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Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas
un tās struktūrvienību pasākumi
2010.gada februārī
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka

Pasākumi
•
Datorapmācības kursi pieaugušajiem
•
”Lasītāju vaļasprieki” Sarmītes Mošānes rotas lietu izstāde
no 01.02
Izstādes
•
Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam - 120 no 10.02
•
„No neizsīkstošā avota smeļot” rakstniekam
Jēkabam Janševskim - 145
no 16.02
•
14.februārim – Valentīndienai veltīta izstāde
„Mīlestības triumfs februāra vidū” no 10.02
•
„Mūsējie Vankūverā” 21. Ziemas Olimpiskās spēles.

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

Pasākumi
•
Pārrunas „Par drošāku internetu bērniem” 12.02
•
Bibliotekārā stunda „Uzziņu literatūra” 15.02
Izstādes
•
„Ziemas Olimpiskās spēles-2010”
•
„Viss par astronomiju”
•
„Rokdarbi -tas ir stilīgi”

Subates pilsētas bibliotēka

Pasākumi
•
Literārais konkurss „Seno latviešu svētki un tradīcijas”
Izstādes
•
„Sv. Valentīna diena” no 12.02

Bebrenes pagasta bibliotēka

Pasākumi
•
Pārrunas ”Pasaules drošākā interneta diena” no 01.02
•
Apskats „Ielūkosimies 2010.gada žurnālos” no 15.02
•
Bibliotekārā stunda „Darbs ar katalogiem”16.02
Izstādes
•
„Jaunas grāmatas zinību apguvei” no 01.02
•
„Es zinu itin viss šajā dzīvē ir mainīgs ...” rakstniekam
Jēkabam Janševskim -145 no 10.02
•
Izstāde bērniem “Ceļojums grāmatu valstībā” no 11.02
•
„Sports ... sports” Bebrenes pagasta sporta vēsture no 18.02
Balto sniegpārslu putenī ietinusies ziema šogad priecē ikviena sirdi. Un par nežēlīgi auksto laiku reizēm mudina atcerēties aiz loga esošais termometra stabiņš. Ir ziema! Īsta bērnības ziema, kad pieverot acis uz aukstumu,
vien lūkojoties plašajos sniegotajos laukos, sirds traucas ātrāk par ragavām, lai ienirtu šajā baltumā.. Baltumā,
kas reizēm ikdienas aptraipīts, liekas pelēcīgāks esam. Bet atkal un atkal uznāk puteņu vēdas, kas nogludina
tehniskās pasaules pieskārienu un liek dabai iegrimt pirmatnējā baltumā - aizvien no jauna atrodot sevi.
13.februārī
13.februārī
16.februārī
16.februārī
26.februārī

Kultūras pasākumu plāns februārim

plkst. 21.00
plkst.21.00
plkst.18.00
plkst. 13.00

Dvietes KN
Subates KN
Šēderes KN
Eglaines pagasts
Bebrenes KN

Valentīndienas diskoballe
Valentīndienas balle ar atrakcijām
,,Metens mani vizināja”
Sveču diena Červonkas kapos
Meteņdiena. Ziemas prieki tev un taviem draugiem.

Sakarā ar lielās zāles remontu, pasākumu organizēšana Ilūkstes novada kultūras centrā būs ierobežota.
Lūdzam apmeklēt pasākumus citos novada kultūras namos!
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Ilūkstes NKC administrācija

Šēderes pagasta bibliotēka

Pasākumi
•
Padomu stunda „Informācijas meklēšana internetā”
katru ceturtdienu
Izstādes
•
„Vai tu lasīji šo grāmatu”
•
„Lapenes un perlogas”

Pilskalnes pagasta bibliotēka

Pasākumi
•
Bibliotekārā stunda „Kas atrodams bibliotēkā”
Izstādes
•
„Nāk ciemos mīlestība” (veltījums Valentīndienai) no 2.02.
•
„Latviešu zemnieku gadsimtu ilgas” rakstniekam
Jēkabam Janševskim- 145 no 10.02
•
Meteņi no 6.02

Eglaines pagasta bibliotēka

Izstādes
•
Fotoizstāde (Ona Hohlova) „Ziema Eglaines pagastā”
•
„Rakstniekam Jēkabam Janševskim-145” no 16.02
•
„Poļu komponistam, pianistam Frederikam Šopēnam – 200”
Klausāmies mūziku no 22.02
•
Izstāde veltīta Lietuvas Republikas neatkarības dienai”
no 16.02

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka

2010. gada 13. februārī plkst. 10.00 ILŪKSTĒ

"L.A.M.A." UN "Durka Racing" Nacionālais Amatieru čempionāts Ilūkstes un Daugavpils novada
atklātais čempionāts Skijoringā un Ziemas motokrosā 7.posms

Ieeja brīva
tālrunis informācijai 29489974

Izstāde
•
"Mīlestības nevar būt par daudz" no 10.02

Esiet laipni aicināti piedalīties visos pasākumos!

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas vadītāja
Ināra Valpētere

2010. GADA JANVĀRIS - FEBRUĀRIS

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Radošo darbu konkurss skolēniem
„Manas skolas autobuss”

Valsts reģionālās attīstības
aģentūra sadarbībā ar Šveices
Konfederācijas vēstniecību Latvijā
rīko radošo darbu konkursu
skolēniem „Manas skolas autobuss”.
Kādam jāizskatās skolēnu
sapņu autobusam? Uz kuru vietu
bērni vēlētos aizbraukt ekskursijā?
Kā jāuzvedas autobusa vadītajam
un pasažieriem, lai brauciens būtu
visiem patīkams un arī drošs? – šie
ir jautājumi, par kuriem aicinām
padomāt skolēnus, piedaloties
konkursā ar saviem zīmējumiem
un citiem radošiem darbiem. Balvas vilinošas – ekskursijas pa
Latviju un brauciens uz Šveici.
Konkurss tika izsludināts
14.janvārī radošajā telpā "Tasty".
Svinīgo
pasākumu
atklāja

reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministrs Edgars Zalāns un
Šveices Konfederācijas vēstniece
Latvijā Gabriela Nützi Sulpizio.
VRAA direktors Māris Krastiņš
iepazīstināja ar projekta aktualitātēm, savukārt VRAA Starptautisko projektu un komunikācijas
nodaļas vadītāja Līga Baltiņa izklāstīja radošo darbu konkursa ideju
un noteikumus.
Konkurss tiek rīkots Latvijas –
Šveices sadarbības programmas
līdzfinansētā projekta „Pašvaldības
aktivitāšu
īstenošana,
lai
nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu
un ar to saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros, tāpēc tajā aicināti
piedalīties skolēni no tām 59 pašvaldībām, starp kurām ir arī Ilūkstes novads, kas projekta ietvaros
iegūs autobusus skolēnu pārvadāšanai.
Konkurss norisinās no 14.janvāra līdz 1.martam (darbu pēdējā
iesūtīšanas diena).
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Ilūkstes novada
mājas lapā www.ilukste.lv.

Divkāršs prieks par divkāršiem sasniegumiem

Janvāra pēdējā nedēļa tika piepildīta vienu prieka vēsti – sociālo
zinību republikas zīmēšanas konkursā „Izveido savu vārdnīcu”, kas ietver
bērna vārdiem skaidrotos sociālo zinību programmas ietvaros apgūtos
ekonomiskos jēdzienus, iegūta 1. vieta. Savukārt tematiskajā nominācijā
„Veselība ikdienā”, kas atspoguļoja 1. - 4. klases skolnieka sapratni par
piena produktu izmantošanu ģimenē, iegūta 3. vieta. Konkursu veiksmīgā
un talantīgā dalībniece ir 4. klases skolniece Annemarija Jelinska.
Skolotāja – konsultante Veslava Linčika.
Izglītības ministrijas un SEB bankas atzinības rakstu un balvu pasniegšana notika kinoteātrī „Kino Rīga”. Šis notikums mazajai konkursantei noteikti kļūs par stimulu turpmākajiem radošajiem meklējumiem.
Ilūkstes 2. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Renāta Ošmjanska

Konkursa laureāte ar skolotāju - konsultanti Veslavu Linčiku
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Novada skolās

Īsumā

•
15.janvārī Ilūkstes 1.vidusskolas sākumskolā
notika skatuves runas konkurss „Zvirbulis -2010”.
Konkursā piedalījās labākie 1. – 4.klašu daiļlasītāji.
Skolēni deklamēja savus iemīļotos dzejoļus un prozas
darbus. Jaunie mākslinieki aizrāva skatītājus ar savu
prasmi uzstāties auditorijas priekšā. 1.vietu ieguva Katrīna Auziņa (3.a klase).
•
Arī Subates pamatskolas skolēni skandēja dzejoļus skatuves runas konkursā „Zvirbulēns”, kas notika
21.janvārī Subates pilsētas bibliotēkā.
•
18.janvārī Ilūkstes 1.vidusskolas 11.,12.klašu
skolēni tikās ar Daugavpils Universitātes pārstāvjiem,
kuri informēja nākamos studentus par studiju iespējām
Daugavpilī, pastāstīja par to, ka budžeta vietu skaits universitātē ir palielināts.
•
Eglaines pamatskolā 20.janvārī 4.-9.klašu
skolēni noskatījās filmu „Mūsu barikāžu laiks”, skolēni
pastāstīja ko par šo laiku atceras viņu vecāki un radinieki.
•
Eglaines pamatskola tradicionāli piedalās ak-

cijā „Draudzīgais aicinājums”. Katra klase dāvina skolas
bibliotēkai grāmatas.
•
29. janvārī 19 Ilūkstes 2. vidusskolas skolēni
kopā ar 4 skolotājiem apmeklēja Jūžintu Joza Otta
Širvīda vidusskolu, lai piedalītos kopīgā projektā „Otrās
baltu valodas stundas Lietuvas un Latvijas pierobežas
skolās”. Tā bija lieliska iespēja abu kaimiņtautu
skolēniem un skolotājiem kaut nedaudz ieskatīties viens
otra kultūrās un šo valstu izglītības specifikā. Prieku
sagādāja arī neliela ekskursija -ciemata baznīcas klostera
apmeklēšana.
•
29.janvārī Ilūkstes kultūras centrā notika tautas
deju kolektīvu "Ance" un "Laismeņa" draudzības koncerts, kurā tika izdejotas X Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku repertuāra dejas. Koncerts bija jautrs un
dzirkstošs, piepildīts ar bērnības garu un jaunības
degsmi. Paldies dejotājiem par izturību un vecākiem par
atbalstu saka deju kolektīva "Ance" vadītājas Anita un
Dace

Saules skolas Ilūkstes filiāles audzēkņi
saņem balvas no grāmatnīcas "Globuss"

Saules skolas filiāles Ilūkstes
BJC audzēkņi piedalījās zīmējumu
konkursā "Ko es zinu par
Lielbritāniju". Par visveiksmīgāko
darbu tika atzīts Dženiferas
Džeinas Rakitas zīmējums. Dāvanā
Džeina ieguva dāvanu karti un
angļu valodas mācību grāmatu.
Pārējie dalībnieki saņēma balvas
no veikala "Globuss". Tie ir:
A.Germanoviča, D.Maļinovska,
V.Baltmane, N.Kislovs, T.Stelmaks, K.Rutkupa, J.Kukjāne,
L.Jakubaņeca,
J.Kondratenko,
A.Kaķeševa,
Z.Butkeviča,
I.Trušelis, A.Ruža, L.Ivanova,
G.Vorotinska.

Grāmatnīcā „Globuss” var apskatīt Saules skolas audzēkņu darbus.Uz tikšanos izstādē!
Ilūkstes novada Bērnu un
jauniešu centra vadītāja
Vanda Rimša

Mazā Džeina ar savu darbu, kas atnesa veiksmi

Laiks piedzimt sapnim...

28.janvārī
Ilūkstes
2.
vidusskolā
ciemojās
Santa
Vuškāne ar sava diplomdarba tematisko iestudējumu – koncertprogrammu „Laiks piedzimt sapnim”,
kas ietvēra sevī gan videoprojekcijas materiālus par noskaņām mūsdienu skolā, gan pārdomātu
pasākuma vadītājas uzstāšanos, kas
veidoja sasaisti starp koncertnumuriem – dziesmām dažādos stilos,
dejām,
ģitāras
spēli.
Iepriecināja Santas bagātā iztēle,
prasme akcentēt galveno skolnieka
dzīvē, izmantot Ilūkstes pilsētas
jaunos talantus: Ilūkstes Jaunrades
centra Hip-hop dejotāju grupas dinamiskos priekšnesumus, Ilūkstes
2. vidusskolas breikerus no 8.
Klases Ivaru Zaicu un Genādiju
Boiko, 10. klases skolnieces
Aļonas Panteļeiko ģitārspēli.
Šis pasākums vidusskolniekiem lika aizdomāties par to, kā
mūsdienu tehniskās iespējas ļauj
jaunam cilvēkam izpausties netradicionāli. Vajadzīga tikai izdoma, griba, vēlme sadarboties, lai
paustu savu viedokli.
Ilūkstes 2. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
Renāta Ošmjanska

Lika aizdomāties par to, kā mūsdienu tehniskās iespējas ļauj
jaunam cilvēkam izpausties netradicionāli
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Novada skolās

Ārā valda auksta ziema, bet
saulītes stari liek pasmaidīt un
aizmirst par visām nebūšanām, kas
notiek ikdienā.
Arī šogad Subates pamatskolā notika valodas nedēļa,
kura norisinājās sākot no 18. līdz
22. janvārim. Ir tik patīkami, kad
kāda parasta nedēļa tiek piepildīta
ar dažādām aktivitātēm un radošu
garu.
Pirmdiena bija diena, kad
bērniem pastāstīju nedēļas kārtību
un atbildēju uz viņu uzdotajiem
jautājumiem. Pamazām gatavojāmies arī nākamās dienas
olimpiādei.
Otrdien notika latviešu valodas olimpiāde, kurā piedalījās 2.3. klašu skolēni.
Nedēļas gaitā notika atklātās
stundas latviešu valodā. Skolēni
bija ļoti aktīvi un radoši.
Ceturtdien skolēniem bija
iespēja piedalīties skatuves runas
konkursā „Zvirbulēns”, kas notika
Subates pilsētas bibliotēkā. Šis

Valodu nedēļa Subates pamatskolā

konkurss raisīja skolēnu valodiņu.
Konkursa noslēgumā skolēni tika
apbalvoti ar balvām un diplomiem.
Piektdiena bija valodas
nedēļas noslēguma diena, kurā
skolēni piedalījās un aktīvi darbojās grupu darbnīcās. Katrai komandai bija jāizpilda noteikti
uzdevumi atbilstošā darbnīcā.
Izpildot uzdevumu vienā darbnīcā,
komandai bija jādodas uz nākamo
darbnīcu.
Valodas nedēļas noslēgumā
skolēni bija apmierināti ar
paveikto. Viņi iemācījās saskatīt
konkurenci starp komandām un
saprata, ka grupas saliedētība un
zināšanas skolēnu var aizvest līdz
virsotnei. Svarīgi ir apjaust to, ka
tāda veida nedēļas izmaina
skolēnus, jo viņiem tiek dota
iespēja izpausties.
Valodas nedēļas radošums
vēl ilgi paliks atmiņā.
Subates pamatskolas 2.klases
audzinātāja
Līga Kūliņa

Mēneša jubilārs

Mazie dalībnieki

Cilvēks, kura sirds aizvien ilgojas pēc patiesības un taisnīguma...

Valentīns Rogožinsar dzīvesbiedri Jūliju Ragožinu

Pašā ziemas vidū, kad janvāra
spelgoņa pieņemas spēkā, pensionētais Eglaines skolas skolotājs
Valentīns Rogožins svin savu dzimšanas dienu. Šogad šie ģimenes
svētki bija īpaši, jo gaviļnieks svinēja savu 80 gadu jubileju. Kopā
ar uzticamo dzīves biedreni Jūliju
Terēzi
Valentīns
viesmīlīgi
sagaidīja savus radu bērnus no Latgales, kas ikreiz, kad vien atbrauc,
nebeidz iztaujāt par tiem tālajiem
un tik satraucošajiem laikiem, kad
pašu vēl nebija šai pasaulē. Valentīns ir brīnišķīgs stāstītājs un tādēļ
atkal un atkal var klausīties viņa
stāstos, kas nebūt nav nekādas

pasakas vai izdomājumi, bet ar
reāliem faktiem pamatoti dzīves
notikumi. Vienmēr Valentīns ir
gatavs arī parādīt kādu vēsturisku
liecību no tiem laikiem – tās var
būt fotogrāfijas, vecas afišas,
markas, uzlīmes, paša zīmējumi,
skolas liecības un burtnīcas vai
kāda cita lieta, kas saglabāta no
tālās pagātnes.
Valentīns Rogožins ir dzimis
1930. gada 5.janvārī Jelgavā.
Kristīts Jelgavas pareizticīgo
baznīcā. Tēvs krievu tautības, māte
poliete. Mācības uzsāka Jelgavas
krievu pamatskolā, bet kara laikā
1942. gadā ģimene pārcēlās uz

dzīvi vectēva mājās Eglainē. Tad
turpināja mācības latviešu valodā
Lašu (Eglaines) pamatskolas 3.
klasē.
Būdams uzticīgs savu vecāku
dotajam padomam, par savu profesiju izvēlējās skolotāja amatu, un,
pabeidzis Daugavpils Pedagoģisko
skolu, atgriezās savā Eglaines
skolā kā 1.-4. klašu skolotājs.
1966. gadā neklātienē pabeidza
Smoļenskas pedagoģiskā institūta
ģeogrāfijas fakultāti. Skolā pasniedza stundas latviešu un krievu
plūsmās, mācot bērniem latviešu
un krievu valodas, dabas mācību,
zīmēšanu, fizkultūru, vēsturi un
ģeogrāfiju. Jaunais skolotājs bija
entuziasma pilns. Valentīns Rogožins vadīja visdažādākos pulciņus – zīmēšanas, šaušanas,
orientēšanās sporta un tūrisma, kas
skolā daudzus gadus bija tradicionāli iemīļoti un apmeklēti, jo
bērni ar labiem rezultātiem startēja
rajona sacensībās, iegūstot godalgotās vietas. Attīstoties skolās
kabinetu sistēmai, V.Rogožins
ierīkoja gan ģeogrāfijas kabinetu,
gan ģeogrāfijas lauciņu. Vairākus
gadus starp paralēlajām klasēm
viņš vadīja „Jautro un atjautīgo
kluba” sacensības ģeogrāfijā, kas
bija viens no interesantākajiem
pasākumiem vairāku gadu garumā.
Jaunības un brieduma gados Valentīns bija liels volejbola mīļotājs
un skolā visas šī sporta veida
sacensības notika ar viņa līdzdalību.
Valentīns ir bijis arī aktīvs pašdarbības dalībnieks, gan skolas,
gan pagasta kolektīvos kā latviešu,
tā arī krievu aktieru trupā.
Eglainieši viņu patiesi ir iemīlējuši
kā visatraktīvāko un kolorītāko aktieri, jo ar savu uzstāšanos ir
priecējis ne vienu paaudzi vien.

Līdz pat šim eglainieši glabā atmiņā viņa tēloto Ābramu no
R.Blaumaņa lugām. 1989.gadā
viņš piedalījās Jāņa Streiča Eglainē
uzņemtajā Rīgas kinostudijas filmā
„Dziesma, kas iedveš šausmas”.
Līdztekus darbībai dramatiskajā
kolektīvā, Valentīna radošā enerģiju izpaudās arī zīmēšanā. Visu
savu pasteļkrītiņu tehnikā darināto
zīmējumu kolekciju un vairākas
eļļas gleznas Rogožins ir uzdāvinājis Vecā Stendera muzejam.
Dzīves laikā ceļotāja gars viņu
bija aizsaucis uz daudzajām tā
laika Padomju Savienības republikām un apgabaliem: Lietuvu,
Igauniju, Ukrainu, Krieviju,
Uzbekiju, Karpatiem, Krimu,
Karēliju, kā arī izdevās apmeklēt
kaimiņvalstis Poliju, Bulgāriju un
Dienvidslāviju.
Visa mūža garumā Valentīns ir
uzturējis možu fizisko un intelektuālo garu, ko panācis ar regulāru
darbu piemājas saimniecībā un
šaha spēlēšanu. Šahs Valentīna
dzīvē ienāca jau bērnībā un tas ir
palicis par viņa vaļasprieku līdz šodienai. Savulaik, kad vēl pastāvēja
Ilūkstes apriņķis, V.Rogožins divas
reizes bija kļuvis par tā čempionu
šaha turnīros. Arī aizvadītā gada
nogalē viņš atveda diplomu no
kārtējā Daugavpils čempionāta.
Valentīns kopš agras bērnības
bija un ir palicis romantiķis, tā viņš
pats par sevi saka, atcerēdamies tos
trauksmainos laikus, kad Latvija
80. gadu beigās sāka pamosties
jaunai dzīvei. Kopā ar dzīves biedreni Jūliju Terēzi, kā pirmais no
Eglaines, 1988.gadā 16.septembrī
iestājās Latvijas Tautas frontē un
bija aktīvs tās dalībnieks. Ar
Eglaines
tautfrontiešiem
1989.g.23.augustā
piedalījās
„Baltijas ceļa” ķēdē pie Lietuvas

robežas netālu no Bauskas. Pēc
tam sekoja nenogurstoša darbošanās kā Eglaines pagasta tautas
deputātam, kas bija kā viens elpas
vilciens, kā cerību piepildījuma
laiks, par ko tika sapņots kopš tālajiem studentu laikiem, kad sirds tik
ļoti ilgojās pēc patiesības un taisnīguma. Tagad Valentīns sadzīvo ar
to sāpi, kas palikusi no tiem
laikiem, jo no iecerētā tik maz kas
piepildījies. Un šī sāpe meklē un
atrod izeju viņa Antona Sētasmieta
lūgšanās un citos patiesību meklējošajos satīriskajos rakstos, kuri
laiku pa laikam tiek publicēti novada un republikas laikrakstos un
žurnālos.
Kad jautāju Valentīnam par to,
kas viņa dzīvē ir sagādājis vislielāko prieku, pēc neilga pārdomu
brīža skolotājs nosauc - „Eglaine”
– tā ir grāmata, kas tapusi trīs gadu
garumā, kas nenāca viegli, kas
prasīja pacietību un izturību, bet
kas ir skolotāja Valentīna Rogožina
atstātais mantojums, viņa veidotais
piemineklis Eglainei visām tās
paaudzēm.
Savos 80 gados Valentīns ir
možs un darbīgs, viņam ir skaists
nodoms uzrakstīt vēl vienu grāmatu, un viņā ir cerība par
labākiem laikiem.
Visiem sava novada un savas
zemes ļaudīm Valentīns grib
pateikt: „Ja mēs, visi Latvijas
iedzīvotāji un varas vīri, godīgi
pildītu desmit baušļus un tik daudz
nemelotu un neliekuļotu, tad mums
nevajadzētu izgudrot programmas,
kā iziet no krīzes, jo nekas tāds ar
mums nevarētu notikt”
Eglaines Vecā Stendera
muzeja vadītāja
Ligita Petuhova
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Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem!

Novada deju kolektīvu skate

Gatavojoties X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkiem, 29.janvārī Ilūkstē notika tautas deju kolektīvu
skate. Skatē piedalījās 11 deju
kolektīvi no mūsu novada
skolām:
no
Ilūkstes
1.vidusskolas 4 deju kolektīvi
"Ance"
(vadītājas Anita
Meikšāne un Dace Jurjevska),
no Bebrenes vidusskolas 2
deju kolektīvi (vad. Sandra
Voitkeviča), no Eglaines pamatskolas 2 deju kolektīvi
(vad. Iveta Kaķeševa), no Subates pamatskolas 1 deju kolektīvs (vad. Līga Kūliņa), no

“The Best Team”

Pilnā sparā rit žūrijas darbs...

“The Best Team” ar vadītāju Evitu Kalvišu

Ilūkstes 1.vidusskolas mazie dejotāji

Ilūkstes KC 1 deju kolektīvs (vad. Anita Meikšāne), no Bebrenes KN deju kolektīvs "Smaids" (vad. Līga
Kūliņa).
Uz skates 2. kārtu, kas notiks 10.martā, tika izvirzīti kolektīvi, kuri ieguva I un II pakāpes diplomus. Tie
ir: Subates pamatskolas 1.-4.kl. kolektīvs, Ilūkstes 1.vsk. 2.klašu deju kolektīvs, Ilūkstes 1.vsk.3.-4.kl.deju
kolektīvs, Eglaines pamatskolas 3.-6.kl.deju kolektīvs, Ilūkstes 1.vsk.5.-6.kl.deju kolektīvs, Ilūkstes
1.vsk.7.kl.deju kolektīvs, Bebrenes KN jauniešu deju kolektīvs "Smaids" un Ilūkstes KC jauniešu deju kolektīvs.
Lai kolektīviem raits solis lielajā skatē!
Dziesmu svētku koordinatore novadā
Vanda Rimša

Novada skolās

Starptautiskais jauniešu iniciatīvas projekts 7 Wonders”

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” uzsāk starptautiskās jauniešu iniciatīvas projekta „7
Wonders” īstenošanu, kas norisināsies Daugavpils un Ilūkstes novados, Latvijā, kā arī Mardin reģionā, Turcijā.
Projekta ilgums ir no 2009. gada 1. janvāra līdz 31. augustam. Projekta partneri ir Mardinas jaunatnes un
kultūras asociācija, Turcija. Projekta mērķis - attīstīt jauniešu interesi un prasmes savu iniciatīvu realizēšanā,
izmantojot video un preses metodes.
Projekta programmas „Jaunatne darbībā” mērķis veicinās jauniešu aktīvu pilsonību, jo īpaši Eiropas pilsonību, savukārt, programmas prioritātes ir radošuma un inovāciju gads, un jauniešu līdzdalība.
Realizējot projektu, jaunieši apliecinās savu līdzdalību vietējo bagātību saglabāšanā un apzināšanā, visu
to radoši apkopojot filmās un jaunizveidotajā jauniešu avīzē.
Projekta ietvaros notiks jauniešu apmaiņa, kuras laikā abu valstu jaunieši izveidos jauniešu avīzi, kuru
izplatīs Mardin pilsētā un Daugavpils un Ilūkstes novadā. Viena no galvenajām apmaiņas aktivitātēm ir filmu
„7 Wonders” prezentācija. Filmu prezentācijas apmaiņas laikā notiks Daugavpils un Ilūkstes novadu pagastos.
Prezentācijas notiks brīvdabā – brīvdabas kino.
Projekta tēmas ir kultūra un tradīcijas, kā arī mediji un komunikācijas/jaunatnes informācija, apmaiņas
laikā jaunieši apvienos šīs tēmas praktiski.
Projekts rosinās jauniešus apzināties vietējo bagātību vērtību, kas ir daļa no viņu dzimtās puses un daļa
no pasaules. Projekta laikā apkopojot vietējos brīnumus, jaunieši padarīs tos zināmus visai sabiedrībai ne tikai
savās mājās, bet arī citā valstī. Šo brīnumu apkopošana kalpos kā atslēga jauniešu iniciatīvām Eiropas tagadnes,
kas ir daļa no nākotnes, dibināšanas. Piedaloties savu iniciatīvu realizēšanā kādā no vietām, jaunieši veido lielu
ieguldījumu tās nākotnē kā daļu no Eiropas kopīgās nākotnes. Projekta aktivitātes mudinās jauniešus apzināt
savu lomu sabiedrībā un aktīvi piedalīties savas dzimtās puses nākotnes veidošanā un veidot ne tikai vietējo,
bet arī starptautisko dialogu.
Projektu finansē Eiropas Savienības neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā”.
Programma „Jaunatne darbībā” sniedz būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un zināšanu apgūšanas procesā un ir kā atbilde jaunatnes jomas attīstībai Eiropā. Tās mērķis ir Eiropas pilsonības apzināšanās veicināšana
jauniešu vidū, kā arī jauniešu iesaistīšana Eiropas nākotnes veidošanā. www.jaunatne.gov.lv

4

27.janvārī notika Ilūkstes novada mūsdienu deju konkurss, gatavojoties
dziesmu un deju svētkiem. Mūsdienu deju grupas arī varēs piedalīties dziesmu un
deju svētkos Rīgā. Laureātu koncerts notiks 9.jūlijā Rīgas Kongresu namā.
Ilūkstes novada konkursā pieteicās viena deju grupa "The Best Team" 5.9.klašu grupā no Ilūkstes bērnu un jauniešu centra, vadītāja Evita Kalviša
("STOPTIME Dance Studio"). Grupa tika izvirzīta uz otro kārtu, kas notiks
27.februārī Viesītes KC.
Dziesmu svētku koordinatore novadā
Vanda Rimša

Mūsu dejotāji projektā
“Zaļais kods”

Pirmo reizi Latvijā tiek organizēti videi draudzīgi skolu jaunatnes dziesmu
svētki! Savus labos darbus un domas vides labā ierakstīsim mūsu kopīgajā svētku
rakstā. Šis ir nākotnes kods, kas parāda, kādi būsim rīt un kādā vidē esam gatavi
dzīvot, spēlēt, dziedāt, dejot.
Arī mūsu novada dejotāji jau iesaistās šajā vides projektā "Zaļais kods". Vieni
no pirmajiem labajiem darbiem vides labā pieteicās dejotāji no Eglaines pamatskolas. Kolektīvu vadītāja Iveta Kaķeševa. Kopā ar "Vides pētnieku" interešu
pulciņu (skolotāja L.Petuhova), eglainieši pavasarī sakops Lašu pilskalna teritoriju, gatavos putnu būrīšus un, pats galvenais - sakops Lašu kora pirmā
diriģenta, ērģelnieka Dāvida Salmiņa un Mēnessmeitiņas kapus.
Šis projekts ir atvērts, un tajā var iesaistīties visi skolēnu kolektīvi, kuri
gatavojas dziesmu svētkiem.

Eglaines pamatskolas 3.-6.klašu deju kolektīvs.
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Pankūku balle

Pankūku bagātais klāsts...

Kā jau katru gadu, arī šogad 2010. gada 14. janvārī, notika
Jaungada pasākums Daugavpils un
Ilūkstes novada personām ar
īpašām vajadzībām. Šī pasākuma
tēma bija „Pankūku balle”. Balles
dalībnieki bija čakli pavāri. Tika izceptas daudz un dažādas pankūkas
un pat tortes, piemēram: torte
„Sāļais pārsteigums”, pankūkas ar
āboliem, pikantās un karstās
pankūkas, pankūkas mīļotajam,
pankūkas
„Šokolādes
pārsteigums”, „Aknu torte”, Kkartupeļu torte”, un daudzi citi
nosaukumi. Tās visas žūrija degustēja un uzvarētāji saņēma balvas. Par labākajām pankūkām tika

atzītas un balvas pasniegtas līksniešiem par torti „Krīze mūs
neskar”, šēderiešiem par garšīgo
kartupeļu torti, ilūkstiešiem par
„karstajām bliņām” un dienas
aprūpes centram „Fēnikss” par
„Aknu torti”.
Nominācija
„Izpalīdzīgākā
pankūka” un balva tika piešķirta
Skaidrītei Davnei (Sarkanais
Krusts), kurai atbilstoši tēmai bija
darināts arī tērps. Balles laikā
Skaidrīte dalīja pretsāpju tabletes.
Pasākuma dalībnieki varēja
noskatīties arī izrādi „Jāņu svinēšana”, ko pagājušajā gadā gan
Daugavpils, gan Ilūkstes novada
Izrādes “Jāņu svinēšana” dalībnieki

... vienojoties dejā

personas ar īpašām vajadzībām
rādīja Starptautiskajā adaptētās
modes forumā „Mode H” Spānijas
pilsētā Elče (Alikantes apgabals ).
Jaungada balle ir vienīgais
pasākums, kas pulcē gan Daugavpils, gan Ilūkstes novada ļaudis,
lai kaut uz mirkli aizmirstu ikdienas steigu, raizes un no sirds atpūstos, satiktu vecos un iegūtu
jaunus draugus.
Gribam pateikt lielu paldies
Daugavpils
rajona
Invalīdu
biedrības priekšsēdētajai Leontīnai

Tamanei par ikgadējās Jaungada
balles rīkošanu personām ar
īpašām vajadzībām un novēlēt
neizsīkstošu darba sparu un stipru
veselību. Lai 2010.gads nes
veiksmi ideju īstenošanai!
„Pankūku balles” dalībniece
Maija Rešņa

Latgales zonas speciālo skolu sacensības C līmeņa skolēniem „Dari kā mēs, dari ar mums,
dari labāk par mums!” Raudas speciālajā internātpamatskolā.

Šogad jau trešo gadu pēc kārtas Raudas speciālajā internātpamatskolā notika Latgales zonas speciālo skolu sacensības C līmeņa klašu skolēniem „Dari kā mēs, dari ar mums,
dari labāk par mums!”
Mazliet no vēstures. 2007.gadā speciālo skolu sporta
skolotāju seminārā tika ierosināts, ka varētu sarīkot stafetes
un uzdevumus C līmeņa bērniem Latgales zonā, kurā atrodas
10 speciālās skolas. Šo uzdevumu uzticēja Raudas skolai.
Pirmo gadu, kad notika sacensības, tajās piedalījās 5 ko-

tajā gaisotnē uzvaru izcīnīja Raudas skola, aiz
sevis atstājot Aleksandrovas skolu, kura atpalika
tikai par puspunktu, bet trešo vietu izcīnīja
Medumu skola.
Sacensībās skolēniem bija jāveic 3 stafetes un
4 uzdevumi, kur galvenais nav ātrums, bet uzmanība, koncentrēšanās, precizitāte un komandas
vienotība, „gars”.
Tāpat kā katru gadu, arī šogad visu skolu ko-

Kristaps Skrūzmanis - Raudas skolas komandas kapteinis saņem
godam nopelnīto kausu

mandas no Latgales zonas – Maltas, Daugavpils, Aleksandrovas un Raudas skolas.
Nākošajā gadā atsaucība bija lielāka un sacensībās
piedalījās 8 komandas no Latgales zonas – Maltas, Medumu,
Daugavpils, Aleksandrovas, Rudzātu, Antūžu, Baltinavas un
Raudas skolas.
Šogad sacensībās piedalījās 6 komandas no Latgales
zonas - Maltas, Medumu, Daugavpils, Aleksandrovas, Antūžu un mājinieku komanda. Otro gadu pēc kārtas saspring-

mandas tika pie garšīga kliņģera un diploma.
Katrs dalībnieks saņēma šokolādes medaļu un
piemiņas balvas. Pēc sacensībām skolēniem, kā
jau pēc labi padarīta darba, bija pusdienas un
sporta zālē notika diskotēka.
Visi sacensību dalībnieki bija apmierināti. Uz
satikšanos citu gadu!
Andrejs Vēvers,
Raudas skolas sporta skolotājs.

Uzdevumus veicot...
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Tika izveidota sava - Ilūkstes novada pensionāru biedrība.

Foto no Egitas Terēzes Jonānes foto arhīva

Foto no Egitas Terēzes Jonānes foto arhīva

Gadā ir tikai
12 atturējās. Dvietes pagastā tika saņemtas 30 andivas
dienas,
ketas, Eglainē – 29, Pilskalnē un Ilūkstē – 106,
kurās mēs neko
Subatē – 35, bet savukārt neviena anketa netika
nevaram iesākt.
saņemta no Bebrenes un Šēderes pagastiem.
Viena ir vakardiBiedrības valdē no katra pagasta tika izvirzīti
ena un otra rītdidivi pārstāvji, no Subates – trīs un no Ilūkstes pieci
ena.
Tādējādi
pārstāvji. Valdē darbosies Astērija Kunicka un
šodien ir īstā
Terēzija Žuravska no Dvietes pagasta, Melānija
diena, lai darītu!
Tarvide un Terēzija Puiša no Eglaines, Valija Pēter20.
janvārī
sone un Anna Elerte no Pilskalnes, Anele Siliņa un
Ilūkstes novada
Leontīne Komule no Bebrenes, Viktorija Renkultūras centrā
toviča, Vija Jaunušāne un Marta Zviedrāne no Subnotika pirmā penates, Leons Čamāns un Reģīna Rēķe no Šēderes,
sionāru sapulce,
Roberts Žilvinskis, Emīlija Baleiša, Velta Bērziņa,
kurā tikās Ilūkstes
Eleonora Limanoviča un Romalds Užulis no Ilūknovada
penstes. Valdes priekšsēdētāja pienākumus vienbalsīgi
sionāri, lai izveiuzticēja Robertam Žilvinskim.
dotu
savu
–
Ilūkstes
novada
pašvaldības
domes
Ilūkstes novada
priekšsēdētājs Stefans Rāzna un Ilūkstes novada
Bijušā Daugavpils rajona pensionāru apvienības
pensionāru
sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne pateicās
valdes locekle
b i e d r ī b u .
novada pensionāriem, kas daudzus gadus aktīvi
Pasākums tika atklāts ar nelielu koncertu, kurā piedalījās Be- darbojās bijušā Daugavpils rajona pensionāru apvienībā.
Valdes priekšsēdētāja pienākumus vienbalsīgi uzticēja
brenes Eiropas deju kopa ”Rudzupuķes”, Dvietes Eiropas deju
Tagad mūsu novadā ir izveidota sava pensionāru
Robertam Žilvinskim.
kopa ”Saulespuķes”, Bebrenes senioru ansamblis ”Sarma”, kā biedrība,
kurai
arī kultūras centra darbinieki.
novēlam panākumiem
Pēc koncerta, lai rosinātu diskusijas un iedrošinātu pen- pilnu un idejām
sionārus izteikties, uzrunu teica Ilūkstes novada pašvaldības bagātu gadu, kā arī
domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Domes priekšsēdētājs veiksmi un aktīvu darsavā uzrunā uzsvēra, ka pensionāri ir aktīvi un uzņēmīgi, kas bošanos!
spēj aizstāvēt savas intereses un iedvesmot citus aktīvai darĒrika Dogžina
bībai. Tāpēc pensionāru biedrībai ir nozīmīga loma novada
dzīvē.
Vidzemes augstLai uzzinātu pensionāru domas par biedrības veidošanu, ieskolas studente
priekš tika veikta anketēšana. Un pirmajā sapulcē tika paziņoti
anketēšanas rezultāti. Kopā tika iegūtas 192 anketas, no kurām
111 respondenti atbalstīja ideju izveidot Ilūkstes novada
Bebrenes senioru ansamblis ”Sarma”
biedrību, 69 vēlējās palikt apvienībā ar daugavpiliešiem, bet
Šī gada 12.janvārī Eglaines pagasta KN telpās notika Ilūkstes novada domes rīkotā Eglaines
pagasta iedzīvotāju sapulce, kurā
piedalījās Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Ilūkstes novada
pašvaldības izpilddirektore Līga
Dudare, Ilūkstes novada domes
deputāts Vitolds Kveders, Šēderes
un Eglaines pagasta pārvaldes
vadītājs Romualds Fedorovičs un
Eglaines pagasta iedzīvotāji.
Sanāksmes galvenā tēma bija
Eiropas fondu projekta ietvaros
Eglaines ciemā perspektīvā veicamo darbu ieskicējums. Tika
uzklausītas ikviena iedzīvotāja
domas saistībā ar nepieciešamāko
darbu klāstu Eglaines sakārtošanā.
Nākamā projekta ietvaros varētu
tikt vismaz daļēji atrisinātas ielu
apgaismošanas problēmas, savesti
kārtībā auto stāvlaukumi vai atsevišķu ielu remonts. Atkarībā no iepriekšminēto
remontdarbu
izmaksām, iespējams varētu tikt
veikta arī teritorijas atsevišķu daļu
apzaļumošana. Pēc kopīgas apspriedes kā prioritāte tika izvēlēts
trūcīgais ielu apgaismojums, kas,
pēc iedzīvotāju teiktā, sagādā vislielākās raizes. Kā nākamais prioritārais punkts varētu tikt uzskatīts
ielu segumus, kas, runājot vietējo
iedzīvotāju vārdiem, jau gadiem
prasa remontu.
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Stefans
Rāzna savā uzrunā iedzīvotājiem
uzsvēra to, cik cilvēkam ir svarīga
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Iedzīvotāju sapulce Eglainē

un vajadzīga apkārtējā vide:
„Posīsim Eglaini! Tā ir pagasta
seja. Mēs pat nevaram iedomāties,
cik tas viss vēlāk atmaksāsies – tas
prieks, kas būs par sakopto un
skaisto apkārtni.”
Sapulces gaitā tika apspriesti
arī tādi vietējiem iedzīvotājiem tik
svarīgi jautājumi, kā māju apsaimniekošana, ikviena iedzīvotāja
personiskais ieguldījums ciemata
uzplaukumā
un
aptiekas
pastāvēšanas iespējas Eglainē.
Klātesošie pieskārās arī tādai
tēmai, kā tūrisms, kas ir un paliek
ikviena novada seja un kas, tāpat
kā daudzas citas sfēras, ir ceļā uz
izaugsmi.
Priekšsēdētājs Stefans Rāzna
lūdza iedzīvotājiem izteikt viedokli
saistībā ar perspektīvā esošo
iespēju pievienoties Zemgales
reģionam, kas dotu daudz
priekšrocību arī turpmākajā Ilūkstes novada attīstībā. Viņš uzsvēra,
ka šobrīd mēs dzīvojam laikā, kad
visam tiek meklēta vieta, tiek
piedāvāts kaut ko mainīt. Tieši
tāpēc ir īstais laiks, lai izvēlētos un
spertu soli uz priekšu, ar drosmi
pārgrieztu nabassaiti iepriekšējam
statusam un pagrieztu skatu uz
Sēlijas pusi. Šai sakarā izskanēja
aicinājums – iet, darīt un izdarīt pieņemt
šo
vēsturisko
izaicinājumu, vīrišķīgi stājoties
pretī grūtībām, kas varētu sagaidīt
šajā ceļa posmā.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

(No labās)Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Ilūkstes novada pašvaldības
izpilddirektore Līga Dudare, Ilūkstes novada domes deputāts Vitolds Kveders, Šēderes un Eglaines
pagasta pārvaldes vadītājs Romualds Fedorovičs

Pielikums
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Ilūkstes novada domes saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2009

2009.gada 29.decembrī
Ilūkstē

Nr. 20., 1.&
Lēmums Nr.564

Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu, 45.pantu, likuma
„Par sociālo drošību” 11.pantu, 13.pantu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.pantu, 35.pantu
I. Vispārīgie nosacījumi
1.Saistošie noteikumi nosaka Ilūkstes novada pašvaldības sociālo pabalstu veidus,
pabalsta apmēru, pabalstu piešķiršanas un izmaksu kārtību personām, kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī atbilstošo lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2.Tiesības saņemt Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu un/vai
sociālo pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras
deklarējušas savu dzīves vietu Ilūkstes novadā.

II. Sociālo pabalstu veidi
3.Sociālās palīdzības pabalsti:
3.1. Dzīvokļa pabalsts.
3.2. Pabalsts trūcīgu ģimeņu bērniem ēdināšanai.
4.Sociālie pabalsti:
4.1. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
4.2. Apbedīšanas pabalsts.
4.3. Pabalsts pensionāriem un personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti ārstēšanās
izdevumu segšanai.

III. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kritēriji
5.Tiesības saņemt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku pabalstu ir tām ģimenēm vai
atsevišķi dzīvojošām personām:
5.1. kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
5.2. kuras pilda līdzdarbības pienākumus LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un
apjomā.
6.Pabalstu piešķir pamatojoties uz:
6.1. pieprasītāja iesniegumu;
6.2. iztikas līdzekļu deklarāciju un pabalstu saņemšanas apliecinošiem
dokumentiem;
6.3. pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu
izvērtēšanu;
6.4. rakstiski noslēgto vienošanos.
7.Piešķirto sociālās palīdzības pabalstu personai izmaksā naudā daļēji vai pilnībā. Pa
balstu var aizvietot arī ar mantisku pabalstu vai pakalpojumu apmaksu šādos gadījumos:
7.1. ja pabalsta pieprasītājs izteicis tādu vēlēšanos;
7.2. ja konstatēts, ka pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta
izlietošanas mērķiem.
8.Ģimenes/ personas ienākumus un materiālo stāvokli novērtē Ilūkstes novada
pašvaldības sociālais dienests, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu un
deklarācijā norādītajām ziņām, saskaņā ar LR likumiem un Ministru kabineta
noteikumiem.
9.Pabalsta apmēru var samazināt vai nepiešķirt ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai,
ja:
9.1. persona atteikusies vai daļēji pilda līdzdarbības pienākumus;
9.2. darbspējīga persona nav reģistrēta nodarbinātības valsts aģentūrā;
9.3. persona sniedz nepatiesas ziņas.
10.Ģimenei (personai) pienākums pildīt likumā “Par sociālo drošību” noteiktos
līdzdarbības pienākumus.
IV. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība un apmērs
11.Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts:
11.1. personai (ģimenei), kurai piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss;
11.2. pensionāriem, kuriem saskaņā ar LR Civillikumu nav apgādnieku, pensijas
apmērs nepārsniedz Ls 160 mēnesī, nepieder nekustamais īpašums, no
kura var gūt peļņu, kā arī kurš deklarētajā dzīvesvietā dzīvo viens pats;
11.3. personām ar invaliditāti, kurām saskaņā ar LR Civillikumu nav apgādnieku
ja pensijas apmērs nepārsniedz Ls 90 mēnesī, deklarētajā dzīvesvietā
dzīvo viens pats, un nepieder nekustamais īpašums, no kura var gūt peļņu.
12.Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi gadā.
13.Dzīvokļa pabalsta apmērs:

13.1. šo noteikumu 4.1.2. punktā minētajām personām Ls 50;
13.2. trūcīgām ģimenēm ar bērniem Ls 50;
13.3. trūcīgām ģimenēm bez bērniem, trūcīgām personām Ls 30;
13.4. šo noteikumu 4.1.3. punktā minētajām personām Ls 50.
14.Dzīvokļa pabalstu var izmaksāt naudā vai pārskaitīt pakalpojumu sniedzējam parāda
summas par komunālajiem pakalpojumiem segšanai.
15.Pabalsts trūcīgās ģimenēs dzīvojošiem bērniem ēdināšanai tiek piešķirts:
15.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi,
100 % apmērā no faktiskā pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma;
15.2. 50% apmērā skolēniem vispārizglītojošās skolās mācību laikā;
15.3. audzēkņiem, kuri sekmīgi mācās vidējās profesionālās izglītības iestādēs,
mācību gada laikā Ls 10 mēnesī.
V. Sociālo pabalstu piešķiršanas kārtība un apmērs
16.Sociālos pabalstus piešķir, nenosakot līdzdarbības pienākumus, pamatojoties uz iesniegumu un klāt pievienotajiem nepieciešamajiem dokumentu oriģināliem.
17.Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā tiek piešķirts pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu, un gadījumu apliecinošiem dokumentiem:
17.1. neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, ja stihiskas nelaimes, smagas
saslimšanas, zādzību gadījumos vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ
persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;
17.2. lēmumu par pabalsta piešķiršanu sociālais dienests pieņem nekavējoties.
17.3. pabalsta apmērs no Ls 10 līdz vienas valstī noteiktās minimālās darba algas
apmēram, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša
laikā no ārkārtas situācijas rašanās.
18.Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts:
18.1. Ls 130 apmērā gadījumos, ja mirusi trūcīga persona vai persona, kura nebija
apdrošināta un tai nav tiesību uz citu apbedīšanas pabalstu;
18.2. ja mirušās personas valsts apbedīšanas pabalsts ir mazāks par Ls 130, tad paš
valdība izmaksā starpību;
18.3. tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir fiziskai vai juridiskai personai, kas
uzņēmusies apbedīšanu;
18.4. apbedīšanas pabalsta juridiskais pamats ir dzimtsarakstu nodaļas izsniegta
noteikta parauga izziņa par miršanas fakta reģistrāciju un iesniegums.
19.Pensionāriem un personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti, kurām ienākumi nepārsniedz
Ls 160 mēnesī, ārstēšanās stacionārā izdevumu apmaksa 25% no summas,
nepārsniedzot Ls 50 gadā, pamatojoties uz pieprasītāja iesniegumu, izdevumus
apliecinošu dokumentu un izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par
pensijas apmēru. Izdevumus apliecinošos dokumentus par ārstēšanos stacionārā
pieņem, ja tos iesniedz sešu mēnešu laikā no ārstēšanās stacionārā brīža.
20.Šo noteikumu 19.punktā minēto pabalstu ir tiesības saņemt personām, kurām nav
saņemta ārstēšanās izdevumu atmaksa no citām valsts vai pašvaldības iestādēm.

VI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
21.Par pabalsta piešķiršanu sociālais dienests pieņem lēmumu un paziņo pieprasītājam
ne vēlāk kā 10 darba dienas pēc iesnieguma saņemšanas.
22.Ja sociālais dienests nolemj pabalstu nepiešķirt, lēmumu pieprasītājam paziņo
rakstiski, norādot atteikuma pamatojumu un informāciju par lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzēšas kārtību.
23.Ja sociālā dienesta lēmums par pabalsta piešķiršanu pieprasītāju neapmierina, to var
apstrīdēt Ilūkstes novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
24.Ilūkstes novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII. Nobeiguma jautājumi

25. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
25.1. Ilūkstes novada domes 2008.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr. 2/2008
“Par Ilūkstes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem
pabalstiem”.
25.2. Dvietes pagasta padomes 2006.gada 19.janvāra saistošie noteikumi Nr. 6 ”Par
sociālo pabalstu piešķiršanas kārtību Dvietes pagastā”.
25.3. Subates pilsētas domes 2008.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr. 1 “Par
Subates
pilsētas domes Sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pabalstiem” .
25.4. Eglaines pagasta padomes 2008.gada 19.decembra saistošie noteikumi
Nr.6 “Par Eglaines pagasta pašvaldības sociālo pabalstu piešķiršanu”.
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

M.Krievāns
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Ilūkstes novada domes saistošie noteikumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24/2009

2009.gada 29.decembrī
Ilūkstē

Nr. 20., 2.&
Lēmums Nr.565

Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma
saņemšanas kārtību Ilūkstes novadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem „Par sociālo drošību” 11.pantu, „Par
pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 7.punktu., Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 3., 5., 6., 7., 8., 9.,11., 23. pantiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta
03.06.2003. noteikumiem Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”,
27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta”, 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtība”, Ilūkstes novada sociālā dienesta nolikumu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:
Likumīgais apgādnieks – persona, kurai ar Civillikuma 84.,179.un 188.pantiem uzlikts
apgādāšanas pienākums (bērni, vecāki, laulātie, vecvecāki un tamlīdzīgi).
Ilūkstes novada sociālā dienesta aprūpes mājās nodaļa (turpmāk- aprūpes mājās nodaļa)
ir Ilūkstes novada sociālā dienesta struktūrvienība, adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes
novads, LV-5447, kura nodrošina aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Trīspusējs līgums – noslēgts starp sociālo dienestu, aprūpētāju un aprūpējamo personu
vai apgādnieku.
Divpusējs līgums – noslēgts starp sociālo dienestu un aprūpētāju.

2. Šie saistošie noteikumi, turpmāk „noteikumi” nosaka aprūpes mājās piešķiršanas,
saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī aprūpes mājās
pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

3. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Ilūkstes novadā dzīves vietu
deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas
mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības vai
citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai
pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
4. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu noteiktā kārtībā finansē no klientu, viņa
likumīgo apgādnieku un Ilūkstes novada sociālā dienesta budžeta līdzekļiem. Pakalpojumu
finansēšanai var tikt piesaistīti arī citi juridisko un fizisko personu līdzekļi.

5. Ja aprūpes mājās nodaļa savu resursu robežās nespēj sniegt aprūpes pakalpojumus,
aprūpes mājās nodaļa pērk sociālās aprūpes pakalpojumus no citām juridiskām vai fiziskām
personām.
II. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtība

6. Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai klients aprūpes mājās nodaļā iesniedz sekojošus dokumentus:
6.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
6.2.ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli. Izziņā norāda medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību un aprūpes mājās nepieciešamību;
6.3. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību piemērotāko
pakalpojuma veidu klientam ar garīga rakstura traucējumiem (pielikums), ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem vai bērns ar garīgās attīstības
traucējumiem;
6.4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju, ja sociālos pakalpojumus vēlas saņemt
persona ar invaliditāti;
6.5. dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā
arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus (darba alga, valsts pensija, valsts pabalsti, kopšanas pabalsts u.t.t.):
6.6.dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi, ja to apstiprina sociālā darbinieka izvērtējums uzskatāmi:
6.6.1. apgādnieka slimības laiks;
6.6.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
6.6.3. apgādnieka alkoholisms;
6.6.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona un fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt
aprūpi;
6.6.5.apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta
vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa;
6.6.6. apgādnieka nodarbinātība;
6.6.7. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
7. Aprūpes mājās nodaļa 10 darba dienu laikā (smagos gadījumos izvērtēt nekavējoties)
pēc visu norādīto dokumentu saņemšanas, apmeklē klientu mājās vai slimnīcā, novērtē
klienta vajadzības pēc sociālās aprūpes mājās pakalpojuma (Pielikums Nr.1) un nosaka, kāds
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aprūpes mājās pakalpojuma veids, aprūpes līmenis un pakalpojuma apjoms klientam ir nepieciešams, kā arī kopā ar klientu sastāda klienta individuālo sociālās aprūpes vai sociālās
rehabilitācijas plānu.
7.1. Sociālais darbinieks minētos dokumentus iesniedz Ilūkstes novada sociālā dienesta
vadītājam lēmuma par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu pieņemšanai.
8. Tiek noslēgts divpusējs vai trīspusējs līgums par aprūpes mājās pakalpojuma
sniegšanu, kurā tiek noteikts saņemtā pakalpojuma apjoms, samaksas kārtība un citi būtiski
pakalpojuma sniegšanas noteikumi.
9. Aprūpes mājās nodaļa sniedz aprūpes mājās pakalpojumus atbilstoši Aprūpes mājās
nodaļas sastādītajam sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānam, kas ir saskaņoti ar
klientu, kā arī noslēgtajam līgumam par aprūpes pakalpojumu sniegšanu.
10. Aprūpes mājās nodaļa periodiski vai rodoties apstākļiem nepieciešamo aprūpes
pakalpojumu apjomā pārskata sniegto aprūpes pakalpojumu nepieciešamību un saturu –
pastāvīgās aprūpes gadījumā vienu reizi gadā, pagaidu aprūpes gadījumā, pēc vajadzības, nepieciešamības gadījumā ierosinot pārskatīt aprūpējamās personas aprūpes plānu un līguma
nosacījumus.
11. Klienta lietu veido 6., 7., 8., 9. un 10. punktā norādītie dokumenti. Klienta lieta tiek
glabāta atbilstoši likumā „Likums par arhīviem” noteiktajam.
12. Gadījumos, kad klientam, kas saņem aprūpes pakalpojumus, nepieciešama aprūpe un
uzraudzība, kas pārsniedz 4.aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus, sociālais darbinieks var
kārtot jautājumu par klienta ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā.
13. Aprūpes mājās nodaļas aprūpes mājās pakalpojums līdz kontrindikāciju novēršanai
netiek nodrošināts personām:
13.1. kuras slimo ar tuberkulozi, bīstamām infekcijas slimībām;
13.2. kurām ir speciālās (psihiskās) kontrindikācijas.
III. Aprūpes mājās pakalpojumu veidi un līmeņi

14. Aprūpes mājās nodaļa sniedz sekojoša veida aprūpes mājās pakalpojumus:
14.1. pastāvīgu aprūpi personām, kuras vecuma vai fiziska vai garīga rakstura traucējumu
dēļ nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem, t.i.,
1.un 2. grupas invalīdiem un pensionāriem;.
14.2. pagaidu aprūpi personām, kas slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas sadzīviskos darbus un savu personisko aprūpi paša spēkiem.
14.3. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās kā pagaidu palīdzību ir ģimenēm, kuras pastāvīgi
aprūpē bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem.
15. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes pakalpojumus, tiek noteikti 4 aprūpes pakalpojumu līmeņi.
16. Aprūpes pakalpojumu līmeņos veicamie darba uzdevumi, apmeklējumu laiks, darba
ilgums un maksa par pakalpojumu ir sekojoši:
16.1.
1. aprūpes līmenis ( līdz 20 stundām mēnesī):
16.1.1.pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde;
16.1.2.dzīvojamo telpu uzkopšana vienu reizi nedēļā;
16.1.3.komunālo un citu maksājumu kārtošana;
16.1.4.ģimenes ārsta izsaukšana;
16.1.5.ūdens un malkas ienešana,
16.1.6.atkritumu iznešana;
16.1.7.logu mazgāšana 1 reizi gadā;

16.2. 2. aprūpes līmenis (līdz 30 stundām mēnesī), ietver 1.aprūpes līmeņa aprūpes
pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
16.2.1. pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;
16.2.2. krāsns kurināšana;
16.2.3. pagalma un ietves tīrīšana pie personīgās mājas.
16.3. 3.aprūpes līmenis (līdz 50 stundām mēnesī),ietver 1.un 2. aprūpes līmeņa aprūpes
pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
16.3.1. palīdzību medikamentu lietošanā;
16.3.2. fizisko aktivitāšu veicināšanu - pastaigas;
16.3.3. gultas veļas nomaiņa un nodošana veļas mazgāšanai;
16.3.4. ēdiena gatavošana, trauku mazgāšana.

16.4.
4.līmenis (līdz 80 stundām mēnesī) ietver 1., 2.un 3.aprūpes līmeņa aprūpes
pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:
16.4.1.aprūpējamās personas barošana;
16.4.2.izkļūšana no gultas, iekļūšana gultā;
16.4.3. aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu (kāju un roku nagu apkopšana,
matu mazgāšana, skūšanās);
16.4.4. izgulējumu profilaksi;
16.4.5. pampera nomaiņu;
16.4.6. stomas somas nomaiņu;
16.4.7. urīnpūšļa skalošanu;
16.4.8. urīnsomas nomaiņu.

16.5. Bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu uz
mājām sadzīves remontdarbu veikšanai par klienta līdzekļiem.
17. Bērniem invalīdiem Aprūpes mājās nodaļa nodrošina pagaidu aprūpi mājās ne vairāk
kā 50 stundas mēnesī.
IV. Aprūpes mājās pakalpojumu samaksas kārtība

18. Klienta un/ vai viņa likumīgo apgādnieku pienākums ir norēķināties par saņemta-
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jiem aprūpes mājās pakalpojumiem, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8.panta 1.daļu.
19. Aprūpes mājās pakalpojuma vienas stundas apmaksas likme tiek
noteikta valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmju apmērā.
20. Samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek aprēķināta, ievērojot šādus noteikumus:
20.1. pēc pakalpojuma samaksas klienta rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst
būt mazāki par 80% no valstī notiktās minimālās algas. Par katru nākamo
aprūpējamo ģimenes locekli 50% no valstī noteiktās minimālās algas.
21. Ja aprūpējamām personām pieder īpašums ( privātā māja, zeme
dzīvoklis, naudas līdzekļu uzkrājumi virs Ls 1000 ) vai ja aprūpējamai
personai ir noslēgts testamentārs vienošanās līgums, mantas atsavinājuma
līgums pēdējo 5 gadu laikā , tad pēc pakalpojuma samaksas klienta rīcībā
esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 60% no valstī notiktās minimālās
algas.
22. Ja aprūpējama persona ir noslēgusi uzturlīgumu, tad aprūpes
pakalpojumus sedz pilna apmērā.
23. Līdzekļi, kas pēc pakalpojuma samaksas paliek apgādnieka
ģimenes rīcībā nedrīkst būt mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot
valstī noteikto minimālo algu ar šādu koeficientu:
23.1. par vienas personas ģimeni – 1,0;
23.2. par katru nākamo apgādnieku ģimenes locekli – 0,5;
23.3. ja apgādnieka ģimenes rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo
noteikumu 4.6.apakšpunktā noteikto līmeni, bet apgādnieks nevar samaksāt pilnu pakalpojuma maksu, apgādnieks maksā daļu no pakalpojuma
maksas – starpību starp viņa ienākumu līmeni un šo noteikumu 4.6.
apakšpunktā aprēķināto summu, kura paliek tās rīcībā. Pārējo pakalpojuma samaksas daļu līdz pilnai pakalpojuma samaksai sedz pašvaldība.
24. Gadījumos, ja klients aprūpes periodā ir atradusies prombūtnē
(ārstējusies stacionārā, izbraukusi), un par šo periodu nav saņēmusi
aprūpes mājās pakalpojumus, iesniedzot Aprūpes mājas nodaļā attaisnojošus dokumentus, maksa par pakalpojumiem var tikt samazināta.
25. Aprūpējamai personai vai tās maksātspējīgiem apgādniekiem,
kuru aprūpi mājās nefinansē no sociālā dienesta budžeta, par saņemtajiem pakalpojumiem ir pienākums norēķināties līdz katra nākamā mēneša
20.datumam saskaņā ar sociālajā dienestā noslēgto līgumu.
V. Aprūpes mājās pakalpojumu pārtraukšana

26. Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc, ja:
26.1. klients atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, kad aprūpes
mājās pakalpojums netiek nodrošināts (šo noteikumi 2.8. punkts) un
klients neatbilst pakalpojumu piešķiršanas nosacījumiem.
26.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki spēj
nodrošināt aprūpes mājās aprūpi un uzraudzību;
26.3. iestājas klienta nāve;
26.4. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;
26.5. klients rakstiski atteicies no aprūpes pakalpojumiem;
26.6. klients izbraucis uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā
vai ārzemēs;
26.7. ja klients un Aprūpes mājās nodaļa nevar vienoties par pakalpojuma apmēru, kvalitāti un samaksu;
26.8. klients nokavējis maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem
vairāk par trim mēnešiem.
VI. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības
kārtība

27. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar Aprūpes mājas
nodaļas lēmumu, tas ir tiesīgs viena mēneša laikā pēc lēmuma
pieņemšanas to apstrīdēt Ilūkstes novada domē.
28. Ilūkstes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
tiesā viena mēneša laikā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

M.Krievāns

Pielikums
Ilūkstes novada domes
29.12.2009.saistošajiem noteikumiem Nr.24/2009
“Par aprūpes mājās darba organizēšanu un
pakalpojuma saņemšanas kārtību Ilūkstes novadā”

Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte

1. Personas vārds, uzvārds____________________________________________
2. Personas kods_________-_______
3.Deklarētā dzīves vieta___________________________________________________________
Faktiskās dzīvesvietas adrese__________________________________________
_____________________________________________Tālrunis ___________
4. Persona dzīvo (atbilstošo atzīmēt ar x)
4.1.

viena

4.3.

kopā ar pilngadīgiem bērniem

4.2.
4.4.
4.5.

kopā ar laulāto

kopā ar saviem vecākiem(-u)
Cits variants (norādīt kāds)

5. Invaliditāte
ir ___ grupa
___ nav
6. Pieprasītāja materiālais stāvoklis:

6.1.
nekustamais
īpašums
(īpašuma
veids,
adrese,
vērtība)
____________________________________________________________
6.2.Skaidras
naudas
uzkrājumi
(veids,
vērtība)____________________________________________________________
6.3.Pieprasītāja noslēgtie uztura līgumi (atbilstoši Civillikuma 2096.pantam) / ar ko noslēgts, par ko (līguma
objekts)/__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________
6.4. Pieprasītāja un kopā ar viņu dzīvojošo personu gūtie ienākumi (darba alga, pensija)___________________________________________________________
7. Personas. kuras atbilstoši Civillikumam ir pieprasītāja apgādnieki, bet nedzīvo kopā ar pieprasītāju:
Vārds, uzvārds_______________________________________
Personas kods _______________________________________
Reģistrētā dzīves vieta __________________________________________________
Nodarbošanās, gūtie ienākumi____________________________________________
Vārds, uzvārds_______________________________________
Personas kods _______________________________________
Reģistrētā dzīves vieta __________________________________________________
Nodarbošanās, gūtie ienākumi____________________________________________

8.Personas problēmas īss izklāsts______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Personas funkciju traucējumi:
9.1.

Kustību traucējumi

9.3.

Dzirdes traucējumi

9.2.
9.4.
9.5.

ir

nav

daļēji

Runas traucējumi

Redzes traucējumi

Citi veselības traucējumi

_______________________________________________________________
(norādīt kādi)
10. Tehniskie palīglīdzekļi (ja lieto, tad kādus)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________
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2009.gada 29.decembrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26/2009

Ilūkstē

Nr. 20., 4.&

Lēmums Nr.567

Par Ilūkstes novada domes 24.04.2008. saistošo noteikumu Nr. 7/2008 „Par svētku
pabalstu Ilūkstes novada politiski represētajām personām” atzīšanu par spēku
zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 16.punktu
un 14.panta 3.daļu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada domes 24.04.2008. saistošos noteikumus Nr. 7/2008 „Par
svētku pabalstu Ilūkstes novada politiski represētajām personām”.
2. Saistošie noteikumi publicējami domes informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis'' un tie stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas domes informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis''.
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks
2009.gada 29.decembrī
Ilūkstē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28/2009

M.Krievāns

Nr. 20., 23.&

Lēmums Nr.586

Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām" 14.panta 3.daļu, 21.panta 1.daļas 16.punktu un 45.pantu un
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „ Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.
punktu
12. Secinājums par personas pašaprūpes spējām:

Nepieciešama uzraudzība

ir

nav

daļēji

Nepieciešama palīdzība pašaprūpei

Nepieciešama palīdzība ikdienas mājās
darbu veikšanai, pārvietojoties ārpus mājas
13. Lēmums par personas vajadzībām saņemt atbilstošu sociālā
pakalpojuma veidu un apjomu
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________
Datums ___________

Sociālā darbiniece_____________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
Persona_________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

M.Krievāns

2009.gada 29.decembrī

Nr. 20.,3.&

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25/2009

Ilūkstē

Lēmums Nr.566

Par Ilūkstes novada domes 24.04.2008. saistošo noteikumu Nr.
8/2008 „Par pabalstu Ilūkstes novada sociāli mazaizsargāto personu godināšanai jubilejās" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta 1. daļas 16.punktu
un 14.panta 3.daļu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada domes 24.04.2008.
Saistošos noteikumus Nr. 8/2008 „Par pabalstu Ilūkstes novada sociāli
mazaizsargāto personu godināšanai jubilejās”.
2. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā biļetenā
''Ilūkstes Novada Vēstis'' un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā biļetenā ''Ilūkstes Novada Vēstis''.
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks
M.Krievāns
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Zemes nomas līgumus slēdz par zemes gabaliem vai to domājamo daļu, kuri šobrīd atrodas Ilūkstes
novada pašvaldības īpašumā, valdījumā, piekrītošs vai rīcībā esošs, un tos iznomā fiziskai vai juridiskai personai (saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735).
2. Pašvaldība ir tiesīga uz laiku līdz 10 gadiem iznomāt zemesgrāmatā nereģistrētu zemesgabalu, kas
atrodas tās rīcībā.
3. Par zemesgabala nomnieku var kļūt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas iesniegusi pieteikumu
par zemesgabala nomu.
4. Zemes gabala nodošana nomas lietošanā nerada nekādas priekšrocības zemes nomniekam iegūt zemes
gabalu īpašumā.

II. Lēmuma un līguma sagatavošanas kārtība
5. Lēmuma projektu par zemes gabala nodošanu nomā sagatavo Ilūkstes novada nekustamā īpašuma
nodaļa un lēmumu pieņem Ilūkstes novada dome.
6. Ilūkstes novada domes juridiskā nodaļa sagatavo ZEMES NOMAS LĪGUMA projektu, to noslēdz
domes izpilddirektors vai attiecīgās pārvaldes vadītājs. Aprēķinus un kontroli par nomas maksājumiem veic Finanšu nodaļa. Datus par nomas līguma priekšmetu un nomnieku pašvaldības datu bāzē ievada un tos aktualizē
Nekustamā īpašuma nodaļa.

III. Neapbūvēta zemesgabala nomas līguma noslēgšanas un laušanas kārtība un nomas maksas aprēķināšanas
kārtība
7. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa tiek noteikta no zemesgabala kadastrālās vērtības. Nomas maksa gadā ir:
7.1. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā mazdārziņa ierīkošanai - 10% apmērā no zemesgabala
kadastrālās vērtības + 21% PVN;
7.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņudārza (ganības) ierīkošanai - 3% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības +21%PVN.
8. Nomas maksas aprēķina periods ir tekošais gads. Nomas maksu un PVN 21% jāsamaksā līdz tekošā
gada 31.decembrim.
9. Nomniekam nav tiesības nodot vai iznomāt zemes gabalu citai personai.
10. Iznomātais zemes gabals jāizmanto atbilstoši mērķim, kāds noteikts piešķirot zemes gabalu nomā, tas
jāapstrādā un pieguļošā teritorija jāuztur kārtībā.
11. Pārtraucot mazdārziņa, sakņu dārza, ganības, pļavas vai palīgsaimniecības lietošanas tiesības nekāda
kompensācija par stādījumiem un būvēm, kā arī par ieguldītajiem izdevumiem vai zaudējumiem, kas radušies
apsaimniekojot zemes gabalu, zemes lietotājiem netiek paredzēta. Atsakoties no nomas lietošanas tiesībām,
nomniekam jānovāc raža, teritorija jāsakārto, pagaidu būves jādemontē.
12. Nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības vienpusīgi jebkurā laikā lauzt zemes nomas līgumu,
rakstiski par to brīdinot nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš un, ja nepieciešams pašvaldība atļauj novākt ražu.
IV. Noslēguma jautājumi

13. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā "Ilūkstes Novada Vēstis" un
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Saistošie noteikumi Nr.3/2008 apstiprināti ar
2008.gada 28.februāra lēmumu Nr. 69 (prot. Nr. 4.,1.&) „Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā” un
Saistošie noteikumi Nr.12/2008 apstiprināti ar 2008.gada 19.jūnija lēmumu Nr.326 (prot. Nr.10., 25.&) „Par
grozījumiem 28.02.2008. saistošajos noteikumos Nr.3/2008 „Par pašvaldības zemes nomu Ilūkstes novadā”.
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks

M.Krievāns
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Apstiprināja pašvaldības 2009.gada
budžeta izpildi ieņēmumos un izdevumos Ls
5 883 589 apmērā un rezerves fonda līdzekļu
izlietojumu Ls 20 000 apmērā.
Iekļāva pašvaldības bilancē un
palielināja bilances vērtību (b/v) ēkām un
būvēm, kuras uzbūvētas vai rekonstruētas
2009.gadā. Iekļāva pašvaldības bilancē
jaunuzcelto sabiedrisko tualeti Ilūkstē,
Sporta ielā 7 (b/v Ls 20 000), atjaunoto
gājēju celiņu bērnudārza ”Zvaniņš” teritorijā
( b/v Ls 20 482), rekonstruēto elektrolīniju
Ilūkstē, Pilskalnes ielā (b/v Ls 5950),
kapitālo remontu Ilūkstē, sociālajā dzīvojamajā mājā Brīvības ielā 7 (b/v Ls 42 443),
jumta remontu dzīvojamai mājai Ilūkstē,
Strēlnieku ielā 47 (b/v Ls 3000), Raiņa ielas
remontu Ilūkstē (b/v Ls 49 974), asfalta
seguma atjaunošanu Pļavu ielā, Ilūkstē (b/v
Ls 51 984), Dvietes pagasta autoceļa “Mednieki –Liepziedi - Centrs” rekonstrukciju
(b/v Ls 88 441), gājēju celiņu atjaunošanu
Ilūkstē, Brīvības ielā (b/v Ls 9792), kā arī
izslēdza no pašvaldības bilances divus privatizētos dzīvokļus Ilūkstē, Kastaņu ielā 406 un Pašulienē 6-33.
Sadalīja valsts budžeta līdzekļus Ls 829
apmērā mācību literatūras iegādei novada
izglītības iestādēm.
Nolēma 2010.gadā ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu Ls 639594 vai EUR 910061 apmērā uz 10 gadiem ar atlikto maksājumu uz
3 gadiem, lai nodrošinātu līdzfinansējumu
un priekšfinansējumu atbalstītajiem projek-

Jānis Krievāns - SIA „LatRosTrans”
NPS „Skrudaliena” vadītājs

1.Kas bija tas, kas pamudināja Jūs
kandidēt uz deputāta vietu?
Uz deputāta kandidāta vietu mani
aicināja
Ilūkstes
novada
domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Mūs saistīja
gan inženiera darbs kaimiņu saimniecībās
pirms vairāk nekā 20 gadiem, gan Zemnieku
savienība, gan Tautas fronte, tāpēc es
piekritu kandidēt un atbalstīt viņa veidoto
sarakstu.

2.Ar ko ir saistīts deputāta darbs?
Deputāta darba specifika ir daudziem
zināma un par to visvairāk var lasīt un
dzirdēt masu mēdijos. Bet galvenais ir
pārstāvēt novada iedzīvotājus un to intereses
lēmumu pieņemšanā. Deputāta darba lauks
ir plašs un tas izklāstīts likumā par paš-

Ko nolēma deputāti janvāra domes sēdē

tiem. Ir atbalstīti šādi projekti: Subates
sporta un kultūras objekta rekonstrukcija Tirgus laukumā 18, Dvietes pagasta autoceļa
“Rudeņi-Sodišķi-Izgāztuve” rekonstrukcija,
energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes
2.vidusskolā, Bērnu jauniešu centrā, Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta
viesnīcā un bērnudārzā “Zvaniņš”, materiālās bāzes nodrošināšana dabaszinātņu
apguvei Bebrenes vidusskolā un Ilūkstes
2.vidusskolā, kā arī veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana Veselības centrā Ilūkste.
Pārskatīja pašvaldības dzīvojamā fonda
īres maksu.
Apstiprināja Ilūkstes novada kultūras
centra un tā struktūrvienību maksas pakalpojumus. No 1. februāra ieejas maksa uz
kultūras centra rīkotajiem pasākumiem ir
noteikta no Ls 1,00 līdz Ls2,00, nomas
maksa par telpu izmantošanu pasākumiem
Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Subates un
Šēderes kultūras namos Ls 15,00 par
pasākumu vai 10% līdz 15% no pasākuma
rīkotāja pārdoto biļešu summas.
Apstiprināja nolikumu par novada politiski represēto personu un gados veco
iedzīvotāju (80, 85, 90, 95, 100) godināšanu
jubilejās. Godināmos apzinās un godināšanu
organizēs pagastu pārvalžu vadītāji sadarbībā ar attiecīgās teritorijas kultūras
darbiniekiem, bet Ilūkstes pilsētā - novada
kultūras centrs.
Apstiprināja sporta skolas amata
vienības, kas 2010.gadā būs finansējamas no

pašvaldības budžeta.
Apstiprināja izdevumu tāmi X Skolēnu
dziesmu un deju svētkiem kopsummā Ls
6416.
Noteica degvielas patēriņa normu 9,5
litri uz 100 km. Dvietes pagasta pārvaldes
valdījumā esošajam mikroautobusam OPELVIVARO.
Atļāva Dvietes pagasta pārvaldei norakstīt nolietoto traktora piekabi un izsolē pārdot nolietoto automašīnu SAZ-3507 un
traktoru T-150K, kā arī iegādāties jaunu
kases aparātu.
Atcēla
Subates
pilsētas
domes
26.03.2008. apstiprinātos saistošos noteikumus par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
maksātājiem.
Noteica kases skaidrās naudas atlikuma
limitu novada pašvaldībā un pašvaldības pārvaldēs.
Nolēma sniegt materiālo palīdzību ārkārtas situācijā ģimenei no Subates pilsētas
lauku teritorijas, kurai ugunsgrēkā nodega
dzīvojamā māja.
Iznomāja divām personām rūpnieciskās
zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Skuķu
ezerā.
Atsavināja pašvaldībai piederošo zemes
gabalu Ilūkstē, Brīvības ielā 55. Uz minētā
zemes gabala atrodas privātai personai
piederoša dzīvojamā māja.
Apstiprināja saistošos noteikumus par
kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība

sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Pārskatīja un jaunā redakcijā apstiprināja
pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikumu.
Piešķīra pagaidu dzīvojamo telpu statusu
dzīvojamām telpām “Gundegās – 13” Bebrenes pagastā.
Ierosināja sabiedrisko apspriešanu
jautājumā par Ilūkstes novada teritorijas
pasludināšanu par brīvu no ģenētiski modificētiem organismiem(ĢMO).
Ilūkstes novada sociāli ekonomiskās attīstības programmas izstrādei izveidoja
darba grupu. Tās sastāvā tika iekļauti visi
domes deputāti, pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības administrācijas
nodaļu vadītāji , kā arī pagastu pārvalžu
vadītāji. Līdz 4.maijam darba grupai uzdeva
izstrādāt novada sociāli ekonomiskās attīstības programmas projektu.
Izskatīja vairākus iesniegumu nekustamo
īpašumu jautājumos. Mainīja lietošanas
mērķi pašvaldības zemes vienībai Dvietes
pagastā, apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Puncuļi”
Subates pilsētas lauku teritorijā, precizēja
ēku adreses Eglaines pagastā, atļāva uzsākt
zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam “Zemzari” Dvietes pagastā.

valdībām. Ar tikpat lielu iniciatīvu uz domi var iet jebkurš novada iedzīvotājs,
vienīgi atšķirība ir tā, ka
iedzīvotāji nevar piedalīties
balsošanā par lēmuma projektiem. Savukārt iedzīvotājiem
tiek dota iespēja balsot par
nākošās domes sastāvu
nākošajās vēlēšanās.

vai/kā tas palīdz vairāk izprast
iedzīvotāju problēmas?
Mans pamatdarbs saistās ar ražošanu un
es strādāju SIA „LatRosTrans” par NPS
„Skrudaliena” vadītāju. Arī te notiek strukturālas pārmaiņas, samazinās darbinieku
skaits. Dzīve piespiež strādāt efektīvāk,
apvienot amatus. Man arī pieder zemnieku
saimniecība „Pūpoli” un to vada mana sieva
Maira, nodarbinām divus strādniekus.

mums, protams, budžeta ietvaros. Mēs
nevaram solīt to, ko nevaram izpildīt vai arī
kas nav līdzekļu budžetā.

Intervija ar deputātu

3.Ar kādām īpašībām,
jūsuprāt, ir jābūt apveltītam pašvaldības domes
deputātam?
Piecus gadus esmu vadījis
Dvietes pašvaldību, man šis
darbs nav svešs. Bet, kas
saistās ar zināšanām, tad tām
jābūt vispusīgām, ieskaitot
pat grāmatvedības pamatzināšanas. Galvenais tomēr
nepārkāpt savas pilnvaras un
balsot par lēmumiem novada
un tā iedzīvotāju labā.

4.Deputāts visā savā darbībā ir tautas
pārstāvis. Sakiet, lūdzu, kas, jūsuprāt, ir
tas, kas šobrīd visvairāk uztrauc novada
(gan pilsētu, gan lauku) iedzīvotājus?
Pašreiz gan lauku, gan pilsētas
iedzīvotājus uztrauc krīze. Tā atstāj iespaidu
uz Ilūkstes novada budžetu un līdz ar to uz
lielāko daļu iedzīvotāju. Bet tā liek mums
strādāt taupīgi, racionāli un efektīvi.
Iedzīvotājus visvairāk uztrauc bezdarbs,
agrāk darbu varēja atrast lielajās pilsētās, bet
tagad daudzi atgriezušies un nevar atrast
darbu. Te pašvaldībai ir maz iespēju palīdzēt
ar darba piedāvājumiem. Dome daudz naudas izmaksā sociālajos pabalstos.
5.Ar ko saistās Jūsu pamatdarbs un

6.Pašlaik daudzi iedzīvotāji ir palikuši
bez darba. Nākotnē bezdarbnieku skaits
varētu palielināties. Kādu Jūs, kā
deputāts, redzat šīs situācijas iznākumu?
Novada dome nenodarbojas ar ražošanu
un tās nav arī tās funkcijas, ar ko tai būtu jānodarbojas. Te arī iedzīvotājiem būtu jāizrāda
iniciatīva un pašiem jāatrod savs nodarbošanās lauciņš. Dome varētu palīdzēt ar
telpām, to īri, infrastruktūru. Domes
pakļautībā atrodas daudzas pašvaldības
iestādes: skolas, bērnudārzi, pagastu pārvaldes, bibliotēkas un vēl daudzas iestādes.

7.Kādas ir Jūsu, kā deputāta, prioritātes?
Kaut kādu savu prioritāti es pagaidām
negribētu nosaukt, bet labprāt atbalstītu labas
idejas. Visvienkāršāk ir atbalstīt tādas idejas,
kuru īstenošanai nav nepieciešami budžeta
līdzekļi.

8.Visām vadībā esošajām iestādēm šis
ir sarežģīts laiks, kad papildus ikmēneša
sēdēm tiek rīkotas arī ārkārtas domes
sēdes, kuru laikā ir jāpieņem daudz
nopietnu un novadam svarīgu lēmumu.
Kas ir Jūsu galvenais vadmotīvs lēmumu
pieņemšanā?
Mans galvenais vadmotīvs lēmumu
pieņemšanā ir ekonomiski motivēts, novada
un to iedzīvotāju interesēm atbilstošs lē-

Pašvaldības lietu pārvaldes nodaļas
vadītāja Irēna Bogdanova

9.Nesen Jūs tikāt ievēlēts par Ilūkstes
novada pašvaldības komunālo un
saimniecisko
jautājumu
komisijas
vadītāju (priekšsēdētāju). Kas būs tas prioritārais, kas, komisijai sanākot kopā, tiks
lemts un plānots?
Komunālo un saimniecisko jautājumu
komisija izskata iedzīvotāju ierosinājumus,
priekšlikumus, izrāda arī savu iniciatīvu lēmumu pieņemšanā. Esam izveidojuši nolikumu, kura ietvaros arī strādāsim. Gribu,
lai novada komunālā saimniecība strādā tā,
lai iedzīvotājiem ziemas laikā ceļi būtu
izbraucami, iztīrīti ceļi uz veikaliem, zemnieku saimniecībām un uz citiem ražošanas
objektiem. Lai iedzīvotajiem dzīvokļos būtu
silti, darbotos ūdensvads, kanalizācija. Lai
vasarā ceļi regulāri tiktu greiderēti.

10.Kas varētu tikt uzskatīts par mūsu
novada bagātību?
Par novada bagātību es uzskatu cilvēkus
ar viņu zināšanām, kuri te dzīvo un strādā.
Lai mums neapsīkst griba darboties, aizraut
citus. Jo tādu cilvēku būs vairāk, jo mums
visiem klāsies labāk. Daudz cerību lieku uz
jaunatni, kuriem lielas iespējas mūsu novadā
uzsākt kaut ko jaunu.

11.Vai ir kaut kas, ko jūs gribētu teikt
vai novēlēt saviem vēlētājiem – cilvēkiem,
kas Jūs atbalstīja?
Ne tikai maniem vēlētājiem, bet visiem
novada ļaudīm gribu novēlēt laimīgu un izturības pilnu Jauno gadu!
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča
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Hei, hei, mīļie, nosalušie un
aizputinātie lasītāji!

Bērniem

Izrādās, ka ziemas apcirkņos ir daudz vairāk sniega un sala nekā mēs bijām iedomājušies. Ir tāda
sajūta, ka esam aizpūsti uz tālajiem ziemeļiem un
pavasaris nekad nepienāks. Bet bailēm nav pamata,
jo dabā viss liecina par pārmaiņām. Saulīte sāk sildīt
spožāk, mīlīgāk un ilgāk. Pūpoli sāk nomest savus
ādas kamzolīšus, un labprāt sāk demonstrēt sudrabotos tērpus. Dzīvība ir, un kustība pretī pavasarim jau sākusies.
Atliek tikai sevi nodarbināt ar intresantām lietām, un tad laiks
aizskries nemanot. Bitīte Žužiņa atpūšas, bet Rūķēni centīgi pilda Žužiņas
norādījumus. Viss apgūtais un paveiktais tiek pierakstīts un uzzīmēts. Par
to jāpateicas arī Tev, mazo lasītāj! Kas pašlaik notiek ar Rūķēniem un ko
viņi dara, mēs tūlīt uzzināsim. Sēdies un klausies!

Brīnumzālītes no vienmuļās ikdienas.

Kādā jaukā pirmdienas pēcpusdienā Incis ar Pinci rotaļājās ar
kaķēnu Markinu, bet Mammucis
rosījās pa māju. Visas dienas šķita
tik līdzīgas un vienmuļas. Ārā bija
auksti, tāpēc nevarēja baudīt
ziemas priekus, un Rūķēni centās
sevi iepriecināt, kā vien varēja. Rotaļas ar kaķi parvērtās par īstu cirka
izrādi! Markinam bija jālec, jāķer
un jāripina kamoli. Vislielākie
prieki radās tad, kad kaķēnam
piesēja pie astes banti. Rūķēni
spiedza aiz sajūsmas, vērojot
smieklīgo skatu, kad Markins centās satvert savu astes galu.
Šādu kliegšanu, smiešanos un
trakošanu neizturēja Mammucis.
Viņa ienāca istabā. Viss viņas
izskats liecināja par tuvojošos negaisu. Rūķēni sastinga, pat
Markins aizmirsa par astē iesieto
lentu.
„Vai uz šo māju cirks bija atbraucis un klaunus ir aizmirsis?”
stingri jautāja Mammucis. Citreiz

tas izraisītu smieklu vētru, bet šoreiz tas liecināja par nepatikšanām.
Rūķēni pieklusa un rāmi kā jēriņi
apsēdās, mirkšķinot savas lielās
ačeles. ,,Tā jau ir labāk!” noteica
apmierinātā Rūķēnu mamma.
„Ko tagad pasākt?” nervozi
purinot rokas, čukstēja Pince.
,,Nezinu! Bet, ja tā labi padomā,
tad ir viens variants, kas glābs mūs
no vienmuļās ikdienas,” daudzsološi teica Incis. Pince ar interesi
palūkojās Incī, kas, noslēpumaini
mājot ar roku, aicināja to uz citu
istabu. Rūķēni klusītiņām tajā
iegāja, un Incis no grāmatu plaukta
noņēma noputējušu grāmatu ar
nosaukumu „Interesantas un
aizraujošas lietas”.
Rūķēni ar intreresi pie tās
pieplaka. Kas gan tik tur nebija!
Gan aizraujoši stāsti, praktiski
padomi, rotaļas un dažādas idejas
brīnišķīgiem rokdarbiem. „Kas par
burvīgu grāmatu!” iesaucās Pince.

3.uzdevums Tās ir idejas Tev. Veido un interesanti pavadi brīvo laiku!

1) DĀRZS
Nepieciešams: Daudzkrāsaini auduma gabaliņi, šķēres, flomāsteri,
papīrs, stipra līme.

Vispirms sameklējiet visdažādākos auduma atgriezumus ar ziediņiem,
lapiņām vai citādu ornamentu. Lai bērns izgriež visu, kas iepatīkas.
Noderēs arī vienkrāsains audums - no tā var izgriezt detaļas burvju dārza
papildināšanai. Pēc tam izvietojiet detaļas uz papīra un rūpīgi pielīmējiet.
Tukšajās vietās var kaut ko iezīmēt. Šāds dekors var rotāt bērna istabu.
2)KRĪTIŅU AKVAREĻI
Nepieciešams: Krāsaini vaska krītini, zīmēšanas lapa, šķidrs kartupeļu miltu klīsteris, otiņa.

Pagatavojiet no kartupeļu miltiem šķidru klīsteri. Ļaujiet bērnam ar
krītiņiem uzzīmēt uz papīra lapas kādu zīmējumu. Kad tas ir gatavs, pārklājiet to ar klīsteri.Kad zīmējums izžūs, jums būs neparasta, spīdīga
glezniņa.

2.uzdevums Uzzīmē un savieno katram gadalaikam atbilstošas dabas parādības!

1.uzdevums. Lai uzzinātu, kurš no ziemas mēnešiem ir puteņu, sala
un vilku mēnesis, Tev rāmīšos jāievieto burti. Lai uzdevums būtu
vieglāks, Tev palīdzēs zīmējumi, kuru sākuma burti jāievieto rāmītī, bet
pirms tam Tev jāatrod to atrašanās vieta!
(Sk.blakus)
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Paldies, asins donor!

Asinis ir visas planētas vienojošā saikne un saista
cilvēkus visā pasaulē, neatkarīgi no viņu politiskās
pārliecības, rases, vecuma un dzīves vietas. Asinis –
tās arī ir materiālā vērtība, tās ir veselības aprūpe. 63%
no sagatavotajām asinīm ir bezatlīdzības asins donoru
asinis. Neviens nav pasargāts no brīžiem, kad būs vajadzīgs otra atbalsts un otra cilvēka vērtīgākā bagātība
– asins.
21.janvārī Ilūkstes novada KC bija organizēta
kārtējā asins donoru diena. Šajā gadā tā bija organizēta
pirmo reizi. Nodot asinis bija ieradušies vairāk par 170
donoriem no Ilūkstes, Pilskalnes, Šederes, Eglaines,
Dvietes, Bebrenes pagastu pārvaldēm, bet asinis
nodeva tikai 149 donori. Vairāk nekā 20 donoriem bija
madicīniskās kontraindikācijas. Atvainojos visiem
tiem donoriem, kuriem nebija iespējas nodot asinis!
Paldies daudzkārtējiem asins donoriem! Bija
donori, kuri asinis nodevuši vairāk nekā 90 reizes:
Raimonds Butkevičs, Jānis Cīrulis no Pilskalnes,
Biruta Trane no Eglaines, Grigorijs Ogorodnikovs no
Dvietes, 70 reizes: Biruta Lebedeva no Šederes, Jānis
Spurģis no Eglaines, 60 reizes Sergejs Lebedevs no
Šederes, 50 reizes: Ilona Smirnova no Ilūkstes, Jānis
Limanovičs no Šederes.
Iepriecinoši ir tas, ka 25 donori asinis nodeva
pirmo reizi dzīvē. Bet vēl patīkamāk, ka asins lielo
nozīmi ir sapratusi jaunatne no Ilūkstes 1.vidussskolas
un 2.vidusskolas, Bebrenes vidusskolas un Bebrenes

Dažādi

profesionālās vidusskolas -pavisam 15 jaunieši. Katrs
asins donors saņēma Ls 6.00 pusdienu naudu - Ls 3.00
no Valsts Asins Donoru centra, un Ls 3.00 – no Ilūkstes novada domes, ka arī dāvanu (T – kreklu) no
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejas. Jaunatne ir sapratusi: kā tautā saka,
„nelaime nenāk brēkdama” - katru var piemeklēt
nelaime. Lai tad nav jājūtas parādniekam, saņemot no
cita dārgās dzīvības lāsi.
Asins donoru dienas rajona komiteja organizē
katru mēnesi – gadā 12 – 13 reizes.
Asinis ir vajadzīgas pastāvīgi, tām ir noteikts
glabāšanas laiks.
Aizvadītajā gadā Valsts Asins Donoru centra Latgales filiāles izbraukumos asinis nodeva 922 asins
donori un SIA „Daugavpils reģionālās slimnīcas”
asins sagatavošanas nodaļā 461 asins donors.
Sagatavoti 622 litri donoru asiņu.
LSK Daugavpils un Ilūkstes novadu komiteja
pateicas Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam un deputātiem par sniegto finansiālo
atbalstu novada asins donoriem un donoru kustības veicināšanai.
Latvijas Sarkanā Krusta
Daugavpils un Ilūkstes novadu komitejas
izpilddirektore Skaidrīte Davne

Sociālā drošības tīkla atvieglojumi
veselības aprūpes saņemšanai
trūcīgajiem pacientiem un
pacientiem ar ienākumiem zem
120 un 150 latiem

Ar 2010. gada februāri ir paplašināts to pacientu loks, kuri saņems
atvieglojumus veselības aprūpei un kompensējamo zāļu iegādei.

No pacientu iemaksām, pacientu līdzmaksājuma par operāciju un no
maksas par uzturēšanos „slimnīcu viesnīcās’’ atbrīvoti:
•

•

50% no pacienta iemaksas un ne vairāk kā 15 latu līdzmaksājumu par
operāciju maksā:
•

Godātie Latvijas iedzīvotāji!
Mīļie dabas draugi un visi, kam
rūp mūsu valsts nākotne!
Lielās Talkas idejas autore rakstniece Anna Žīgure, aicinot kopā
domubiedrus,
pirms
diviem
gadiem rakstīja: „Latvija ir tik
liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un augt nākamajām
paaudzēm. Latvija ir tik maza, lai
mēs visi kopā spētu tai atdot tīras
valsts slavu. Talkas jēga ir kopīgs
darbs, kas veicas labāk un
priecīgāk, nekā vienam darot.
Lielās Talkas jēga ir iztīrīt Latviju.
Mūsu ir daudz, un visi kopā mēs
varam izmēzt dzimtenes mežus,
pļavas, laukus. Mēs varam iztīrīt
no ciemiem un pilsētām tur
nevērīgi un nelikumīgi izmestos
atkritumus, kuru pa pilnam arī
jūras un ezeru, kā arī lielo un mazo
upju krastos. Svarīgi, lai Lielajā
Talkā piedalītos ikviens, kam nav
vienaldzīga mūsu zeme, tās šodiena un nākotne.”
Šobrīd, kad Lielā Talka ir kļuvusi par vienu no lielākajiem ikgadējiem pasākumiem Latvijā,
kurš ne tikai pulcina simtiem tūkstošus entuziastus, bet ar milzīgu
lietderības koeficientu spēj panākt
to, ko neesam varējuši panākt iepriekšējos gadu desmitos, mēs
aicinām visus atbalstīt šo pasākumus, lai mūsu mērķis – Latvija kā
tīra zeme, Latvija kā tīrākā zeme
un tīrākā vieta pasaules kartē kļūtu par realitāti.
Mērķis ir liels, izaicinošs un

ambiciozs. Mēs to nevarēsim
paveikt, ja neapvienosim savus
spēkus. Ikviens, kurš piedalījās šī
mērķa īstenošanā ir jau ieguldījis
kādu daļu no sevis – savu darbu,
enerģiju, laiku vai līdzekļus.
Mēs, Lielās Talkas darba grupa,
kurā ir apvienojušies dažādu profesiju un organizāciju pārstāvji,
vēlamies un aicinām arī ikvienu
Latvijas iedzīvotāju darīt visu
iespējamo, lai sasniegtu šo skaisto
un visiem ļoti vajadzīgo rezultātu.
Vesels cilvēks nav iedomājams bez
veselas un tīras dabas. Rūpēs par
saviem tautiešiem un savu zemi,
aicinām arī šogad atbalstīt šo akciju.
Mēs, Lielās Talkas darba grupa,
esam pieņēmuši lēmumu, ka mūsu
pienākums ir nodrošināt visus
talkot gribētājus ar nepieciešamo
darba inventāru - maisiem. Lai
ikviens Latvijas cilvēks, ģimene,
skola vai draugu grupa, kura ir
gatava ieguldīt savu darbu un
laiku, tiktu nodrošināti ar Lielās
Talkas atkritumu maisiem, kurus
poligoni ir apņēmušies pieņemt bez
maksas.
Ir saprotams, ka šobrīd, kad
mūsu valstī ir finanšu krīze, gandrīz vai neētiski ir prasīt finansiālu
atbalstu no valdības. Bet vēl
neētiskāk
būtu
prasīt
no
iedzīvotājiem, daudzi no kuriem
būdami bezdarbnieki vai saņemot
minimālās darba algas, bez ieguldītā laika un darba, ziedotu arī
savus līdzekļus. Tāpēc aicinām

Latvijas cilvēkus un uzņēmumus,
kuri būtu gatavi ziedot, lai katrs talcinieks šogad, piedaloties Lielajā
Talkā, varētu dot savu artavu
kopīgā mērķa īstenošanai, ziedot
portālā www.ziedot.lv Lielai
Talkai(http://www.ziedot.lv/lv/project/868).
Mūsu zeme vienmēr paliks mūsu zeme, neatkarīgi no politiskajām un ekonomiskajām
peripetijām. Sanāksim kopā. Izdarīsim ko labu. Sajutīsim pleca un
kopības sajūtu. Nepadosimies.
Sakopsim mūsu Latviju, lai mums
pašiem būtu prieks un lepnums tajā
dzīvot un audzināt mūsu nākamo
paaudzi. Tas ir mūsu pienākums.
Tas ir pienākums pret mūsu Zemi
un mūsu bērniem, un mazbērniem.
Izrādīsim ar darbiem savu
mīlestību pret šo zemi, jo citas –
labākas par Latviju - mums nav.
Lielās Talkas darba grupa
www.talkas.lv
2010. gada februārī

Pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 150 latus mēnesī;

Atvieglojumi kompensējamo zāļu iegādei:
•

•

Lielās Talkas organizatoru publiska vēstule
Latvijas sabiedrībai

Trūcīgie pacienti (kuru statusu nosaka Ministru Kabineta
noteikumi par trūcīgajām personām);
Pacienti, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī;

Trūcīgie pacienti un pacienti, kuru ienākumi ir līdz 120 latiem
mēnesī atbrīvoti no līdzmaksājuma par kompensējamajiem
medikamentiem to slimību ārstēšanai, kurām šobrīd ir noteikta
75% vai 50% kompensācija no valsts, bet atlikusī starpība 25%
vai 50% bija jāpiemaksā pašiem;
No februāra vairs nav jākrāj čeki par kompensējamo zāļu
veiktajiem līdzmaksājumiem, lai sasniegtu 50 latu robežu un
tikai pēc tam saņemtu atlaidi. Šī robeža ir atcelta;

Lai saņemtu minētos atvieglojumus, pacientiem, dodoties pie ārsta,
uz aptieku pēc zālēm vai ārstējoties slimnīcā, jāuzrāda pašvaldības, kuras
teritorijā ģimene (persona) deklarējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu
izsniegta izziņa, kas apliecina attiecīgo personu tiesības saņemt veselības
aprūpes pakalpojumus vai kompensējamās zāles.
Lēmumu par ģimenes (personas) ienākumu atbilstību noteiktajam
ienākumu līmenim (120 vai 150 latu) atvieglojumu saņemšanai veselības
aprūpē, sociālais dienests pieņem, ņemot vērā normatīvajos aktos jau
noteikto kārtību par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu.

Dvietes muzejs atsāk savu darbību

Dvietes pagastā darbu atsāk atjaunotais muzejs, kas nu atrodas jaunās,
plašākās un izremontētās telpās.
Par remontu izsakām pateicību mūsu pagasta teritorijas un komunālās
saimniecības pārzinei Ivetai Plonei un sociālajai darbiniecei Lienei
Greļevskai. Viņas bija tās, kas organizēja strādnieku darbu un gādāja remontam nepieciešamos materiālus. Pensionāriem atlika tikai visu iekārtot. Tagad muzejā ir speciāla telpa arī Dvietes skolas albūmiem, bērnu
darbiem un zīmējumiem.
Čaklās audējas pabeidz lupatu grīdceliņu aušanu, pēc kā plāno iemest
pamatu kapu dvieļiem un sākt to aušanu.
Tuvākajā laikā plānojam tematisku izstādi, kas veltīta sveču dienai, kā
arī izstādi, kur būs redzami salvešu dekupāžas tehnikā darināti darbi.
Pensionāres ada arī cimdus un zeķes, ar ko apdāvinājām vientuļos
pensionārus un mazos bērnus Ziemassvētkos.
Lai visu to redzētu ielūdzam apmeklētājus katru ceturtdienu no plkst.
10.00 – 13.00 apmeklēt Dvietes muzeju.
Muzeja vadītāja
Astērija Kunicka

13

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

2010. GADA JANVĀRIS - FEBRUĀRIS

Sports

Ilūkstes novada sporta skolas
audzēkņu panākumi

23. – 24. janvārī Preiļos notika
Latgales jaunatnes čempionāts telpu
futbolā, kurā piedalījās Rēzeknes,
Preiļu, Jēkabpils un Ilūkstes komandas. Mūsu sporta skolas jaunie futbolisti izcīnīja 2. vietu. Par labāko
spēlētāju turnīrā tika atzīts Ilūkstes
novada sporta skolas audzēknis Andrejs Polovinkins. Visvairāk vārtus
no ilūkstiešiem guva Toms Timšāns
– 10 vārti un Andrejs Polovinkins –
7 vārti. Spēlējot apakšgrupā, Ilūkstes
komanda uzvarēja Preiļu komandu
ar rezultātu 6:0, Rēzeknes 3.komandu - 6:0 un Jēkabpils 2.komandu
- 10:0. Finālspēlē par 1.-2.vietu Ilūkstes komanda spēlēja ar stipru
Rēzeknes 1.komandu, bet diemžēl
zaudēja ar rezultātu 0:4.
Ilūkstes
novada
komandā (Pirmais no kreisās) Andrejs Polovinkins - turnīra labākais spēlētājs

Statistika

Dzimtsarakstu nodaļā 2009.gadā
Dzimstība

Jaundzimušo skaits kopā :

t.sk. Bebrenes pagastā
Dvietes pagastā
Eglaines pagastā
Pilskalnes pagastā
Šēderes pagastā
Subates pilsētā ar lauku teritoriju
Ilūkstes pilsētā

2008.gads

2009.gads

6
3
7
8
8
6
18

4
2
10
4
4
6
21

56

2009.gadā Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 49 jaundzimušie, t.sk. 27 zēni un 22 meitenes. Populārākie vārdi zēniem – Markuss,
Danils, meitenēm – Alise, Julija, retāk izvēlētie vārdi – Damiāns, Damirs,
Odrija, ir iedoti divi vārdi – Ance Annija.
Vecāki izvēlas saviem jaundzimušajiem arī senus vārdus – Matīss,
Jāzeps, Vladislavs, Viktorija, Mihails. Piedzimušas dvīņu māsiņas
Adriāna un Alise.
Laulībā dzimuši 33 bērni, atzīta paternitāte 14 bērniem un 2 bērniņiem
nav ieraksta dokumentos par tēvu.

Mirstība

t.sk. Bebrenes pagastā
Dvietes pagastā
Eglaines pagastā
Pilskalnes pagastā
Šēderes pagastā
Subates pilsētā ar lauku
teritoriju
Ilūkstes pilsētā
Mirušo vecums

spēlēja:
Andrejs
Polovinkins,
Toms
Timšāns, Deivis Pilacis,
Sergejs Prokopkins, Elvis
Studāns,
Elvis
Šidlovskis, Vladimirs
Formanickis,
Dainis
Butkevičs un Edgars Kucens.
7. – 8. janvārī
Paņevēžā notika starptautiskas
sacensības
vieglatlētikā
„Sprinta
diena”. Veiksmīgi startēja
Ilūkstes novada sporta
skolas audzēknes Asnāte
Elerte un Anita Smane,
piedaloties
2x50m
stafetē. Sīvā cīņā jaunās
vieglatlētes kļuva par
čempionēm, tikai par
(no kreisās) Asnāte Elerte un Anita Smane pēc apbalvošanas ceremonijas
0,1sek.
apsteidzot
Paņevēžas
komandu.
Specializētajā sprinta daudzcīņā 60m + 200m Asnāte Elerte izcīnīja 5. vietu ar rezultātiem 8,77 sek. un 29,19
sek. (personiskais rekords), bet Anita Smane - 7. vietu, sasniedzot 8,75 sek. un 30,39 sek. attiecīgi 30 dalībnieku
konkurencē.
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2008.gadā

2009.gadā

13
12
21
12
16
16

17
12
9
17
17
12

133

Mirušo skaits kopā :

Ilūkstes novada sporta skolas komanda

54

43

2009.gadā

41

Vīrieši (skaits)

Līdz 1 gada vecumam
Pirms 18 gadu sasniegšanas
Darbspējas vecumā
62 – 70 gadu vecumā
71 – 80 gadu vecumā
81 – 90 gadu vecumā
91 gadu un vecāki
Kopā:

125

1
1
23
15
15
13
1

69

Sievietes
(skaits)
5
7
15
19
10

56

Mirušo vidējais vecums vīriešiem 64 gadi, sievietēm - 69 gadi.
Galvenais nāves cēlonis – sirds un asinsvadu, kā arī onkoloģiskās
slimības.

Laulības

Ilūkstes novadā 2009.gadā noslēgtas laulības – 34,
t.sk.:
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā
21
Dvietes Romas katoļu baznīcā
1
Eglaines Romas Katoļu baznīcā
1
Subates Romas Katoļu baznīcā
3
Ilūkstes Ev.luter. baznīcā
1
Ilūkstes Romas Katoļu baznīcā
7
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Helēna Slavinska
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Statistika

IN MEMORIAM

SKOLOTĀJA ILGA NĪZIŅA
8.09.1936. – 16.01.2010.

Šī gada sniegaina un dziļā ziema izklājusi baltu mūžības taku
ilggadējai Ilūkstes 1. vidusskolas angļu valodas skolotājai Ilgai Nīziņai…
Skolotāja Ilga Nīziņa ir dzimusi kurzemniece – viņas dzīve
sākās Tukumā 1936. gada 8. septembrī. Vecāki bija strādnieki, bet
vēlāk strādāja par kalpiem Vecmoku pagastā.
Ģimenē piedzima jaunāki bērni – brālis Aivars un māsa Ināra,
kuru mūžs aprāvās ļoti agri, bērnībā.
Dzīve netika Ilgu Nīziņu saudzējusi – 1944. gadā nomira māte,
un meitene izauga mātesmāsas ģimenē Dobeles apkaimē. Viņa
mācījās A.Brigaderes Tērvetes pamatskolā, tad pabeidza Dobeles 1.
vidusskolu un izvēlējās savu nākotnes ceļu – kļūt par skolotāju.
Nākotnes sapnis Ilgu Nīziņu aizveda uz Rīgu, uz Latvijas Valsts universitātes Vēstures – filoloģijas fakultātes angļu valodas nodaļu.
Pirmā un vienīgā darba vieta skolotājai Ilgai Nīziņai ir Ilūkstes 1. vidusskola. Kā jauna skolotāja viņa ieradās Ilūkstē 1960. gadā
un savā mūžā ir mācījusi angļu valodu daudzām ilūkstiešu paaudzēm.
Par skolotāju Ilgu Nīziņu vislabāk runā viņas darbs. Viņa
dzīvoja darbā un darbam. Izcili sagatavotas, pārdomātas, saturīgas –
tādas bija viņas angļu valodas stundas. Skolotājas darba diena nebeidzās ar zvanu no pēdējās stundas, nē, viņa vēl ilgi strādāja nākamajai dienai – laboja burtnīcas, pati gatavoja dažādus un daudzveidīgus
mācību materiālus, rakstīja uz rakstāmmašīnas.
Skolotāja bija liela ceļotāja, ar saviem skolēniem viņa
izbraukāja vai visu bijušo Padomju Savienību, ar lielu aizrautību
vadīja internacionālo draudzības klubu.
Arī tad, kad pienāca atpūtas gadi un dzīves ritmu vairs nenoteica skolas zvans, skolotāja Ilga Nīziņa saglabāja interesi par skolu.
Viņa, daudzu laikrakstu un žurnālu abonētāja un lasītāja, rūpīgi
uzkrāja visu, kas saistīts ar skolu, un tad atdeva materiālus tagadējiem
skolotājiem. Viņa dzīvoja līdzi bijušo skolēnu veiksmēm un
pārdzīvoja viņu neveiksmes.
Skolotājas dienas bagātināja vēstules, viņas iekšējā pasaule
atklājās rakstītajās pārdomās studiju gadu draugiem…
Ir noslēdzies mūžs– garīgi stipra un gudra cilvēka darbiem bagāts
mūžs. Paliek labās atmiņas…
Skolotāj! Lai Jums zaļa zāle, balta saule un viegla zeme smiltājā!
Ilūkstes 1.vidusskolas kolektīvs

Iedzīvotāju reģistra speciāliste Helēna Slavinska
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Apsveicam

Paziņojums

Ak, kāda liela dabas uzticība,
Bērniņš ir tik vēlīgs stādiņš,
Kas bez saules nevar augt.
Saule, mīlestība-abas ļauj tam atraisīties, plaukt.
Tēvs, māte-otra saule.
Lai tā ilgi nenoriet, un, lai mīlestības radīts, bērniņš gaismas ceļu iet.
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
- Alise Brakovska
06.11.2009
Dviete
- Adriāna Brakovska
06.11.2009
Dviete
- Evelīna Gžibovska
11.12.2009
Subate
- Madara Turkupole
13.12.2009
Ilūkste
- Valērijs Oņisovs
20.12.2009
Eglaine
- Edijs Koļesņikovs
30.12.2009
Subate
- Arina Kondratenko
02.01.2010
Ilūkste
- Vasilina Denisenko
30.12.2009
Eglaine
- Deniss Abdurahimovs
08.01.2010
Ilūkste
- Erlends Meškovskis
11.01.2010
Pilskalne
- Markuss Kovaļovs
11.01.2010
Bebrene
- Nika Pildika
10.01.2010
Ilūkste

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

Sakļaujas bērzi un vējā šalcEsiet laimīgi abi!
Ezerā atsaucas vilnis balts Diviem kopā būs labi.

Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:
Mārtiņu Pavlovu un Jekaterinu Dubovaju
Kasparu Potašenko un Inesi Kārkliņu
Andri Vaivodu-Šulti un Inesi Vuškāni

Foto: 22.janvāris – Pirmais laimīgais pāris Jaunajā gadā
Dzimtsarakstu nodaļā
Mārtiņš un Jekaterina

Šo dienu tikai reizi svinat,
Jums vēlam gaišu mirkļu daudz,
Jo, minot dzīves taku, zināt,
Ka laimes nevar būt par daudz.

Dvietē:

Regīna Mačuka, Romalds Lukjanskis, Ņina Armane, Pēteris Krievāns,
Tamāra Jagža, Ausma Japina, Valentīns Rogožins

Ilūkstē:

Pilskalnē:

Subatē:
Šēderē:
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Lida Volkova, Alberts Lapa, Monika Būka, Gunārs
Butkevičs, Lūcija Strupule, Marija Juškina, Jānis Stašāns

Miervaldis Briedis, Jānis Dilāns, Mudīte Geriņa, Gaļina Stelmaka, Jāzeps Škapars

Eglainē:

Lidija Čičinska, Regīna Salceviča, Ilga Vasjutjonoka, Pāvils Žukovskis,
Aleksandrs Andrijenko, Vera Bikbulatova, Ludmila Demidova, Edgars Dombrovskis,
Antons Kalvāns, Marjans Keišs, Jevgēnija Kezika, Lilija Maskaļova, Raisa Miller,
Jānis Jankovskis, Eleonora Knite, Ādolfs Timšāns, Leonīds Žižins, Ivans Goršantovs,
Jeļena Juško, Stefānija Kokina, Monika Krapāne, Valentīna Purvinska,
Zofija Zviedrāne, Jadvīga Karloviča, Marija Guļāne

Valentīna Ivanova, Tadeušs Jurkevičs, Nikolajs Lobanovs, Tatjana
Naumova, Gunārs Palkevičs, Benedikts Čamāns, Vilhelmina Istomina,
Antonijs Jonāns, Antons Sjomkans, Jurijs Faibuševičs, Roberts Strods, Alberts Baltmanis,
Romualds Svirkovičs

Alvīda Selecka, Juris Šapals, Ona Ivanova, Broņislava Žardecka, Jānis Ozoliņš,
Vladislavs Ušackis, Amālija Sokolova

Gaļina Aksjuta, Velta Polgina, Jevgenijs Šeršņovs, Zinaida Golubova, Eduards Potoroča,
Milda Mināte
Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča
e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

Līdz 2010.gada 31.martam AS„Latvenergo” dāvina jums norēķinu
kartes 500kw apmērā.
Kartes varat saņemt Sociālajā dienestā - Ilūkstē, Brīvības ielā-7 vai
novada pagastu pārvaldēs pie sociālajiem darbiniekiem.
Līdzi jāņem:
1) Pasi;
2) AS ”Latvenergo” līgumu ar klientu;
3) Pēdējo maksājuma lapiņu;
4) Tukšu norēķina veidlapu.

Telefons:
•
654-63398; 26687721-Ilūkstes pilsētā;
•
654-07919- Bebrenes pagastā;
•
654-63319-Pilskalnes pagastā;
•
654-75702-Šederes pagastā;
•
654-37585-Eglaines pagastā;
•
654-75434- Dvietes pagasta;
•
654-63236- Subates pagastā.

Pateicība

Vēlos no sirds pateikties
Annai Turajevai, Regīnai
Pavļukai, Pēterim Butke vičam
un
Martai
Zviedrānei par sadarbību,
kas desmit gadu laikā tika
veikta, darbojoties Ilūkstes
pensionāru
valdē
un
novēlēt panākumus un
veiksmi jaunajai valdei
darbojoties Ilūkstes novada
pensionāru labā.
Lidija Urbāne

Līdzjūtība

Ilūkstes novada pašvaldība sirsnīgi sveic apaļajās jubilejās janvārī un februārī
dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenē:

Cien. GMI pabalsta saņēmēji un
trūcīgās ģimenes ar bērniem!

Ņem mūsu mīlestību, lai Tev nesalst,
Ņem siltus vārdus aukstā ceļā līdz.
Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Regīna Tukāne
11.05.1933 - 08.12.2009
Šēdere
-Angelija Kraukle
10.08.1912 - 14.12.2009
Subate
-Aivars Rudāns
19.05.1956 - 18.12.2009
Bebrene
-Marija Valpētere
22.11.1926 - 20.12.2009
Pilskalne
-Māris Bērziņš
07.07.1968 - 21.12.2009
Ilūkste
-Anna Mikočione
31.01.1943 - 23.12.2009
Eglaine
-Ilmārs Locāns
10.07.1980 - 26.12.2009
Pilskalne
-Broņislava Astrovska 10.02.1918 - 02.01.2010
Dviete
-Nikolajs Barišņikovs 15.05.1938 - 07.01.2010
Bebrene
-Staņislavs Rubļevskis 28.03.1928 - 08.01.2010
Eglaine
-Marfa Ščedrova
15.09.1916 - 11.01.2010
Eglaine
-Mihails Orlovs
26.11.1935 - 13.01.2010
Šēdere
-Ilga Zigrīda Nizina
08.091936 - 16.01.2010
Ilūkste
-Edmunds Henriks Krasausks 06.07.1932 - 19.01.2010 Subate
-Leons Sarbajs
01.11.1937 - 21.01.2010
Eglaine
-Vladimirs Kovaļonoks 19.10.1951 - 19.01.2010
Šēdere
-Veronika Stundža
11.09.1938 - 22.01.2010
Šēdere
-Arons Lagers
13.05.1946 - 24.01.2010
Ilūkste
-Mihails Žukovskis
28.11.1928 - 25.01.2010
Eglaine
-Jadviga Lapa
21.04.1928 - 28.01.2010
Pilskalne
-Līvija Bikuļča
28.03.1928 - 29.01.2010
Ilūkste
-Māris Cepurītis
02.10.1961 - 06.02.2010
Dviete

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

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

