistībā jāslēdz jauns cits
telpu nomas līgums uz 7 gadiem?
Atbilde:
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra Noteikumu Nr.33 “Kārtība, kādā
piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā un pasākumam “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā”” 15.3.2.apakšpunktu, nomas līgumam jābūt noslēgtam vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. MK noteikumi neparedz izņēmuma gadījumus, kad nomas līgums varētu tikt noslēgts uz mazāku termiņu, norādot tikai
līguma pagarināšanas iespējas.
Informācijai: ZM ir sagatavojusi MK noteikumu Nr.33 grozījumu projektu, kurā vairs
netiek paredzēta obligāta nomas līguma reģistrēšana zemesgrāmatā.
Dažādi
•
Aktuāls ir jautājums par valsts novadgrāvjiem un ūdenstecēm, jo likums paredz, ka
to tuvumā nedrīkst lietot pesticīdus un mēslojumu! Kā lauksaimniekam apstrādāt laukus, lai
neievazātu nezāles no tās lauka daļas, kas netiek ne miglota, ne mēslota? Nevar vienlaidu
laukā atstāt neapstrādātas joslas!
Atbilde:
Ja saimniecības lauki atrodas pie šādiem ūdensobjektiem, tad apstrādājot laukus ir
jāievēro Aizsargjoslu likuma prasība par aizliegumu 10 m platā virszemes ūdensobjekta
aizsargjoslā lietot ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus un mēslošanas līdzekļus. Šāda prasība
ir spēkā jau no 2002.gada.
Aizsargjoslas uzdevums ir absorbēt no lauka noplūstošo piesārņojumu (mēslošanas
līdzekļus, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus), kā arī, lai novērstu situācijas, kad ķimikālijas tiešā ceļā nokļūst ūdenstilpnēs (piem., miglotājs iet pāri lauka malai) un tālāk aizplūst uz
upēm. Kā viens no šādu joslu apsaimniekošanas veidiem, lai neievazātu nezāles, ir daudzgadīgo zālāju buferjoslu ierīkošana.
Lai identificētu ūdensnotekas interesentiem jāgriežas VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, kur pieejama informācija par valsts meliorācijas sistēmām.
•
„Labas saimniekošanas prakses nosacījumos” ir teikts, ka „Virszemes ūdensobjektu
10 metrus platā joslā aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos augu aizsardzības
līdzekļus un mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku”. Kontrolējošā iestāde ir Reģionālā vides pārvalde.„Aizsargjoslu likumā” teikts, ka virszemes ūdensobjektu (upju, ezeru) 10 metrus platā joslā aizliegts lietot mēslošanas līdzekļus un ķīmiskos
augu aizsardzības līdzekļus un mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības
tehniku. Ūdens apsaimniekošanas likuma 1. panta 7. punktā rakstīts, ka „mākslīgs ūdensobjekts — virszemes ūdensobjekts, kas radīts cilvēka darbības rezultātā un atbilst šā likuma
nosacījumiem”. Ūdens apsaimniekošanas likuma 1. panta 22. punktā rakstīts, ka „virszemes
ūdensobjekts — nodalīts un nozīmīgs virszemes ūdens hidrogrāfiskā tīkla elements: ūdenstece
(upe, strauts, kanāls vai to daļa), ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), kā arī
pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms” Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu
platumi tiek noteikti mākslīgam ūdensobjektam (izņemot tādam, kas kalpo ūdens novadīšanai
no piegulošās teritorijas), kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, — teritorijas plānojumā, bet
ne mazāk kā 10 metrus plata josla katrā krastā; (Aizsargjoslu 7.pants 3. punkts) Secinājums:
Meliorācijas grāvis ir mākslīgs ūdensobjekts, kas kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas un uz 10 metru platas joslas aizliegums neattiecas. Jautājums: Vai tas pats ir arī ar
valsts nozīmes novadgrāvjiem un ūdenstecēm?
Atbilde:
MK 30.03.2010. noteikumos Nr.318 “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” ir uzskaitītas Latvijas Republikas teritorijā pilnībā vai daļēji esošās ūdensteces,
kuru kopējais garums ir lielāks par 10 km, un ūdensteces vai ūdenstilpes, kuru sateces baseini
ir lielāki par 25 kvadrātkilometriem.
Pārbaudē uz vietas nosacījumus, kas jāievēro virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā,
vērtē tikai gadījumos, ja konkrētais ūdensobjekts (upe, strauts, valsts nozīmes meliorācijas
grāvis u.c.) ir norādīts minētajos noteikumos.
Virszemes ūdensobjektiem (arī meliorācijas grāvjiem), kas nav uzskaitīti MK Nr.318
noteikumu klasifikatorā, prasības, kuras jāievēro virszemes ūdensobjekta aizsargjoslā, netiek
vērtētas.
•
Kādā veidā LAD skatās labas saimniekošanas prakses nosacījumus attiecībās uz
meliorācijas grāvjiem?

Atbilde:
Pārbaudēs uz vietas inspektors pārliecinās, vai meliorācijas sistēma nodrošina zemes
mitruma režīma regulēšanu, tātad: meliorācijas akas, arī drenu iztekas ir attīrītas, 15 m
attālumā no iztekām neaug koki un krūmi, meliorācijas grāvji nav aizauguši ar kokiem
un krūmiem, tajos nav bebru aizsprosti, tādejādi traucējot ūdensteci grāvī.
•
Vai ir domāts par to, kā Latvijā samazināt to sertificēto uzraugu (būvniecības

jomā) un pieskatītāju un obligāto firmu izcenojumu?
Atbilde:
Tā nav LAD atbildības sfēra, jo šādu kārtību nosaka normatīvie akti par būvniecību.
•
Vai pasākums "Jaunais zemnieks "varētu vēl būt un kad ?
Atbilde:
Pēc ZM sniegtās informācijas līdz 2013.gada jauna kārta nav plānota, arī pieejamais
finansējums ir izsmelts
ATSEVIŠĶI IESŪTĪTIE JAUTĀJUMI
•
Kāds ir iespējamais risinājums pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma "Erozijas ierobežošana" atbalsta noteikumu izmaiņām, pašlaik daudzi lauksaimnieki saistībā ar
lielajām lietavām ir satraukušies vai varēs izpildīt erozijas noteikumus, jo vispār netiek
uz lauka un nevar iesēt ziemas rapsi, daļa laukus ir aparusi, daļa ir satraukusies arī par
ziemāju sēju, jo lauki tagad ir zem ūdens. Kādi varētu būt iespējamie risinājumi? Vai šī
gada erozijas saistības varētu pārnest uz nākamo gadu?
Atbilde:
LAD šo problēmu ir pārrunājis ar ZM, tai tiek meklēts risinājums.
•
Saprotu, ka līdz 2010.gada 2.oktobrim iesniedz "Pasākuma "Agrovide" apakšpasākuma 'Erozijas ierobežošana" iesniegums 2010.gadā" un lauku bloku kartes, kurās
atzīmētas apsaimniekotās LIZ platības. Jebkādus papildinājumu un labojumus EI iesniegumā var iesniegt līdz 20.oktobrim (ieskaitot).
Atbilde:
Tā kā 2.oktobris šogad ir sestdiena, tad 2010.gadā iesniegšanas termiņš ir 4.oktobris, saskaņā ar KOMISIJAS REGULAS (EK) Nr.1122/2009 (2009. gada 30. novembris).
Savukārt labojumi/papildinājumi EI iesniegumā tiešām ir jāiesniedz līdz 2010.gada
20.oktobrim.
•
Cik ir tādu pretendentu, kuriem erozijas saistības beidzas nākamgad?
Atbilde:
Agrovides apakšpasākumā „Erozijas ierobežošana” ir tikai viens saistību periods
2006-2010. Aktīvas saistības ir 7187 klientiem un visiem šiem klientiem līdz 2010.gada
4.oktobrim obligāti ir jāiesniedz atbalsta iesniegums. Pretējā gadījumā iepriekš saņemtais atbalsts būs jāatmaksā.

Projekts

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

Ir uzsākts otrais posms ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2. vidusskolā un Bebrenes vidusskolā”.
Pirmā posma ietvaros gan Ilūkstes 2. vidusskolā, gan Bebrenes vidusskolā tika renovēti sekojoši mācību kabineti: bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas.
Projekta 2. posma ietvaros paredzēts aprīkot kabinetus ar mūsdienīgu materiāli
tehnisko bāzi, lai varētu kvalitatīvi veikt laboratorijas darbus, eksperimentus, pētījumus,
lai mācību stundās varētu izmantot interaktīvas metodes un motivētu skolēnus aktīvai
darbībai.
Šobrīd jau ir veikti pasūtījumi sekojošās projekta sadaļās:
1.daļa - Digitālās informācijas apstrādes sistēmas – pieteikti skolotāju un skolēnu portatīvie datori, interaktīvās tāfeles, projektori, ekrāni, datu kameras, demonstrācijas sensori, digitālie mikroskopi.
2.daļa - Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai
un demonstrēšanai fizikā (ierīču komplekts mehānikā, optikā, elektrībā un magnētismā
u.c.).
3.daļa - Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai
un demonstrēšanai bioloģijā (mikroskopi, binokulāri (stereomikroskops), mikroskopisko
preparātu komplekti, ierīču komplekti mikropreparētu sagatavošanai u.c.).
4.daļa - Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai
un demonstrēšanai ķīmijā (destilēšanas iekārta, pH metrs, u.c.), laboratorijas piederumi
un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā (trauku un piederumu
komplekti fizikā un ķīmijā).
5.daļa - Modeļi matemātikas kabinetam (dažādas ģeometriskas figūras)
6.daļa - Vielas eksperimentu sagatavošanai, veikšanai un demonstrēšanai.
Pasūtījuma piegādātāji: Apvienība (SIA „TCon”, SIA „TG 19”, SIA „ATEA”,
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils Digitālais centrs”), SIA „Lielvārds”,
SIA „Adrona”,
SIA „Labochema Latvija”.
Pasūtīto materiālu piegāde notiks laika posmā no 2010. gada decembra līdz 2011.
gada martam.
Dabaszinātņu kabinetu iekārtošana būs liels ieguldījums mācīšanas procesa
uzlabošanā Bebrenes vidusskolā un Ilūkstes 2. vidusskolā.
Projekta asistente
Ērika Šaršune
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 29.jūlija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2010

2010. GADA AUGUSTS - SEPTEMBRIS

Novada domē

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
10.panta trešo daļu,k 12.panta pirmās daļas 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības nodevu (turpmāk – nodevas) uzlikšanas kārtību,
apliekamos objektus, nodevu likmes, nodevu maksātājus, to personu loku, kuras atbrīvojamas no
nodevas vai kurām piemērojami nodevas maksāšanas atvieglojumi, nodevas iekasēšanas kārtību.
2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
II. Nodevu maksātāji
3. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras ierosina
būvniecību.

III. Nodevu objekti un likmes
4. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu objekts ir būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu
sagatavošana un izsniegšana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas darbības.
5. Par būvatļaujas saņemšanu tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

IV. Nodevu samaksāšanas kārtība

6. Būvniecības ierosinātājs 40% no nodevas maksā pēc pozitīva Būvvaldes atzinuma saņemšanas
būvprojektēšanai, bet atlikušos 60 %, saņemot būvatļauju.
7. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama, iekasētā nodeva par būvatļaujas izsniegšanu netiek atmaksāta.
8. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu netiek iekasēta no Ilūkstes novada pašvaldības iestādēm un
struktūrvienībām.
9. Nodeva iemaksājama Ilūkstes novada pašvaldības norādītajā norēķinu kontā bankā.
10. Nodevu par būvatļaujas saņemšanu ieskaitāma Ilūkstes novada pašvaldības budžetā.
V. Noslēguma jautājumi

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā
biļetenā „Ilūkstes Novada Vēstis”” un izliekami Ilūkstes novada pašvaldības ēkā , kā arī pašvaldības pilsētu/pagastu pārvalžu ēkās.
12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
12.1. Dvietes pagasta padomes 29.03.2007. saistošie noteikumi Nr.11 "Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Dvietes pagastā”;
12.2. Eglaines pagasta padomes 24.04.2007. saistošie noteikumi Nr.4 „Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Eglaines pagastā”;
12.3. Subates pilsētas ar lauku teritoriju domes 25.04.2007. saistošie noteikumi Nr.33 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Subates pilsētā ar lauku teritoriju”;
12.4. Ilūkstes novada domes 29.03.2007. saistošie noteikumi Nr. 5/2007 "Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu Ilūkstes novada teritorijā”.
*Līdz Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izveidošanai būvvaldes funkcijas izpilde ir nodota
Daugavpils novada pašvaldībai
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Lēmums par saistošo noteikumu Nr.7/2010 apstiprināšanu

Izskatot jautājumu par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Ilūkstes novadā, dome konstatēja:
1) 2010.gada 28.janvārī Ilūkstes novada dome atbilstoši LR likuma
‘’Ģenētiski modificēto organismu aprites likums’’ 22.panta ceturtās daļas
noteikumiem pieņēma lēmumu Nr.33 (prot.nr.2., 32.&) par nodomu
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes
novada administratīvajā teritorijā. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli
dotajā jautājumā tika ievietots sludinājums pašvaldības informatīvajā
biļetenā “Ilūkstes novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā. Sabiedrības
viedokļu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšanas termiņš bija noteikts
ne mazāk kā 30 dienas no publikācijas dienas līdz 2010.gada 31. martam.
2) Minētajā termiņā sabiedriskajā apspriešanā piedalījās un savu
viedokli ar piekrišanu aizlieguma noteikšanai uz visu Ilūkstes novada
administratīvo teritoriju rakstiski izteica 102 Ilūkstes novada pašvaldības
iedzīvotāji.
3) Iebildumi nodomam noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā netika
saņemti un LR likuma “Ģenētiski modificēto organismu aprites likums”
22.panta ceturtā daļa paredz, ka ‘’Iebildumu nesniegšana pašvaldības
noteiktajā termiņā uzskatāma par piekrišanu aizlieguma noteikšanai’’,
līdz ar to aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai var attiecināt uz visu Ilūkstes novada administratīvo teritoriju.
4) LR likuma “Ģenētiski modificēto organismu aprites likums”
22.panta otrā daļa paredz, ka aizliegums ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai nosakāms ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un uz
laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.
5) Valsts augu aizsardzības dienests iekļauj minēto informāciju
ģenētiski modificēto kultūraugu audzētāju reģistrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 41.panta
pirmās daļas 1.punktu, atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav,
ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Pasludināt Ilūkstes novada visu administratīvo teritoriju, kurā
ietilpst Ilūkstes un Subates pilsētas, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes un Šēderes pagasti, par teritoriju, kurā ir aizliegts audzēt
ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums noteikts uz 5 (pieciem)
gadiem.
2. Apstiprināt Ilūkstes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.
7/2010 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novadā’’.
3. Saistošie noteikumi Nr.7/2010 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novadā’’ stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ilūkstes
Novada Vēstis”.
4. Uzdot pašvaldības lietu pārvaldes nodaļai:
4.1. rakstiski informēt Daugavpils novada pašvaldību, Aknīstes novada pašvaldību un Jēkabpils novada pašvaldību par noteikto aizliegumu
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novadā.
4.2. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, nosūtīt
saistošos noteikumus Nr.7/2010 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma saņemšanai, pēc atzinuma
saņemšanas nodrošināt saistošo noteikumu publicēšanu informatīvajā
izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”, izlikt tos uz informācijas stenda
pašvaldības administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs.
4.3. rakstiski informēt Zemkopības ministriju, Valsts vides dienesta
reģionālo vides pārvaldi un Valsts augu aizsardzības dienestu par
noteikto aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes
novadā.

Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 27.maija
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/2010

“Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Ilūkstes novadā’’

Izdoti saskaņā ar
LR likuma ‘’Ģenētiski modificēto organismu
aprites likums‘’ 22.panta 2.daļu.

1.
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst
Ilūkstes un Subates pilsētas, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes,
Prodes un Šēderes pagasti, ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski
modificētos kultūraugus.
2.
Aizliegums Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus ir 5 (pieci) gadi.
3.
Saistošie noteikumi Nr.7/2010 „Par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novadā’’ stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

2010. GADA AUGUSTS
2010. GADA
- SEPTEMBRIS
JŪLIJS

Novada domē

Intervija ar deputātu

Ko nolēma deputāti augusta
domes sēdē

•Izdarīja grozījumus pašvaldības 2010.gada budžetā. Piešķīra papildus līdzekļus novada skolām, Eglaines pamatskolai kopētāja
iegādei, Bebrenes vidusskolai solu un galdu iegādei, Subates pamatskolai virtuves inventāra iegādei. Sociālajam dienestam piešķīra
papildus līdzekļus, kas tiks izlietoti 1.klases skolēnu sveikšanai no
maznodrošinātām ģimenēm.
•Nolēma finansiāli palīdzēt Grendzes, Eglaines un Subates
baznīcām veikt remontdarbus, kā arī piešķīra līdzekļus Dvietes pagasta Zariņu kapličas jumta remontam.
•Nolēma finansiāli atbalstīt trīs novada iedzīvotāju ar invaliditāti
dalību modes forumā Francijā un sportistes Tatjanas Rakas dalību
12.Pasaules karatē čempionātā Polijā.
•Apstiprināja noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā novada sportisti
tiek norīkoti uz sacensībām un ar piedalīšanos sacensībās saistīto finanšu izdevumu apmaksu.
•Apstiprināja Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas tehnisko
darbinieku amata vienību un amata algu sarakstus.
•Nolēma piedalīties projektā “Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” un
realizēt to uz bijušās Dvietes pamatskolas telpu bāzes, kā arī nolēma
piedalīties pašvaldības iestāžu siltināšanas projektā ar Ilūkstes
1.vidusskolas ēkām un Ilūkstes kultūras centra ēku.
•Apstiprināja pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu un izdarīja grozījumus Pedagogu atlases komisijas nolikumā.
•Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu ”Dīķi 1” Pilskalnes pagastā un ”Rupšenieki” Bebrenes pagastā.
•Nolēma iegādāties pašvaldības īpašumā zemi, kas atrodas zem pašvaldības ēkām Ilūkstē, Brīvības ielā 7 un Upes ielā 3, un šajā sakarā
nolēma uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi.
•Nolēma nodot bebreniešu izveidotajai biedrībai “Bebrenes nami”
Bebrenes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu un
iznomāt Bebrenes katlu māju.
•No telpu nomas atbrīvoja biedrības ”Bebermine”, “Bebrenes
vidusskolas biedrība” un “Subatieši, sanākam, domājam ,darām”.
•Pēc personu lūguma precizēja zemes robežas un platības, piešķīra
zemes apsaimniekošanas un nomas tiesības.
•Ar 1. septembri tiem pašvaldības darbiniekiem, kuriem bija
noteikts saīsinātais darba laiks, noteica normālo darba laiku – 40 stundas nedēļā.

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

2010.gada 2. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 10.Saeimas
vēlēšanas. Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu dienā būs no pulksten 7.00 līdz
20.00.
Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek lietots, un vēlētāji drīkst
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. Lai piedalītos Saeimas
vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā
tiks izdarīta atzīme par dalību vēlēšanās.
Vēlētāji Latvijā, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā . Balsošanai vēlētāja atrašanās vietā jāpiesakās no š.g. 22.septembra, iesniedzot attiecīgu iesniegumu tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iespēju
nobalsot vēlētāja atrašanās vietā drīkst izmantot arī šo vēlētāju kopēji.

No 1.septembra līdz 3.oktobrim darbojas Centrālās vēlēšanu
komisijas uzziņu tālrunis par 10.Saeimas vēlēšanām. Tālruņa numurs
ir 67715000. Tālrunis darbojas 24 stundas diennaktī, arī brīvdienās.
Piezvanot uz šo numuru, ikviens interesents var noskaidrot vēlēšanu
iecirkņu adreses un darba laiku, kā arī saņemt atbildes uz jautājumiem
par 10.Saeimas vēlēšanu kārtību.
Ja kādi jautājumi nav tālruņa datu bāzē, zvanītāja jautājums tiek
piereģistrēts, atbilde uz jautājumu noskaidrota un klientam tiek atzvanīts. Atbildes sniedzam vēlākais divu dienu laikā.
CVK uzziņu tālruņa pakalpojumu nodrošina Daugavpilī reģistrēts
uzņēmums „ArteMedia”, kas pavasarī uzvarēja valsts iepirkumā, no
visiem pretendentiem piedāvājot zemāko cenu.

4.Deputāts visā
savā darbībā ir tautas pārstāvis. Sakiet,
lūdzu, kas, Jūsuprāt,
ir tas, kas šobrīd visvairāk uztrauc novada (gan pilsētu,
gan
lauku)
iedzīvotājus?
Uztrauc nenoteiktība attīstības prioritāšu noteikšanā no
valsts puses un tas
rada bažas par iespēju
pietiekami nopelnīt,
lai spētu realizēt savas
ieceres.

5.Ar ko saistās
Jūsu pamatdarbs un
vai/kā tas palīdz
vairāk
izprast
Stanislavs Mežnieks- uzņēmuma
iedzīvotāju problēSIA,,JUSTS" īpašnieks
mas.
1.Kas bija tas, kas pamudEsmu uzņēmuma
ināja Jūs kandidēt uz deputāta SIA,,JUSTS" īpašnieks un
pārstāvu pakalpojumu sfēru,
vietu?
Deputāta darba pieredze un tāpēc iznāk nepārtraukti kontakvēlēšanās piedalīties novada sa- tēties ar novada ļaudīm un pārrunāt par lietām, kas traucē vai
biedriskajā dzīvē.
veicina attīstību.
2.Ar ko ir saistīts deputāta
6.Pašlaik daudzi iedzīvotāji
darbs?
Deputāta darbs saistās ar no- ir palikuši bez darba. Nākotnē
vada esošās un perspektīvās at- bezdarbnieku skaits varētu
tīstības plānu veidošanu un to palielināties. Kā Jūs uz to
realizāciju, iedzīvotāju infor- raugāties?
Runājot par bezdarbu, man
mēšanu, iedzīvotāju vēlmju un
ieteikumu apkopošanu un pieli- izveidojusies divējāda attieksme,
proti, pastāv situācijas, kad atseetojumu deputāta darbā.
višķu specialitāšu darbinieki
3.Ar kādām īpašībām, Jū- nevar atrast darbu atbilstošu
suprāt, ir jābūt apveltītam paš- savām spējām un interesēm, bet ir
arī paradoksāla situācija, kad
valdības domes deputātam?
Visupirms deputātam jābūt darba devējs ilgstoši nevar atrast
sava
novada
patriotam, speciālistu kādā no brīvajām
mērķtiecīgam un spējīgam darba vietām uzņēmumā vai
analītiski spriest un pieņemt at- saimniecībā.
bildīgus lēmumus.

7.Kādas ir Jūsu, kā
deputāta, prioritātes?
Galvenokārt, tas ir viss, kas
saistīts ar novada attīstību un novadnieku labklājību.

8.Vai ir kaut kas tāds, ko Jūs
šī sasaukuma laikā, būdams
deputāta
amatā,
vēlētos
mainīt? (Kādā no jomām..)
Es nekad neatzīstu maiņu
maiņas pēc, bet uzskatu, ka arī
labi izveidota sistēma katrā ziņā
ir nepārtraukti jāuzlabo.

9.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?
Lēmumu pieņemšanas pamatā
jābūt godprātīgai attieksmei,
iespējami plašai informācijai un,
iespējams, intuīcijai.
10.Kas varētu tikt uzskatīts
par mūsu novada bagātību?
Visi novada iedzīvotāji.

11.Vai ir kaut kas, ko jūs
gribētu teikt vai novēlēt saviem
vēlētājiem – cilvēkiem, kas Jūs
atbalstīja?
Es gribu novēlēt visiem būt stipriem garā, spēt būt laimīgiem un
darīt laimīgus citus kaut vien ar
labu vārdu vai mīļu smaidu. Mīļš
paldies tiem, kuri mani atbalstīja
un atbalsta.
Sarmīte Bogdanoviča

Saeimas vēlēšanas 2010
Iec.
nr.
392
393
394
395
396
402
403

Ilūkstes novada vēlēšanu iecirkņi

Nosaukums
ILŪKSTES PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS

Adrese

Brīvības iela 12, Ilūkste,
Ilūkstes novads, LV-5447
"Pagasta Māja", Bebrene,
BEBRENES PAGASTA
Bebrenes pagasts,
PĀRVALDES ĒKA
Ilūkstes novads, LV-5439
Parka iela 3, Pilskalne, PilPILSKALNES PAGASTA
skalnes pagasts, Ilūkstes novads,
PĀRVALDES ĒKA
LV-5447
Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes
ŠĒDERES PAGASTA
pagasts, Ilūkstes novads, LVPĀRVALDES ĒKA
5474
SUBATES PILSĒTAS UN
1. Maija iela 1, Subate, IlūkPRODES PAGASTA PĀRstes novads, LV-5471
VALDES ĒKA
DVIETES PAGASTA
Dviete, Dvietes pagasts, IlūkKULTŪRAS NAMS
stes novads, LV-5441
Stendera iela 7, Eglaine,
EGLAINES PAGASTA
Eglaines pagasts, Ilūkstes noKULTŪRAS NAMS
vads, LV-5444

Tālrunis
uzziņām līdz
vēlēšanu
dienai

Tālrunis
uzziņām
vēlēšanu
dienā

65407909

65407909

65440826

65440826

65475703

65475703

65463138

65462275

65475434

65475493

65437585

65437585

65462186

65462186

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 10.Saeimas vēlēšanām notika no š.g. 14.jūlija līdz 3.augustam. Ar 10.Saeimas vēlēšanām reģistrētajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, ziņām
par kandidātiem un statistiku varat iepazīties vēlēšanu iecirkņos.
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

2010. GADA AUGUSTS - SEPTEMBRIS

Vārds lasītājam

Svētceļnieku pārdomas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča ordinācijas pasākumā

Pateicamies Ilūkstes novada
pašvaldībai par doto iespēju
piedalīties mūsu novadnieka
Zbigņeva
Stankeviča
kā
arhibīskapa metropolīta ordinācijas ceremonijā.
Šajā ceļojumā devāmies mēs,
četri Eglaines katoļu draudzes
pārstāvji, divi svētceļnieki no Jēkabpils, kuri ar savu grupiņu
nakšņoja Eglaines baznīcā,
dodoties ceļā uz Aglonu un divi
garīgie vīri – prāvests Andrejs
Skadiņš un diakons Janeks. Kā jau
tas parasti ir šādos svētceļojumos,
visupirms mēs vienojāmies
rožukroņa lūgšanā par Latvijas
garīgo atdzimšanu, par tās
vadītājiem un tautu. Svētdienai
paredzēto Dieva augsto godību
noslēpumu apcere brīnišķīgā
veidā mūs vienoja ar visu kristīgo
Latviju, ar tiem svētceļniekiem,
kas cauri svelmainajām augusta
dienām devās uz Aglonu, ar visu

kristīgo konfesiju pārstāvjiem, kas
priecājās kopā ar mums par jaunā
Katoļu
Baznīcas
virsgana
iecelšanu. Katrā svētdienā un it
īpaši tādos svētkos mēs esam
aicināti izdzīvot to augšāmcelšanās prieku, ko saviem ticīgajiem atstāja Jēzus tās tālās
Svētdienas rītā, kad tika uzvarēts
grēks - visu problēmu un nelaimju
cēlonis. Dievs mums katru svētdienu atgādina, ka katram no mums
ir cerība un ceļš, lai savās dzīvēs
atsevišķi un mūsu zemē kopumā
mēs piedzīvotu augšāmcelšanos.
Bija arī kāds zīmīgs notikums,
kas raisīja uz dziļākām pārdomām
par mūsu priesteriem un viņu
sūtību pasaulē. Saules staru apsildīti un vieglās auto gaitas ieaijāti, katrs kādu brīdi varējām
iesnausties,
tomēr
ikreiz
pamostoties, mēs dzirdējām mūsu
priesteru breviāra lūgšanas. Ko tas
mums nozīmē? Tikai to, ka mēs

savu priesteru lūgšanās tiekam
aizstāvēti un pasargāti tad, kad
pašu modrība ikdienas kārdinājumos tiek iemidzināta. Būsim vienmēr pateicīgi mūsu garīgajiem
vadītājiem un arī paši veltīsim par
viņiem daudzas lūgšanas.
Rīgā mūsu grupiņa ieradās ļoti
savlaicīgi. Mēs un mūsu priesteri
uzspējām
piedalīties
Sāpju
Dievmātes baznīcā Svētās Mises
upurī, kas notika poļu valodā.
Savukārt, pēc dievkalpojuma
varējām noklausīties no Polijas atbraukušo bērnu un jauniešu klasiskās garīgās mūzikas koncertu.
Pulksten divos Rīgas Doma
baznīcas durvis tika atvērtas
svētku ceremonijas dalībniekiem.
Stundas laikā, līdz trijiem visi, kas
vēlējās, varēja ieņemt vietu Rīgas
Doma baznīcā, lai vienotos
lūgšanā un svētku norisē.
Lai gan daudziem svētku dalībniekiem negadījās tās labākās vi-

Projekts

Veselība ir trausla, bet dzīvespriekam tik nepieciešama vērtība.
Ikvienam no mums būtu
jāiemācās sargāt to. Tieši tāpēc
visas vasaras garumā Ilūkstes novadā ir notikuši dažādi veselības
veicināšanas pasākumi, kas
notika projekta „Veselības centra
„Ilūkste” tehnisko un profesionālo
spēju
uzlabošana
veselības aprūpes pakalpojumu
kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai” līguma
Nr. LV 0079” ietvaros. Tie ir
aptvēruši lielu daļu Ilūkstes novada un notikuši gan Ilūkstē, gan
Pilskalnē, Subatē un Bebrenē.
Ikvienam apmeklētājam bija
iespēja noklausīties un piedalīties
diskusijās - psihoterapeites
I.Rimšas lekcijās "Jūtu pasaule"
un "Izdegšanas sindroms". Lekcijās varēja uzzināt daudz ko jaunu
un smelties dzīvei noderīgus
padomus, lai veidotu veselīgu
dzīves veidu. Savus ieteikumus
veselības uzturēšanā sniedza arī
fizioterapeite A.Jaseviča, kura ne
tikai pastāstīja, bet iesaistīja
ikvienu klātesošo arī vingrojumu
veikšanā. Pēc labi paveikta darba
sekoja kafijas pauze un raisījās
sarunas, pēc kurām enerģijas pilni
devāmies mājās.
Tāpat pasākumos tika iesaistīti
bērni, visaktīvāk ņemot dalību
zīmēšanas konkursā ''Mēs par
veselīgu dzīves veidu", kur notika
arī labāko zīmējumu apbalvošana.
Tāpat visos pasākumos bija
iespēja pamērīt asinsspiedienu.
Gunita Rakicka

12

Fizioterapeite A.Jaseviča ne tikai pastāstīja, bet iesaistīja ikvienu
klātesošo arī vingrojumu veikšanā

Psihoterapeites I.Rimšas stāstījums ieinteresēja ikvienu klātesošo

Visaktīvāk skolēni ņēma dalību zīmēšanas konkursā
''Mēs par veselīgu dzīves veidu"

etas, no kurām varētu pārredzēt
visa notikuma gaitu, tomēr tai
mierā, kas pārņēma visu baznīcu,
mēs varējām klausīties savu
garīgo vadītāju uzrunās un
apsveikumos, piedalīties kopīgajos aizlūgumos un saņemt dāvātās
Dieva svētības. Saviļņojoši un
neparasti
bija
dzirdēt
vairākkārtējos Dieva tautas
aplausu viļņus, kas atskanēja tais
reizēs., kad ticīgos kas īpaši
uzrunāja – tas bija kardināla J.Pujata izteiktais prieks par jauno
arhibīskapu kā uzticamu garīgo
vērtību glabātāju; pāvesta nuncija
L.Bonacci uzruna; jaunordinētā
arhibīskapa mīlestības pilnā pateicība māmiņai par saņemtajām
dzīvības un ticības dāvanām. Šie
svētki bija sapulcinājuši Latvijas
kristīgās baznīcas dažādo konfesiju pārstāvjus, tādēļ ar prieku
uzklausījām Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas arhibīskapa J.

Vanaga , pareizticīgās baznīcas
Latvijas metropolīta Aleksandra,
Latvijas
Baptistu
draudžu
savienības bīskapa P.Sproģa
apsveikumus un pateicības par
ekumēnisko sadarbību.
Tauta līksmojās par Dieva
darbu mūsu zemē. Brīžiem šie
aplausi līdzinājās putnu (bet varbūt eņģeļu) spārnu vēdām un
daudzās sirdis vienojās šajā
pacilājošajā priekā. Ceļā pie Dieva
ir tik daudz vienkāršības, ja to
nepārņem mūsu egoisms un
pašlabuma meklējumi, tad tas
aizkustina mūsu sirdis un prātus,
ievedot dziļākā Dieva mīlestības
pazīšanā.
Lai nemitējas Latvijas kristīgās
tautas lūgšanas par mūsu Baznīcas
vadītājiem.
Ligita Petuhova,
Eglaines pagasta vēstures
centra vadītāja

Tas krāsainais un skaļais
pirmsvēlēšanu laiks ir atkal klāt!
Nu gluži līdzīgi kā senajos laikos
„jarmarkas” vai gadatirgi, krāsaini un skaļi.
Katrs skaļi slavē savu preci,
čīgā leijerkasti, rāda kumēdiņus
un izkar daudzkrāsainu serpentīnu pircēju pievilināšanai.
Tāpat arī bija pirms katrām
vēlēšanām, krāsaini plakāti uz
mājas stūra, jumta, tilta, staba un
sētas. Portreti ar skaistām
frizūrām, pa vienam un grupās.
Kādi
skaisti
epiteti
vai
apzīmējumi!
„Lokomotīve”!
„Buldozers”! „Raķete”! „Rīcības
cilvēks”! „Kurš gan cits, ja ne
viņš”! „Balsojiet tikai par viņu”!
Un kādi skaisti solījumi!
1990.gadā – „Mūsu valdības
prioritātes ir trīs – cīņa ar
noziedzību, cīņa ar korupciju,
stipras vidusšķiras veidošana”
1994.gadā – „Viens likums un
viena taisnība visiem. Konsekventi jāturpina cīņa ar
noziedzību. Ar vēl bargākiem
sodiem ir jāvēršas pret vardarbību, zādzībām, korupciju, negodīgu uzņēmējdarbību, nodokļu
nemaksāšanu, stingrāk jākontrolē
banku darbība un valsts īpašumu
apsaimniekošana.”
1998.gadā – „Latvijas Ceļš –
tā ir droša rītdiena katram”.
2002.gadā – „Valsts mērķis ir
cilvēks”, „Pensijas būs virs
iztikas minimuma”.
2006.gadā – „Mēs solām tikai
to, ko spējam izpildīt! Trīs soļi
līdz Īrijas līmenim. Mūsu darbi ir
garantija mūsu vārdiem. Īrijas
dzīves līmenis Latvijā. Mēs to
sasniegsim. Es to saku bez
šaubīšanās.”
Un vēl kāds cits iepriecinājums:
„Mūs sagaida septiņi treknie
gadi”

Kas no tā visa solītā un teiktā
iznāca, to zina visi, sākot no skolnieka līdz pensionāram.
Visas skaistās ieceres un
solījumi izrādījās „pupu mizas”
vai tukša gaisa tricināšana. Lai
sazvejotu vairāk lētticīgo vēlētāju
balsis, iekļūtu Saeimā un valdībā,
tika dibinātas partijas ar skaistiem
un tautas sirdij tīkamiem
nosaukumiem.
Tuvojoties vēlēšanām prezidents Valdis Zatlers teica, ka
mums Saeimā ir vajadzīgas jaunas sejas. To var saprast arī kā
aicinājumu, ka mums 10.Saeimā
ir jāievēl jauni deputāti.
Šodien būtu īstais laiks par to
labi padomāt, kādus ļaudis
vēlēsim un kam uzticēsim valsts
vadību un tautas likteni.
Kāds cits bijušais prezidents,
kad vēl nebija prezidents, bet gan
politiķis un patriots 1914.gadā
izdevumā „Zeme” rakstīja:
„ Kādi ļaudis mums vajadzīgi.
Ļaudis nenopērkami.
Ļaudis stingri pret bagātības
kārdinājumiem.
Ļaudis godīgi, kā mazās, tā
lielās lietās.
Ļaudis, kuru centieni sniedzas
pāri pašlabuma meklēšanas
robežām.
Ļaudis
vīrišķīgi
darbā,
nepagurstoši nesekmēs.
Ļaudis, kurus nevada divējādas tikumības – viena privātā
dzīvē, otra atklātā dzīvē.
Ļaudis - pilsoņi, kuriem sabiedrības labums augstāk par
pašu interesēm stāv.
Ļaudis atturīgi, tas ir, ļaudis,
kuri savus ceļas neloka šolaiku
Baāla – alkohola – priekšā.
Īsiem vārdiem sakot – mums
vairāk vajadzīgi ļaudis, nekā
statūti un instrukcijas.”
Valentīns Rogožins

KĀDI ĻAUDIS MUMS IR
VAJADZĪGI!
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Sārtdzeltenu lapu pavēnī stāv Grendzes katoļu baznīca
– Latvijas kultūras piemineklis, kas šī gada 26.septembrī
savos mūros pulcināja ciemiņus no tuvākām un tālākām
malām, lai svinētu apaļo 100 gadu jubileju. Baznīca, kas
ir veltīta Sv. Pētera godam, tika uzbūvēta 1910.gadā.
Kopš tā laikā baznīcā ir kalpojuši dažādi priesteri, viens
no kuriem ir arī ievērojamais priesteris Viktors Pentjušs,
Rīgas garīgā semināra ilggadējais garīgais tēvs. Nu jau

Notikums
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Grendzes baznīcai – 100

draugiem, jo kā svētku kulminācija notika Raudas
speciālās internātpamatskolas bērnu iestiprināšana, kas
notika caur Jelgavas diacēzes bīskapa Antona Justa rokām.
Skolēni, skolotāji un priesteris šim atbildīgajam brīdim
bija acīmredzami gatavojušies, jo, kad bīskaps visas
draudzes un ciemiņu klātbūtnē uzdeva bērniem
jautājumus par ticības patiesībām, skolēni atbildēja droši un nekļūdīgi.

uzdeva skolēniem dažādus jautājumus, viens no kuriem
skāra tēmu par meliem. Bērniem vajadzēja aprēķināt, cik
melu ir nepieciešams, lai apsegtu jau esošus melus. Atklājās, ka lai apsegtu, piemēram, 2 melus ir nepieciešami 4
meli utt. Rezultātā visi nonāca pie vairāku tūkstošu melu

Bīskaps izsaka paldies Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam par lielo ieguldījumu garīgās dzīves bagātināšanā

(No kreisās puses 1.rindā) Imants Melderis, Stefans Rāzna, bīskaps Antons Justs, Lūcija Pelne un
Alvīne Baltrukeviča (no kreisās 2.rindā) pr. Kšistofs Husaks, pr. Arnis Maziļevskis un pr. Jānis Krapāns

četrus gadus Grendzes draudzē kalpo un savas sirds
bagātības apkārtējiem dāvā priesteris Arnis Maziļevskis,
kas ir arī netālu mītošo dzīves pabērnu – Raudas speciālās

Savu svētību deva bīskaps Antons Justs

internātpamatskolas audzēkņu biežais un tik ļoti gaidītais
ciemiņš. Kā atzīst pats priesteris Arnis: „Šie bērni ir īpaši!
Dievs viņiem ir devis dāvanu – visu saprast ar sirdi.”
Tāpat, vairakkārt izskanēja vārdi, ka ikviens, kas ir braucis uz šejieni, ar vēlmi dāvāt morālo atbalstu, aizbraucot
saprot, ka ir saņēmis vairāk nekā pats sniedzis.
Šī diena bija īpaša arī šiem bērniņiem un viņu

vokālā ansambļa „Ekspromts” dziedātās dziesmas, kas piešķīra jubilejas

Visus tik ļoti iepriecināja un aizkustināja
svinībām īpašu noti
bīskapa tēvišķie un sirdssiltie vārdi, kurus viņš
veltīja ikvienam arī savā sprediķī, uzsverot, ka
Kristus ir Līgavainis, bet baznīca – Līgava. Līgava – Baznīca, bīskapa Antona Justa vārdiem
runājot, savas simtgades svētkiem par godu bija
īpaši saposta. Neizsakāmi mīļi bija raudzīties
pirms 100 gadiem darinātajos spraišļotajos
logos un mazītiņajos vēdlodziņos, kā arī nelielajos logu aizvirtņos sakristejā un palīgtelpā.
Visu klātesošo acu skatam pavērās jaunizveidotie sānu altāri, kuri tika arī bīskapa
iesvētīti.
Kopā ar lūgšanām izskanēja arī vokālā
ansambļa „Ekspromts” dziedātās dziesmas, kas
piešķīra jubilejas svinībām īpašu noti.
Pēc Sv. Mises ikvienam bija iespēja teikt siltus vārdus baznīcas jubilejā. Vēl ilgu jo ilgu un
skaistu mūžu baznīcai novēlēja Ilūkstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna. Tāpat novada priekšsēdētājs, ļaudis individuāli un pārstāvji no Grendzes un Medumu
draudzēm sveica bīskapu viņa kalpošanas 50
Paldies ilggadējajai baznīcas saimniecei Lūcijai Pelnei
gadu jubilejā.
Tika apbalvoti un visa laba vēlējumus
saņēma arī tie ļaudis, kuri ik dienas pieliek savas pūles apsegšanas problēmas. Šī uzdevuma asprātība un jautrība,
Grendzes draudzes dzīves bagātināšanā. Ilūkstes novada ko tas izsauca skolēnos mijās ar to nopietno problēmu, ar
pašvaldības atzinības rakstu par lielo ieguldījumu ko saskaras, ja dzīvē nākas nosegt tik daudz melu, kam
draudzes dzīvē un skolēnu katehēzes darbībā un garīguma galu galā seko pamatīga „sapīšanās”.
celšanā saņēma Raudas speciālās internātpamatskolas
Grendzes baznīca nu gaidīs savus nākošos svētkus –
skolotāja Alvīne Baltrukeviča Ar katoliskās baznīcas atz- 125 gadu jubileju. Iespējams, ka tā būs tik pat jauka diena
inības rakstiem par lielo ieguldījumu Ilūkstes novada kā šī – rudens saules piesātināta, silta un klusa.
garīgās dzīves bagātināšanā tika apbalvoti: Raudas
Bīskaps pie mielasta galda šajā sakarā pajokoja - ,,Es
speciālās internātpamatskolas direktors Imants Melderis, jau iepriekš atvainojos, ka uz Grendzes baznīcas nākošo
Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans apaļo jubileju nevarēšu ierasties!”
Rāzna, Raudas speciālās internātpamatskolas skolotāja
Tad būs izaugusi jauna paaudze, kas darīs visu to pašu
Alvīne Baltrukeviča. Ilggadējā baznīcas saimniece Lūcija savā mīlestībā Līgavai – Baznīcai un cilvēkiem.
Pelne par savu neizsīkstošo sirds dāsnumu un darbību
Sadarbībā ar draudzes locekļiem,
baznīcas labā saņēma Romas pāvesta rakstisku svētību.
Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
Pēc svētku galvenās daļas bīskaps veltīja laiku, lai
speciāliste,
aprunātos ar bērniem skolas kapelā. Bīskaps Antons Justs
Sarmīte Bogdanoviča
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JŪNIJS

Ilūkstes vieglatlētiem 2 medaļas Latvijas junioru un jauniešu čempionātā

14. septembrī Ilūkstē notika
Ilūkstes un Daugavpils novadu
finālsacensības
futbolā
1995.g.dz.un jaunākiem zēniem.
Sacensībās piedalījās 7 komandas. Par sacensību uzvarētājiem
kļuva Ilūkstes 1.vidusskolas komanda sastāvā – Deivis Pilacis,
Edgars Kucins, Elvis Studāns, Elgars Romanovskis, Vadims Pitkevičs, Gints Bērziņš, Armands
Lazdāns, Romāns Timšāns, Gatis
Vaitkuns un Arnis Kalninš
(skolotājas Elita Rutkupa un Sandra Dilāne), otrajā vietā Zemgales
v-sk. komanda (skolotājs Mareks
Bogdanovs) un trešajā vietā
Kalupes pamatskolas komandai
(skolotājs Vitālijs Aleksejevs).
Finālspēlē Ilūkstes 1.vidusskolas jaunie futbolisti uzvarēja
Zemgales vidusskolas komandu
ar rezultātu 4:0, spēlē par 3.vietu
Kalupes pamatskolas komanda
uzvarēja Eglaines pamatskolas

komandu ar rezultātu 5:0.
21. septembrī Ilūkstē notika

Ilūkstes un Daugavpils novadu
finālsacensības
futbolā

1997.g.dz.un jaunākiem zēniem.
Sacensībās piedalījās 9 koman-

(1.rindā no kreisās) Dāvis Surgovts, Ņikita Kislovs (2.rindā no kreisās) Oskars Romancevičs, Kristers Millers,
Kalvis Krievāns, Elvis Šaripovs, Sandra Voitāne, Markuss Ostrouhovs, Madars Megnis, (3.rinda no kreisās)
Dmitrijs Malāns, Tomass Stelmaks, Imants Rimovičs un skolotāja Elita Rutkupa

das. Par sacensību uzvarētajiem
kļuva Zemgales v-sk. komanda
(skolotājs Mareks Bogdanovs).
Par komandu spēlēja Igors
Stankevičs, Ņikita Viprjaškins,
Vadims Beļinskis, Edgars Smilgins, Grigorijs Markelovs, Filips
Buga, Aleksandrs Dimiņš, Anžejs
Žalnerčiks, Aleksndrs Poļikovs
un Pāvels Bogdanovičs.
2.vietā Eglaines pamatskola
(skolotāji Vladimirs Žigajevs un
Ludmila Korotkova) un 3.vieta
Ilūkstes 1.vidusskolas komandai
(skolotājas Elita Rutkupa un Sandra Dilāne).
Finālspēlē
Zemgales
vidusskola uzvarēja Eglaines pamatskolas komandu ar rezultātu
1:0, spēlē par 3.vietu ar rezultātu
3:1 Ilūkstes 1.vidusskolas jaunie
futbolisti uzvarēja Biķernieku pamatskolas komandu.
Sergejs Petrakovs

ILŪKSTES NOVADA STARPTAUTISKAIS IELU SKRĒJIENS

Sonora Skudra ierindojās 3.vietā

Ģimeņu skrējienā startu pirmie sasniedza Ilūkstietis Nils Fokins ar
mammu

Rūta Krievāne priecājas par iegūto
1.vietu

14

2010.gada 25.septembrī
Ilūkstē notika Ilūkstes novada starptautiskais ielu
skrējiens, LSVS atklātais
čempionāts
šosejas
skrējienā
veterāniem,
Latvijas policijas atklātais
čempionāts
10
km
skrējienā, kuru organizēja
Ilūkstes novada pašvaldība,
Daugavpils rajona VK
„Olimpija”, LSVS un
biedrība „Da-marathon”.
Sacensībās piedalījās
238 dalībnieki. Par uzvarētājiem bērnu skrējienos
kļuva:
1000m distancē 2001.2002.g.dz. grupā Rūta
Krievāne
(Ilūkstes
1.vidusskola) un Glebs

Šakelis (Daugavpils), 1999.2000.g.dz. grupā Anna Marija Petrakova
(Daugavpils
12.vidusskola) un Jevģēnijs
Ivanovs (Eglaines pamatskola),
1997.-1998.g.dz. grupā Anna
Svetlova (Preiļi) un Jevģēnijs
Daņilovs (Daugavpils BJC
„Jaunība”)
2000m
distancē
1995.1996.g.dz. grupā Mārīte Birule
(Dagda) un Austris Bogdanovs
(Preiļi), 1993.-1994.g.dz. grupā
Alīna Kačanova (Dagda) un
Artjoms Filimonovs (Daugavpils). 10km skrējienā uzvarēja
Kristīna Markoviča (Daugavpils)
un Oļegs Andrejevs (Daugavpils
BJC „Jaunība”), 5 km skrējienā
junioriem
uzvarēja
Santa
Timšāne (Ilūkste) un Toms Kunakovs (Preiļi).
Ģimenes skrējienā (bērni ar
vecākiem)
500m
distancē
piedalījās 36 dalībnieki. Visi
ģimenes skrējiena finišu sasniegušie dalībnieki 2003.g.dz. un
jaunāki saņēma kausus.
Organizatori apbalvoja 1.-3.vietas ieguvējus vīriešus, juniorus,
sievietes un juniores absolūtajā
vērtējumā ar kausiem un SIA
„Veselības pasaule” dāvanām, kā

arī pirmo trīs vietu ieguvējus
visās vecuma bērnu grupās ar
medaļām un diplomiem. Latvijas
sporta veterānu savienība apbalvoja 10 km un 5 km pirmo trīs
vietu
ieguvējus
veterānu
vērtējumā ar LSVS medaļām un
diplomiem. Visi skrējiena finišu
sasniegušie dalībnieki saņēma
Ilūkstes
novada
skrējiena
piemiņas nozīmītes. Sacensības
atbalstīja Latvijas Valsts policija,
Latvijas
sporta
veterānu
savienība, Latvijas vieglatlētikas
savienība, SIA „Venden”, SIA
„Veselības pasaule”, SIA”Viva
Sport”, ka arī informācijas atbalstītāji - laikraksti „Latgales laiks”
un „Сейчас”, Daugavpils pilsētas
ziņu portāli d-fakti.lv un
Gorod.lv, Latgales reģionālā
televīzija.
Sergejs Petrakovs

1997. - 1998.g.dz.audzēkņu vidū
3.vietā - Oskars Šarko (Eglaine)

Pirmās trīs vietas savā vecuma grupā ieņēma Ilūkstietes Santa Timšāne,
Agne Elerte un Liene Baltmane

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Sveicināti, mani mīļie draugi!
Paliec sveika, vasariņa!

Klāt ir rudens, skolas, ābolu, pīlādžu un
satikšanās laiks. Tu man jautāsi, par
kādām satikšanām ir runa? Tas ir ļoti
vienkārši, vasara aizritēja vienā elpas vilcienā, un aiz muguras ir skolas brīvdienas
un Tavu vecāku atvaļinājums, bet klāt ir
mācību un dažādu nodarbību laiks.
Atkalredzēšanās prieks ar klasesbiedriem un draugiem. Cik daudz ir jāpastāsta par vasarā piedzīvoto, redzēto un
sajusto! Savāksim kopā visu to jauko, kas
vasarā ir bijis lielā, košā ziedu pušķī un
saglabāsim savās sirsniņās. Lai aukstos rudens un ziemas vakaros šīs
atmiņas mūs sasilda.
Bet mēs, aši ķersimies pie darba!
Šoreiz mēs iepazīsimies ar bitītes Žužiņas draugiem no Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas , kuri Tev sarūpējuši, mīļo lasītāj, dažādus
uzdevumus.
Sagatavoja - Inese Vuškāne
1. Atrodi tādu pašu lejkanniņu kā Naf – nafam un izkrāso to!

Bērniem

2010. GADA AUGUSTS - SEPTEMBRIS

Apalītis salasīja ogas, bet Kārbiņš – augļus.
Izkrāso augļus un ogas, un novelc līnijas no ogām uz Apalīša grozu, bet no augļiem – uz Kārbiņa
grozu.

4. Zīmē – trīs rūtiņas uz augšu, viena pa labi, viena uz leju,
viena pa labi, viena uz augšu, viena pa labi, trīs uz leju,
viena pa labi. Turpini rakstu tādā pašā veidā.

O
5. Sāc zīmēt no atzīmētā punktiņa. Vienu rūtiņu uz augšu... vienu
rūtiņu pa labi... vienu rūtiņu uz augšu... vienu pa labi... vienu rūtiņu
uz leju... vienu rūtiņu pa labi... vienu uz leju ... vienu pa labi ... un
atkal no sākuma.

2. Palīdzi Apalītim ātrāk tikt laukā no meža!

O
6. Savieno burtus alfabēta secībā.

3. Kā lai Apalītis un kārbiņš tiek pie Naf – nafa?
Uzzīmē katram celiņu atšķirīgā krāsā.

Sagatavoja Ilūkstes sadraudzības vidusskola
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

2010. GADA AUGUSTS - SEPTEMBRIS

Apsveicam

Apsveikums

Tā sacīja meža māte,
Par siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

- Kristers Tihonovs
- Viktorija Miltiņa
- Nikola Valaine
- Alens Smilgins

12.07.2010.
28.07.2010.
10.08.2010.
21.08.2010.

Šēdere
Dviete
Pilskalne
Šēdere

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

Savienotas sirdis, rokas,
Ceļš nu viens un mērķis viens,
Divas takas kopā lokās,
Šķetināts jauns pavediens!
Slēgta ir šī derība
Mīlestībā, cerībā!

Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:
Dmitriju Šadurski un Agnesi Buku
Sergeju Smirnovu un Karinu Aksjutu
Ivaru Timšānu un Inetu Valaini
Renāru Vanaģeli un Aksanu Gerbenu
Mārtiņu Vērdiņu un Līgu Munci
Agri Baltušku un Zani Surgovti
Sandi Sakapilvi un Eviju Kļavinsku
Sergeju Valpēteru un Inesi Kaškuri
Ivaru Razminoviču un Margaritu Garo

Eglainē:
Ilūkstē:

Pilskalnē:
Prodē:

Subatē:
Šēderē:
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Aivars Prūsāns, Jānis Vaitkevičs,
Vita Vizule, Staņislavs Zaharevskis,
Jānis Komuls, Olga Salceviča, Ārija Riekstiņa

Andrejs Čuikins, Andrejs Dogžins,
Māris Smagars, Antons Samovlads,
Vitālijs Urbanovičs, Genovefa Ostrovska,
Staņislavs Ostrovskis

Mihails Čokojs, Jānis Motivāns, Larisa Šaruka, Zoja Surkova, Josifs Millers,
Zinaīda Pučka, Anna Gailīte

Jekaterina Bambāne, Antra Cibuļska, Ēriks Drozdovskis, Skaidrīte Guļāne,
Jānis Guļāns, Anita Ločmele, Oksana Mihailovska, Andris Plots, Anna Šervinska,
Juris Valpēters, Elza Dedele, Henrihs Purvinskis, Viktorija Rudane, Olga Daņiļeviča,
Guntra Davidenko, Ādams Rakickis, Alvīne Gribule, Janīna Kauliņa, Anna Ūbele

Boriss Kravcevičs, Franeks Raģelis, Jānis Šniķers, Jānis Dudars,
Valerijanna Lukjanska, Ļubova Valpētere, Elena Pučka
Andris Jurķēns, Velta Pauļuka, Imants Zirnītis

Vitālijs Grancovskis, Ināra Pugžle, Zigrīda Volkova, Pjotrs Potašovs,
Jevdokija Šarikova, Marija Lošaka, Ludmila Vaseņina, Anna Sarkanbikse

Vanda Gereiša, Jeļena Krjaukle, Marta Kivleniece, Jānis Zvirbulis, Leons Šidlovskis,
Lidija Jankovska

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

Valentīna, Māris

Informācija
Pašlaik visā Ilūkstes novadā ir aktuāls jautājums par klaiņojošajiem suņiem. Raugoties uz šo situāciju, komentāru sniedz administratīvās komisijas priekšsēdētājs Āris Ruža:
„Kā administratīvās komisijas pārstāvis varu tikai ieteikt rakstīt iesniegumu Ilūkstes novada pašvaldībai un tad mēs esam spiesti rīkoties, proti, sastādīt protokolu vai ierosināt pašvaldībai, ar
izpilddirektores rīkojumu, izķert suņus. Tas, protams, izmaksās
pašvaldībai ievērojamu summu (apmēram 100 Ls uz katru suni).
Kamēr jautājums par suņu īpašnieku nav noskaidrots juridisko
atbildību par Ilūkstes novada saistošiem noteikumiem par suņu
un kaķu turēšanas pārkāpumu ir grūti pierādīt. Pagaidām mēs
strādājam pie jauniem saistošiem noteikumiem, kas ļaus mums,
kā administratīvai komisijai, šos jautājumus operatīvi risināt. Pagaidām varu tikai ieteikt uzrakstīt iesniegumu par esošo situāciju
un vērsties pie Ilūkstes novada izpilddirektores lai atrisinātu šo
problēmu.”

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

Ilūkstes novada pašvaldība sirsnīgi sveic apaļajās jubilejās
augustā un septembrī dzimušos novada iedzīvotājus:

Dvietē:

Jāni Dūdaru sveicam jubilejā!

Līdzjūtība

Skrejošus gadus kā jūrmalas smiltis
Plaukstā noturēt nevar neviens,
Tikai mūžīgo jaunības degsmi
Vienmēr sirds visur var paņemt sev līdz.

Bebrenē:

Tev vēlam veselību, vēlam spēku,
Ikkatrai rūpei viegli garām tikt.
Ar gaišu dzīvesprieku lai tu spētu,
Ik tumsas brīdim pāri tiltu likt.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Jevgenijs Čečeņins 03.09.1946. - 16.07.2010. Subate
-Lidia Komkova
09.11.1928. - 23.07.2010. Subate
-Monika Leine
28.05.1917. - 26.07.2010. Dviete
-Anna Mukāne
12.08.1915. - 25.07.2010. Ilūkste
-Jevgēnijs Hromcovs 26.08.1976. - 25.07.2010. Šēdere
-Juzefa Naruška
15.03.1926. - 28.07.2010. Ilūkste
-Helēna Kiopa
28.03.1912. - 27.07.2010. Bebrene
-Vaclavs Baginskis
15.04.1928. – 28.07.2010. Ilūkste
-Olga Kavliņa
06.06.1924. – 29.07.2010. Eglaine
-Vladimirs Vasiļjevs 07.03.1960. – 30.07.2010. Ilūkste
-Marta Zelma Dubinska 01.12.1927. – 02.08.2010. Pilskalne
-Jānis Kokainis
21.10.1964. – 04.08.2010. Ilūkste
-Anna Didele
16.08.1923. – 05.08.2010. Pilskalne
-Staņislavs Ostrovskis 13.09.1930. – 06.08.2010. Dviete
-Laimonds Stašāns
27.04.1945. – 08.08.2010. Pilskalne
-Helēna Vanagele
31.03.1930. – 12.08.2010. Ilūkste
-Nikolajs Areščenko 13.01.1948. – 14.08.2010. Subate
-Jānis Pēterāns
06.10.1935. – 16.08.2010. Bebrene
-Arnis Ķerūde
19.02.1949. – 24.08.2010. Subate
-Anatolijs Danovskis 22.04.1954. – 25.08.2010. Subate
-Valija Gasperoviča 30.03.1930. – 29.08.2010. Bebrene
-Ēvalds Žilinskis
10.08.1934. – 28.08.2010. Prode
-Helēna Baginska
06.02.1924. – 30.08.2010. Ilūkste
-Staņislavs Čužāns
21.05.1922. – 02.09.2010. Bebrene
-Zoja Timofejeva
17.01.1937. – 06.09.2010. Šedere
-Biruta Skrimble
28.05.1934. – 08.09.2010. Prode
-Sigizmunds Petkevičs 20.09.1938. – 09.09.2010. Pilskalne
-Valdis Bružiks
18.05.1960. – 10.09.2010. Bebrene
-Pāvels Skrimblis
19.02.1922. – 13.09.2010. Pilskalne
-Vladimirs Kačanovs 20.07.1923. – 16.09.2010. Šēdere

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība

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.

