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Svētdien 30. maijā plkst. 14.00
Ilūkstes novada kultūras centrā

I Ilūkstes novada
dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki

Piedalās:
Čamānu, Ķīšu – Liepnieku, Lapu, Paukštu – Tamaņu,
Razminoviču un Rimoviču – Ivanovu ģimenes

Īpašie viesi – Grīnhofu ģimene

Ieeja brīva

Kultūras pasākumi novadā
Bebrene

4.jūnijs plkst. 19.00 Bebrenes KN Mētrienas pagasta
sieviešu kora „Jūsma” un Bebrenes
KN vīru vokālā ansambļa koncerts

21. jūnijs plkst.16.00 Bebrenes KN Jāņu dienas vainagu
pīšanas radošā darbnīca

23.jūnijs plkst. 22.00 Bebrenes KN Jāņu vakara koncerts
un balle kopā ar šlāgeraptaujas
laureātu Kasparu Antesu

Dviete

23. jūnijs plkst. 21.30 Muzikāls Līgo uzvedums ar KN
pašdarbības kolektīviem

plkst. 23.00 Zaļumballe

Eglaine

23.jūnijs plkst. 22.00 Zaļumballe Lašu kalnā ar grupu A2O

Ilūkste

14.jūnijs plkst.11.00 Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena: ziedu nolikšana pie
piemiņas akmens

21.jūnijs plkst.19.30 Jāņu ielīgošana Ilūkstes novada KC

Pilskalne

4.jūnijs plkst.14.00 Atpūtas bāzē „Dubezers” Melnajam
kalnam svētki: Dziesmās un dejās
satiekas novada pensionāri

23.jūnijs plkst. 22.00 Disko zaļumballe atpūtas bāzē
„Dubezers”

Subate

6.jūnijs plkst.15.00 Vasaras sezonas atklāšana Ezermalas
parkā

23. jūnijs Līgo vakars Ezermalas parkā
26.jūnijs plkst. 10.00 Pludmales volejbola turnīrs

Šēdere

23.jūnijs plkst. 22.00 Diskoballe

Ilūkstes novada kultūras centra administrācija

Atklāts renovētais Ilūkstes novada kultūras centrs.
1.maijā – dienā, kad visa

Latvijas tauta svin Latvijas Re-
publikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas atjaunošanas
gadadienu, pēc 3 mēnešu ilguša-
jiem remontdarbiem, pretī jau-
niem pasākumiem un
izaicinājumiem durvis
vaļā vēra Ilūkstes no-
vada kultūras centrs.
Ikviena acīs staroja
prieks par ieraudzīta-
jām izmaiņām, kas kā
dāvana šajos valstij tik
tuvajos svētkos tika
sniegta ikvienam, kas
bija ieradies.

Jau Ilūkstes novada
kultūras centra foajē
visus atnācējus savā
uzrunā sveica Ilūkstes
novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja
vietnieks Maigurs
Krievāns un Ilūkstes
novada pašvaldības
izpilddirektore Līga
Dudare.

Pūtēju orķestra
„Sēlija” (vad. Dzintars
Ķīsis) pavadībā Ilūk-
stes novada
priekšsēdētājs Stefans
Rāzna un Ilūkstes no-
vada kultūras centra
vadītājs Andis Ķīsis svinīgi pār-
grieza sarkano atklāšanas lentīti.
Tāpat iespēja nogriezt nelielu
posmiņu un saglabāt to atmiņu
krātuvē tika dāvāta arī
deputātiem, pašvaldības
darbiniekiem, kultūras un
izglītības jomu pārstāvjiem, kā arī

ikvienam svētku dalībniekam.
Visus klātesošos uzrunāja un

savās atmiņās dalījās Ilūkstes no-
vada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna,
kurš, būdams Augstākās padomes
deputāts 1990.gada 4.maijā
nobalsoja par Latvijas Republikas
Neatkarības pasludināšanas

deklarāciju. Savā uzrunā viņš
uzsvēra latviešu tautas vienotību
un izturību grūto laiku nastu
nesot. Tāpat izteica arī lielu
prieku par beidzot realizēto ideju
- Ilūkstes novada kultūras centra

atjaunošanu.
Patriotisma garu uzjundīja arī

Ilūkstes 1.vidusskolas kora (vad.
Anita Meikšāne) dziedātās dzies-
mas. Visu sirdis sasniedza arī
vokālo ansambļu „Kamenes”,
„Lilijas” (vad. Lilija Kuciņa) un
„Saskaņa” (vad. Maija Žigajeva)

muzikālais sveiciens. Visu
dziedāto dziesmu skanīgumu vēl
jo vairāk paspilgtināja Kultūras
centra jaunā aura.

Ar savu raito un jestro dejas
soli skatītājus priecēja Pilskalnes
vidējās paaudzes deju kolektīvs
(vad. Antonija Stalidzāne).

Kopīgi bēdājās un priekā sita

plaukstas arī atjautīgais un
humora pilnais Kultūras centra
gariņš (lomā iejutās Regīna
Razminoviča) un savas vecās, jau
tik pierastās, mītnes zaudējušie
prusaks un zirneklis (lomās

Artūrs Lapa un Skaidrīte
Azarstarpe).

Noslēgums arī bija patiesa
prieka pilns, kad novada paš-
valdības priekšsēdētājam Ste-
fanam Rāznam, deputātiem,
kultūras darbiniekiem un kolek-
tīviem, kopā ar neviltotajiem

smaidiem, tika dāvāti tik ilgi
kalpojušās skatuves dēlīši.

Ar jaunu sparu, degsmi un op-
timisma dzirksti acīs, kultūras
centra vadība aicināja ikvienu ap-
meklēt arī turpmākos pasākumus.

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Sarmīte Bogdanoviča
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Jau otro gadu mūsu Eglaines pamatskola kopā ar
skolām no Anglijas, Itālijas, Polijas, Zviedrijas un
Turcijas piedalās Comenius skolu
partnerības projektā. Projekta laikā
visas partnerskolas izpēta veselīga
dzīvesveida iespējas. Kā gala pro-
dukts, pirmajā projekta gadā tika
izveidota recepšu grāmata, kurā
ievietotas veselīgu ēdienu receptes
no visām skolām. Otrā projekta
gada beigās tiks izveidota grāmata
ar spēlēm. Projekta laikā skolēniem
ir iespēja sazināties rakstiski ar ār-
valstu skolēniem. Notika divas
videokonferences ar „Skype”
palīdzību, kur skolēni varēja redzēt
savus draugus un parunāt ar
viņiem. Projektā viens no galvena-
jiem mērķiem ir mobilitāte, kad
skolotāji apmeklē partnerskolas
citās valstīs. 2009. gada rudenī pro-
jekta skolotāju tikšanās notika
Latvijā, mūsu skolā.

Aprīļa vidū, kad Latviju beidzot
ieskāva ilgi gaidītais siltais laiks,
četras Eglaines pamatskolas
skolotājas – Iveta Kakeševa, Irēna
Fedoroviča, Maija Žigajeva un
Viktorija Mikuļina – devās brau-
cienā uz tālo Turciju. Mūsu part-
nerskola atrodas pilsētā Osmančik,
uz kuru mēs braucam 9 stundas ar
autobusu no Stambulas. Vizītes
laikā mums bija iespēja „atklāt
Turciju”, par kuru mums bija ļoti
maz zināšanu. Mēs pavadījām
daudz laika skolā, apmeklējām
visas klases, tikāmies un
sarunājāmies ar skolotājiem. Mūs izbrīnīja, ka skolā
strādā galvenokārt skolotāji –vīrieši: no 20
skolotājiem tikai 4 sievietes. Skolēni sagatavoja
koncertu. Mēs redzējām turku dejas un klausījāmies
turku mūziku un dziesmas. Mēs apmeklējām dažas
kultūrvēsturiskas vietas. Katrā pilsētā, kur mums
bija organizēta iebraukšana, mūs satika pilsētas
mēri. Arī mēs apmeklējām Izglītības Pārvaldes

dažās pilsētās. Bija interesanti uzzināt, kā darbojas
izglītības sistēma Turcijā. Mums bija uzdots daudz

jautājumu par mūsu skolām un valsti. Vizītes laikā
tika saplānots projekta darbs mācību gada beigām.

Neskatoties uz to, ka ceļš uz mājām Islandes
vulkāna dēļ bija ļoti ilgs (caur visu Eiropu ar vil-
cienu), mūsu brauciens bija neaizmirstams un bagāts
ar jaunām idejām un iespaidiem.

Eglaines pamatskolas angļu val. skolotāja
Viktorija Mikuļina

Tā kā garā ziema mums ir
prasījusi daudz spēka un enerģi-
jas, tad nepieciešams atjaunot or-
ganismam nepieciešamos
vitamīnu krājumus. Sen zināms,
ka smiekli pagarina cilvēka mūžu
un vairo C vitamīnu organismā.
Vēl mēs zinām, ka aprīļa pirmajā
un pēdējā dienā ierasts jokoties
un smieties. Tieši tāpēc (apvieno-
jot patīkamo ar veselīgo) 30.aprīlī
Subates pamatskolā tika rīkota
POPiela, kad skolēni varēja
iejusties savu iemīļoto skatuves
mākslinieku tēlos. Divas nedēļas
skolēni un klašu audzinātāji
nenoguruši katru pēcpusdienu
mēģināja un mācījās skatuves
pievilcības noslēpumus, lai pēc
iespējas labāk varētu sevi parādīt

konkursā un piesaistītu bargās
žūrijas labvēlību. Popielas
konkursam tika pieteikti 14
priekšnesumi. Kas tik nevēlējās
uzstāties uz mūsu skolas
skatuves – gan vietējā mēroga
zvaigznes, gan starptautiski atzī-
tas slavenības: Cosmos, Lady
Gaga, Pigloo, Latgales dāmu
pops, Serdjučka, J.Ņikuļins,
Jume, Favorīts, V.Ļeontjevs,
L.Vaikule, A.Pugačeva, Maxim,
Prāta Vētra u.c. Konkurss bija
aizraujošs, darbojās žūrija, kas
katru priekšnesumu vērtēja 10
punktu sistēmā. Mākslinieki
neiztika bez uztraukumiem un
lampu drudža, taču līdzjutēju zālē
savējos atbalstīja un uz-
mundrināja klasesbiedri, draugi

un vecāki. Rezultātā visi
konkursa dalībnieki ieguva 1., 2.
vai 3.pakāpi. Tā jautri mūsu skolā
tika pavadīta pēdējā aprīļa diena,
ļoti ceram, ka vitamīnu krājumu

papildinājām vis-
maz par tik daudz,
lai pietiktu pēdējām
darba cēlienam līdz
vasaras brīvdienām.

Aiga Subatiņa,
Subates

pamatskolas
avīzes radošā

kolektīva vadītāja

POPiela Subates pamatskolā..

Eglaines pamatskolas skolotājas: (no kreisās) Viktorija Mikuļina , Iveta
Kakeševa, Maija Žigajeva un Irēna Fedoroviča

Iespēja „atklāt Turciju”

„Pats vērtīgākais dabas veidojums ir vesels cilvēks.” /T.Kārlails/.
Katram ir dota iespēja izvēlēties – rūpēties vai arī, gluži pretēji, non-
iecināt to, kas ir cilvēka skaistuma uzturētājs. Savu nostāju šajā
jautājumā varēja paust ikviens, kas 19.maijā atnāca uz Ilūkstes sta-
dionu, kur projekta „Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profe-
sionālo spēju uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes,
efektivitātes un pieejamības nodrošināšanai” līguma Nr. LV 0079,
Slimību, kuru izcelsme saistīta ar nepareizu dzīvesveidu profilakses
programmas ietvaros notika zīmēšanas akcija „Mēs par veselīgu
dzīvesveidu!”. Tajā piedalījās Ilūkstes un Daugavpils novadu dažāda
vecuma pārstāvji. Ikviena klātesošā seju rotāja smaids, kad tika zīmēti
sadevušos rokās cilvēku apveidi uz asfalta. Īpašu atbalstu dalībnieku
starpā ieguva zīmēšana uz laukuma. Pasākumam beidzoties laukumu
rotāja dažnedažādi zīmējumi, kuros autori paudi savu „jā” vārdu
veselīgam dzīvesveidam. Ikviens, kas piedalījās akcijā, saņēma pate-
icības rakstu un piemiņas balviņu!

Sarmīte Bogdanoviča

Zīmēšanas akcija
„Mēs par veselīgu dzīvesveidu!”

Erudītu konkurss Ilūkstes 1.
vidusskolā

2010. gada 11. maijā Ilūkstes 1. vidusskolā tika rīkots erudītu
konkurss dabaszinātnēs un matemātikā 8. un 9. klašu skolēniem.
Parādīt savas zināšanas ieradās arī kaimiņu skolu - Bebrenes vidussko-
las un Subates pamatskolas - skolēnu komandas.

Līdzās jautājumiem bioloģijā, ķīmijā, fizikā un matemātikā, bija
arī mīklas un atjautības uzdevumi, kā arī jautājumi, kuros dabasz-
inātnes un matemātika saistītas ar vēsturi, mūziku, veselību un liter-
atūru. Skolēniem veicās itin labi, un pirmo vietu izcīnīja ciemiņi-
Bebrenes vidusskolas skolēnu komanda. Žūrijā tika aicināti kaimiņu
skolu skolotāji un mūsu skolas absolvents, DU Dabaszinātņu un
matemātikas fakultātes dekāns, habilitētais profesors Valfrīds Paške-
viča kungs, kurš pasākuma noslēgumā visus iepazīstināja ar DU
studiju programmām un sasniegumiem.

Šādus pasākumus rīkosim arī turpmāk un ceram, ka atsaucību
izrādīs visas Ilūkstes novada skolas.

Ilūkstes 1.vidusskolas ķīmijas skolotāja
Iveta Megne

Pirmo vietu izcīnīja ciemiņi - Bebrenes vidusskolas skolēnu
komanda
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9.maijā Ilūkstes novada
kultūras centrā notika Saules sko-
las audzēkņu zīmējumu izstādes
atklāšana. Ievadrunā Ilūkstes
bērnu un jauniešu centra vadītāja
Vanda Rimša, Daugavpils Saules
skolas direktore Ilona Linarte –
Ruža un Saules skolas Ilūkstes
filiāles skolotāja Baiba Rakita
savā uzrunā pauda prieku par au-
dzēkņu paveikto un par šādas
izstādes iespējamību teica lielu
paldies gan pašiem skolēniem,
gan šīs dienas gaviļniecēm –
mātēm, kas atbalsta savu atvasīšu
radošo darbošanos. Izstādes atk-
lāšanas ietvaros Saules skolas au-
dzēkņi bija sagatavojuši
netradicionālās modes skati, kas
vēl jo vairāk atklāja un paspilgt-
ināja jauniešu talantu un radošo
garu.

Turpinājumā visus klātesošos

priecēja šī pasākuma idejas au-
tores un organizatores, Ilūkstes
bērnu un jauniešu centra vadītā-
jas Vandas Rimšas, Ilūkstes bērnu
un jauniešu centra audzēkņu un
draugu sagatavotais koncerts
„Mēs savām māmiņām...”. Kā
mazi ziediņi mātēm sveicienā
sniegtajā ziedu pušķī kopā
apvienojās konkursa „Balsis” uz-
varētāja no Bebrenes vidusskolas
Ilzīte Kaminska (sk. Rita
Kalvāne), sk.Oksana Šeršņova
(saksofons), mazie solisti:
Viviāna Dana Cirse, Raivis
Blūzmāns, Dženifera Džeina
Rakita, Arīna Vasiļjeva, duets no
Dvietes – Marta un Anna
Stašānes, pirmsskolas deju kolek-
tīvs (Sk. Dace Jurjevska), jau-
niešu vokālais ansamblis
„Ieklausies” (sk.Daina Paukšte),
popgrupa „Zirņi” (sk.Tatjana

Basova), ritmikas grupa „Soli pa
solim” (sk. Mairita Rimoviča),
sporta deju kluba „Vivat” dejotāji
(sk.Oļegs Zaharņovs), Ilūkstes
1.vidusskolas 1.klases deju
kolektīvs (sk.Dace Jurjevska),
Ilūkstes 1.vidusskolas 5.-6.klašu
deju kolektīvs „Ance” (sk. Anita
Meikšāne) un ģitāristu ansamblis
sk. Arņa Slobožaņena vadībā.

Lielu artavu gaišās noskaņas
radīšanā pievienoja arī pasākuma
vadītāji - BJC teātra pulciņš
(vad.Mairita Rimoviča), Karlsons
(BJC sk. Ilze Zviedrāne,) un
Bokas jaunkundze (Mairita Ri-
moviča).

Par jauko noformējumu
rūpējās BJC floristikas un ne-
tradicionālo rokdarbu pulciņi (sk.
Ilze Zviedrāne un Tatjana
Mašņuka).

Sarmīte Bogdanoviča

Prasmju skolas noslēgums kopā ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru Krustpils pilī.

24.aprīlī Krustpils pilī noslēdzās Tradicionālo prasmju
skola, kurā godināja meistarus un prasmju skolas dalīb-
niekus.

Pasākumu apmeklēja Valsts prezidents Valdis Zatlers
un Lilita Zatlere, kuri iepazinās ar prasmju skolas dar-
inājumiem. Sēļu cimdus aplūkoja un savu dzīparu mūsu
novada cimdā ieadīja arī Valsts prezidents. Mūsu novada
adītājas uzdāvināja raibus cimdus Valsts prezidentam ar
kundzi, Jurim Karlsonam - nemateriālās kultūras manto-
juma valsts aģentūras direktoram.

Prezidentam tika uzdāvinātas adītājas Marijas Tītas

(Bebrene) rakstainās zeķes, kundzei adītājas
Genovefas Krievānes (Dviete) rakstainie cimdi.
Rakstainās zeķes Jurim Karlsonam adīja Herta
Vībāne (Ilūkste).

Paldies gribam teikt adītājām Olgai Dogži-
nai (Dviete), Marijai Baltmanei (Bebrene), Her-
tai Vībānei (Ilūkste), kuras prasmju skolā
dalījās ar savu pieredzi un saņēma Nemateriālās
kultūras mantojuma valsts aģentūras PATE-
ICĪBAS „Par nacionālās pašapziņas un tautas
mantojuma uzturēšanu un tālāknodošanu pras-
mju skolā 2010”. Pateicības saņēma arī Ilona
Linarde un Vanda Rimša par veiksmīgu sadar-
bību, rīkojot
Tradicionālo
prasmju skolu
Ilūkstes no-
vadā.

Pate ic ības
pasākumā pas-
niedza Valsts
p r e z i d e n t s
Valdis Zatlers.

Notika kopīga fo-
tografēšanās ar Valsts
prezidentu pils Marmora
zālē .

Visus klātesošos sveica
Jēkabpils pilsētas domes
priekšsēdētājs Leonīds
Salcevičs.

Īpašu, paldies, gribas
izteikt Ilūkstes
2.vidusskolas mājturības

skolotājai Veslavai Linčikai, kura prasmju skolu apmek-
lēja kopā ar savām audzēknēm Oļesju Pildiku un Mariju
Dzeni, Bebrenes vidusskolas mājturības skolotājai Olgai
Dogžinai un Ilūkstes 1.vidusskolas skolniecei Ivetai
Gičevskai.

Prasmju skolas čaklās adītājas: Olga Dogžina, Marija
Baltmane, Herta Vībāne, Silvija Baginska, Valentīna
Gaudzeja, Silvija Serkova, Marija Tīta, Marija Dzene,
Oļesja Pildika, Veslava Linčika, Iveta Gičevska, Aija Žu-
ravska, Terēzija Žuravska, Marija Kviļūne, Valija Sējāne,
Brigita Mežniece, Tatjana Mašņuka, Regīna Zemlicka.

Ilūkstes bērnu un jauniešu centra vadītāja
Vanda Rimša

„Mēs savām māmiņām...”

Bokas jaunkundzes pārsteidzošā dāvana

Aija Žuravska ierāda Valsts prezidentam adīšanas mākslu
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Pirms dažiem gadu desmitiem no Itālijas
piekrastes izbrauca kuģis, uz kura bija viens
no tā laika gaišākajiem vīriem – Jānis Henriks
Neumans. Apmeklējis Romu, viņš atgriezās
uz savu dzimteni Angliju. Viņš tad vēl nebija
katolis, taču ļoti dziļi bija pārdomājis par ka-
toļu Baznīcu. Anglikānisms viņu sen jau vairs
nesaistīja. Dziļās studijās un rakstos viņš tu-
vojās katoļu ticībai. Tādēļ arī viņš bija ieradies
Romā, lai katolicismu iepazītu pašos pamatos.

Braucot buru kuģī, vējš apstājās. Jūras
virsma bija rāma kā spogulis. Ne mazākās
vēsmas. Buras sakļāvās. Kuģis nekustējās ne
no vietas. Tā viņi visu nedēļu palika vienā
vietā. Šis īpatnējais notikums sevišķi atbalso-
jās Neuman’a dvēselē, kas mocījās ar pār-
domām un meklēšanu. Te viņš uzrakstīja savu
neaizmirstamo dzeju „Kungs, iededzi uguni
mūsu ielenkuma tumsā.”

Kādu dienu Neumans pamanīja, ka
sakustējās viņa loga aizkari. Radās vējš.
Sajūsmināts viņš skrēja uz kuģa klāja, sauk-
dams: „Ceļaties! Jau beidzas miesu gaidas.
Skataties, pūš vējiņš!”

Līdzīgi Vasarsvētku vējš no debesīm, Sv.
Gars ar liesmainu dvesmu mūs stiprina. Ne
velti Vasarsvētku evaņģēlijā dzirdam Kristus
vārdus:

„Bet Iepriecinātājs, Sv. Gars, ko Tēvs sūtīs
manā vārdā, tas jums atgādinās un mācīs visu,
ko es jums esmu mācījis. Es jums atstāju
mieru, savu mieru es jums dodu” /J.14,26 –
27/.

Kā pirmajā Vasarsvētku dienā uguns mēļu
veidā nosūtītais Sv. Gars kā vēja pūsma
iekustināja Baznīcas laivu, tā arī vēl tagad
cauri gadu simtiem to kustina uz priekšu.

Arī mūsu dzīves laiva, Sv. Gara vēsmas
kustināta un dzīta, dodas uz mūžības krastu.
Ka tikai mēs savlaicīgi pamanītu un saprastu,

ka kopā ar Neumanu, kas vēlāk kļuva par
kardinālu, mēs varētu sacīt:

„Padari mani laimīgu, ļaudams man
ieskatīties Tavā vaigā, apgaismo mani ar savu
svētumu, pavelc mani pie sevis un ļauj
nomierināt savas mirstīgās slāpes, smeļot no
tavu žēlastību biķera, kas izplūst no Tēva un
Dēla, no tavas būtības, mūžīgās mīlestības.”

Ticība nostiprina mūsu pūles veidot Dieva
valstību zemes virsū, tuvina mūsu skatu
mūžībai, dod spēku pretoties ļaunumam
mūsos un ap mums, iznīcina garīgo mie-
gainību mūsu dvēselē. Sv. Gara apdvesmota
ticība atbrīvo mūs no maldiem ticībā,
pārveido mūs pēc Sv.Gara līdzības; mūsos ir
Sv.Gars, bez kura zeme būtu tukša un tumša.
/Sam.1,2/

Ticība uz Sv. Garu ir pacietības avots.
Kristīgajiem ir arī grūtas dienas un ļoti daudz
jācieš.

Dženovas pilsētas lielajā slimnīcā gulēja
smagi slima sieviete no ievērojamas ģimenes,
vārdā Katrīna. Noslēpumainā slimība postīja
viņas miesas spēkus. Taču viņas dvēsele no tā
tikai stiprinājās. Viņu mēs tagad pazīstam kā
Sv. Katrīnu no Dženovas. Reiz, tumsai
uznākot, viņa lūdza atvērt logu, lai palūkoties
zvaigznēs. Kad pienāca nakts un debesis sāka
mirdzēt zvaigžņu mirāžu gaismā, viņa mazliet
pacēlās un sāka dziedāt: „Nāc, Sv. Gars ....”
Viņa ilgi lūkojās debesīs un seja bija tik
līksma, tajā mirdzēja tāds prieks, ka klāte-
sošie, kas to redzēja, baidījās, ka viņas dvēsele
kuru katru brīdi var atraisīties no miesas un
aizsteigties pie Radītāja. Viņa tomēr vēl at-
griezās sevī un vēlreiz sauca: „Laidiet mani
iet! Tālāk no zemes!”

Kaut arī mēs tā varētu, dārgie, Sv.Gara dā-
vanu stiprināti un apgaismoti, pazīt šīs zemes
niecību un nepastāvību, un bezgalīgi varētu

censties pēc tā, kas ir augšā, mūžīgajā gaismā.
Ielūkošanās Sv.Trīsvienības trešajā personā
rada pilnību mūsu dvēselē, ierosina ilgas pēc
debesīm. Svētajā Garā cilvēki meklē
stiprinājumu un prieku.

1847.gada Vasarsvētkos Japānā, Nagosaki
pilsētā 1000 ticīgo aizgāja pie sava bīskapa,
kurš sāka atjaunot kādu vajāšanu laikā
sagrautu baznīcu. Bīskaps jautāja, ko viņi
vēlētos, ka tik kuplā skaitā atnākuši?

„Iestiprini mūs, lai mēs būtu izturīgi un
apņēmīgi ticīgie nākotnē.”

Ikvienam cilvēkam dzīvē jāizcieš
kārdinājumi, dažādas vajāšanas, kuras dažreiz
ir smagas un nepanesamas. Tad vislabāk ir
meklēt Sv.Gara stiprinājumu, atceroties kā-
dreiz saņemto Iestiprināšanas sakramentu. Tie
bija mūsu ikviena personīgie Vasarsvētki, kad
sagaidījām Sv.Garu, kas ienāca mūsu dvēselē.

Sv. Gars saka: „Caur kristību tu kļuvi par
Sv.Gara templi. Neizmet ar ļauniem darbiem
tādu augstu viesi no savas sirds.”

Šeit arī izplūst mūsu uzdevumi – sargāt Sv.
Garu savas dvēseles svētnīcā.

Svētā Gara dāvanas ir kā tās asinis, kas,
caurstrāvojot mūsu dzīvi, to iedzīvina un dara
pilnvērtīgu, dod iespēju darboties. Kad asinis
beidz riņķot, cilvēks mirst, satrūd un
pārvēršas putekļos.

Ar grēku mēs apturam Sv.Gara plūsmu
mūsos un mūsu gara dzīve apsīkst, Sv. Gars
atstāj cilvēku.

Bet mums jārūpējas, ka Sv.Gars mūs neat-
stātu, bet vienmēr dāvinātu, iedvesmotu un
mūs visus ievestu mūžīgā dzīvē.

Subates un Eglaines katoļu draudžu
priesteris Andrejs Skadiņš

(„Ja jūs nekļūsiet kā bērni,
Debess valstību jūs
neiemantosiet.”

/Jāņa Evanģēlijs/)

Tēvs, lūdzu, dod man bērna
sirdi,

Lai Tavu pulsu vienmēr
dzirdu.

Tēvs, lūdzu, dod man bērna
acis,

Kas tikai Tavu Gaismu redz.

Tēvs, lūdzu, dod man bērna
ausis,

Kas tik Tavam Vārdam
klausīs.

Tad Tevi, Tēvs, es ieraudzīšu
Un Tavu Valstību uz mūžu.

/Dz.Krievāne/

Lūgums Tēvam Sargāt Sv. Garu savas dvēseles svētnīcā

19. maijā Ilūkstes stadionā
notika Daugavpils un Ilūkstes no-
vadu skolēnu pirmās palīdzības
sniegšanas sacensības. Tās bija
pielāgotas arī Starptautiskajai
Bērnu aizsardzības dienai. Sacen-
sību mērķis- dot skolēniem
iespēju praktiskās situācijās pieli-
etot teorētiski un praktiski iegūtās
zināšanas palīdzības sniegšanā,
kā arī popularizēt Sarkanā Krusta
organizācijas misiju. Ikvienam
tas ir nepieciešams, jo mums ir
jāprot palīdzēt negadījuma laikā

uz ielas, mājās, vienkārši
sadzīvē. Skolēniem
vajag redzēt, kā to dara
citu skolu skolēni, gūt
pieredzi. Sacensībās
piedalījās 6 skolu 8 ko-
mandas. Sacensību
norisi nodrošināja
Sarkanā Krusta komite-
jas brīvprātīgie. “Ci-
etušie” bija Ilūkstes 1.
un 2. vidusskolas atrak-
tīvie skolēni. Sacensību
tiesnešus pārstāvēja
topošie medicīnas
darbinieki, tas ir, Dau-
gavpils medicīnas
koledžas studenti. Darbs
noritēja astoņās stacijās,
kā, piemēram, elpošanas
ceļos iekļuvis svešķer-

menis, pie apdegumiem,
lūzumiem, saulesdūriena

utt. Svētku uzrunu teica Dau-
gavpils – Ilūkstes novadu
Sarkanā Krusta komitejas izpild-
direktore. Savukārt Ilūkstes no-
vada domes priešsēdēja vietnieks
Maigurs Krievāns izteicās, lai ik-
dienā šādu negadījumu būtu
mazāk, kam nepieciešama
palīdzība. Uzrunāja arī Dau-
gavpils novada domes izglītības
pārvaldes bērnu tiesību
aizsardzības inspektore Natālija
Peterāne, Daugavpils bērnu
tiesību aizsadzības vecākā in-

spektore Iveta Plone, Ilūkstes no-
vada bērnu un jauniešu centra di-
rektore Vanda Rimša. Sacensībās
viesos bija Latvijas Sarkanā
Krusts pirmās palīdzības
sniegšanas nodaļas vadītāja Ilona
Luste, viņa bija sacensību gal-
venā tiesnese. Līdz ar viņu bija
viņas palīdze Līga Kaca un divi
LSK brīvprātīgie, kuri bija arī ie-
saistīti vērtēšanas darbā. SK
pārstāvji nosūtīja spēcīgu sacen-
sību garu un sveicienus no Latvi-
jas SK.

Sarkanā Krusta karogu pacēla
pagājušā gada uzvarētāja ko-
manda – Zemgales vsk. komanda.
LSK Jaunatnes himnu izpildīja
Bebrenes vsk. skolniece ar eņģeļa
balsi Ilzīte Kaminska.

Paralēli sacensību darbam eta-
pos skolēni varēja piedalīties
diskusijās un uzdot sev
sasāpējušus jautājumus Dau-
gavpils bērnu tiesību aizsardzības
vecākai inspektorei Ivetai Plonei.
Skolēni varēja piedalīties orga-
nizētajā zīmējumu konkursā
“Mēs par veselīgu dzīvesveidu”
Ilūkstes novada pašvaldības pro-
jekta ietvaros (organizētājs –
Ilūkstes novada sociālais dien-
ests, vadīja Ilūkstes novada
bērnu un jauniešu centra direk-
tore Vanda Rimša ). Neizpalika
sarūpētās davanas aktīvākajiem
zimētājiem šī projekta ietvaros.

Kad sacensību dalībnieku
drudzis bija mitējies, skolēni
prezentēja mājas darbu- plakātu
“Mēs par veselīgu dzīves veidu” .
Ikviens varēja noskatīties skaistu
pavasarīgu svētku koncertu, kuru
sniedza Šederes pagasta pār-
valdes KN atraktīvā bērnu līni-
jdeju grupa (vadītāja-R. Leizāne),
kā arī Bebrenes vsk. skanīgākais
meiteņu ansamlis (vadītāja –
R.Kalvāne).

Sacensību dalībnieki beidzot
sagaidīja rezultātus:

vidusskolu grupā
1.v.Zemgales vsk.
2.v.Ilūkstes2. vsk.
3.v. Bebrenes vsk., Špoģu vsk.
pamatskolu grupā
1.v. Zemgales vsk.
2.v. Ilūkstes 1. vsk.
3.v. Bebrenes vsk., Biķernieku

psk.
Ikviena komanda saņēma pate-

icības vārdus un dāvanas no SK
sponsoriem. Sacensību galvenā
tiesnese Ilona Luste uzslavēja
Daugavpils medicīna koledžas
studentu darbu un skolēnu
sniegtās zināšanas.

Daugavpils – Ilūkstes novadu
SK komitejas padome saka lielu
paldies SIA “Ardeks”, “Ilta D”,
“Lauks”, Ilūkstes novada domei,
sociālajam dienestam, Ilūkstes
bērnu un jauniešu centram, Ilūk-
stes 1. un 2. vidusskolai, Be-
brenes vidusskolai, Ilūkstes KC,
Šederes KN, Daugavpils medicī-
nas koledžai.

Daugavpils – Ilūkstes novadu
Latvijas Sarkanā Krusta

komitejas izpilddirektore
Skaidrīte Davne

Mācāmies sniegt pirmo palīdzību

LSK Jaunatnes himnu izpildīja Bebrenes vsk.
skolniece ar eņģeļa balsi Ilzīte Kaminska.

Notikums

Bilde iegūta internetvietnē:
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Bebrenes kultūras namā izskanējuši „Aprīļa pilieni”
24. aprīlī Bebrenes kultūras

namā izskanēja vokālo ansambļu
sadziedāšanās „Aprīļa pilieni”.
Šis pasākums ir kā tradīcija Be-
brenē un notika jau astoto reizi.
Koncerts sākās ar dziesmu
„Aprīļa pilieni” un Ilūkstes no-
vada pašvaldības izpilddirektores
Līgas Dudares un kultūras
nodaļas vadītājas Ilonas Linardes
uzrunu. Pasākumā pulcējās
vokālie ansambļi no Jēkabpils no-
vada - Rubenes sieviešu vokālais
ansamblis „Kantilēna”, jauktais
vokālais ansamblis „Ā, re”,
Dunavas sieviešu vokālais
ansamblis „Variācija”; Vārkavas
novada - Vanagu sieviešu
vokālais ansamblis „Dziedi līdz”,
Rožkalnu kultūras nama jauktais
vokālais ansamblis „Savādi gan”;
Daugavpils novada- sabiedriskā

centra Laucesa sieviešu vokālais
ansamblis „Prieks”, Naujenes
kultūras centra sieviešu vokālais
ansamblis „Ausma”, Līksnas
kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis „Elēģija”, Laucesas
kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis „Harmonija”, Nīcgales
kultūras nama sieviešu vokālais
ansamblis, Silenes kultūras nama
sieviešu vokālais ansamblis „Lī-
gaviņas”; Ilūkstes novada – Ilūk-
stes kultūras centra sieviešu
vokālais ansamblis „Saskaņa”, un
senioru vokālais ansamblis
„Kamenes”, Pilskalnes pagasta
vokālais ansamblis „Lillijas”, Be-
brenes kultūras nama senioru
vokālais ansamblis „Sarma” un
Bebrenes vīru vokālais ansamb-
lis.

Ansambļi ne tik bija sagatavo-

juši jautras un skanīgas dziesmas,
bet bija padomājuši par intere-
santiem šoviem. Pasākumu vadīja
divas jautras večiņas, kuras bija
ieradušās, lai atrastu sev dzīves
draugu.

Koncerta noslēgumā
pasākuma dalībniekus uzrunāja
Ilūkstes novada kultūras centra
direktors Andis Ķīsis un Be-
brenes kultūras nama vadītāja
Ināra Lapa. Gan dziedātāji, gan
skatītāji vienojās dziesmās „Caur
kļavām, caur eglēm, caur
bērziem” un „Bēdu manu lielu
bēdu”.

Bebrenes kultūras nama
vadītāja

Ināra Lapa

Subates KN līnijdeju grupai „RitmusS” - 5 gadu darba jubileja
Saulainā pavasara pēcpusdi-

enā, 15.maijā, Ziedoņa vidū Sub-
ates kultūras namā pulcējās
pašmāju pašdarbnieki un arī no-
vada viesi. Pieci gadi - varbūt tas
nemaz nav daudz - un tomēr, tie
ir radoši, spraigi, ar izdomu un
centību, ar mēginājumu darbu,
koncertu uztraukumu un gan-
darījumu piepildīti gadi.

Subatietes uz deju sanāca
Līgas Kūliņas vadībā, apguva rit-
miskos līnijdeju soļus. Daudz

paldies vārdu ir jāsaka Dvietes
KN līnijdejotājām, kuras
palīdzēja apgūt jaunas dejas.
Tagad jau pašas dejotājas ar
pūlēm saskaita, cik tad to ir
apgūts un izdejots.

Uz pasākumu ieradās viesi -
līnijdejotājas no Šederes KN un
Dvietes KN grupa „Atkal”.
Svētku koncertu ar dziesmām pa-
pildināja „RitmusS” draugi -
ansamblis „Sonāte”, Subates
mūzikas skolas filiāles meitenes

un pamatskolas mazās līnijde-
jotājas. Kopīgi ar meitenēm tika
nodejota deja „Strautiņš.

Katrai dejai subatietes vienmēr
izdomā kādu jaunu tērpu vai ak-
centiņu, kas padara deju atrak-
tīvāku. Tikai šogad grupa ir tikusi
arī pie nosaukuma „RitmusS”.
Ritmus - tie ir līnijdeju ritmi, bet
„S” norāda piederību Subatei.

Pēc koncerta, saviesīgajā daļā,

baudot Šederes KN dejotāju
dāvāto torti kovboja zābaka
veidā, protams nerimās deju soļi,
jo dejotāji jau pēc dabas ir ne-
miera un dejotgribas pilni. Kājas
pašas nes uz deju placi. Visi trīs
Ilūkstes novada kolektīvi kopīgi
izdejoja vairākas dejas, apguva
arī jaunas. Tas jau bija
mēģinājums pirms novada
svētkiem, kas notiks 3.jūlijā.

Kolektīvs pateicas visiem sve-
icējiem un atbalstītājiem,
skatītājiem par koncerta apmek-
lējumu. Lai Dievs dod spēku,
centību un prieku turpināt
iesākto.

Subates kultūras nama
vadītāja Gunta Okmane

līnijdejotājas no Šederes KN

Bebrenes kultūras nama senioru vokālais ansamblis „Sarma” un Bebrenes jauniešu
deju kolektīvs vienojās kopīgā priekšnesumā

Ilūkstes kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa „Saskaņa” atraktīvais
priekšnesums

Pasākumu vadīja divas jautras večiņas...
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Intervija ar deputātu

Ilūkstes novada iedzīvotāju aktivitātes „Lielās Talkas” ietvaros.

Laikā, kad saule ar savu klāt-
būtni arvien biežāk sāk priecēt
cilvēku sirdis un pēc ziemas vēl
tik nedrošie pumpuri atsaucas uz
pavasara aicinājumu, arī ikvienā
no cilvēkiem pamostas vēlme at-
plaukt smaidā, sasparoties un
sakārtot savu apkārtni. Šogad,
24.aprīlī tika rīkota „Lielā Talka”,
kad visa Latvijas tauta vienojās
kopīgā darbā.

Arī daudzi Ilūkstes novada
iedzīvotāji pievienoja savu dar-
bīgo roku artavu apkārtējās vides
sakopšanā mūsu novadā, kuras
ietvaros:

Bebrenes pagastā 24. aprīlī
talkā piedalījās aptuveni 45 cil-
vēki, kas uzsāka skvēra vei-
došanu pie autopieturas, iestādīja
21 koku; uzsāka Valaiņu pil-
skalna sakopšanas darbus; lasīja
atkritumus gar ceļmalām, darbo-
jās pie pirmsskolas izglītības
iestādes teritorijas sakārtošanas,
kā arī kārtoja Ilzes ciemata centru
un vāca atkritumus gar ceļmalām.

No 19. - 23. aprīlim Bebrenes
Profesionālās vidusskolas
darbinieki un skolēni darbojās pie

atpūtas vietas
iekārtošanas sko-
las teritorijā (105
cilvēki); arī

šonedēļ turpinās darbi.
Bebrenes v-skola uzsākusi at-

pūtas vietas ierīkošanu uz muižas
parka saliņas; šonedēļ darbi
turpinās un tiek stādīti koki un
krūmi Bebrenes muižas parkā.
Parka atjaunošanas darbi notiek
pēc ainavu arhitektes M. Janeles
izstrādātā parka rekonstrukcijas
plāna.

Darbi turpinās arī pie Valaiņu
pilskalna teritorijas attīrīšanas no
krūmiem un kritušajiem kokiem;
maijā tiks uzstādīta norādes zīme,
marķēta taka uz pilskalnu un
Valaiņu upurakmeni.

Talkas laikā Valaiņu pilskalnā
tika atrasts arī lietiskais
pierādījums tam, ka mēs kopjam
vēsturisku vietu; tika atrasta
dzelzs laikmeta podu lauska!

Norādes zīmes ir izgatavotas
un maijā tiks izvietotas arī pie
citiem Bebrenes pagasta
kultūrvēsturiskajiem objektiem.

Dvietes pagastā tika sakopta
Dvietes iebraucamā ceļa apkārt-
nie, izveidoti jauni apstādījumi.
Daļa talcinieku darbojās arī parka
teritorijā.

Eglaines pagastā pamatskolas
skolēni talkoja Lašu pilskalnā, J.
Raiņa mūzas Mēnesmeitinas at-
dusas vietā. Skolēnu grupiņa ar
Bebrenes pamatskolas Amatu
mācības skolotāju gatavos put-
nubūrīšus. Savukārt, tehniskie
darbinieki skolas apkārtni apzaļu-
mos ar jaunām eglītēm un sare-
montēs saimniecības ēku.

Ilūkstē aptuveni 40 cilvēki dar-
bojās pie atpūtas laukumu vei-
došanas pie:

•Kastaņu un Stadiona ielas
krustojuma,

•Zemnieku un Pilskalnes ielu
krustojuma.

Tika veikta teritorijas at-
brīvošana no vecajiem celmiem,
jaunu koku stādīšana, kā arī
gājēju celiņu ierīkošana.

Ilūkstes 1.vidusskolas 9.klases
skolēni talkas ietvaros darbojās
Ilūkstes luterāņu draudzes baznī-
cas teritorijas sakārtošanas dar-
bos.

Ilūkstes 2. Vidusskolas un
Ilūkstes novada neklātienes
vidusskolas skolēni saposa gan
skolas teritoriju, gan daļu Ilūkstes
stadiona.

Pilskalnes pagastā uz Lielo
talku pulcējās 40 talcinieki, īpaši
ieinteresēti bija bērni, jo tika

ierīkots un labiekārtots sporta
laukums. No topošā sporta
laukuma tika lasīti akmeņi, apkārt
laukumam talcinieki sastādīja
ozolus un priedītes. Tika uzslieta
koka konstrukcija lapenei, kura
tiks pabeigta tuvākajā laikā un
ierīkota ugunskura vieta.

Domes priekšsēdētāja viet-
nieks Maigurs Krievāns sporta
laukuma labiekārtošanā strādāja
ar savu tehniku un uzdāvināja
āboliņa sēklu futbola laukuma
apsēšanai. Domes deputāts Agris
Elerts dāvināja priedīšu stādus.

Pēc labi padarīta darba visus
talciniekus uz tēju un desiņām
aicināja Pilskalnes pagasta teri-
torijas un komunalās
saimniecības pārzine Ludmila
Riekstiņa.

Subates iedzīvotāji sakopa
Baltā krusta teritoriju, iestādīja
kastaņas, kā arī salaboja soliņus
pie Subates pamatskolas.

Subates pamatskolas skolēni
un skolotāji savu ieguldījumu
Latvijas sakopšanā deva 27.aprīļa
pēcpusdienā, kad pēc centīga
darba mācību stundās, viņi devās
sakopt un sakārtot savas skolas
tuvāku un tālāku apkārtni. Ikviens
varēja aktīvi piedalīties savas ap-
kārtnes sakopšanā ne tikai vācot

atkritumus, bet pavecot arī dažā-
dus citus labus darbus. Talkas
laikā tika salaboti un nokrāsoti 7
soliņi pie skolas, iestādīti 20 bērz-
iņi aiz skolas, nolasīti akmeņi no
skolas zālāja un sporta laukuma,
uzraktas un sagatavotas
stādīšanas darbiem vairākas puķu
dobes skolas pagalmā, sakopta
apkārtne pie luterāņu un katoļu
baznīcām, kā arī savākti pašu
aizmirstie un vēja atnestie atkri-
tumi.

Skolēni ar savu darbu labprāt
atbalstīja skaisto ideju par to, ka
Latvija kādreiz varētu kļūt par
tīrāko vietu pasaulē un darīja
visu, lai varētu dzīvot skaisti, lai
par to ir prieks pašiem un visiem
pārējiem.

Šēderē talkā piedalījās 29 cil-
vēki, kas savāca 150 atkritumu
maisus. Tika vākti atkritumi paš-
valdības mežā, kur tika piepildīti
68 maisi, kā arī Šēderes ciemā un
tam blakus esošajā teritorijā (82
maisi).

Ir prieks, ka šī diena vienoja
Latvijas iedzīvotājus kopējā
darbā un priekā par tīrāku un za-
ļāku Latviju! Uzturēsim skaistu
un sakoptu vidi arī ārpus šīs di-
enas!

Sarmīte Bogdanoviča

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

Ikdienā diezgan ilgi ir nācies saskarties ar citu cilvēku
rūpēm un problēmām. Ir iepazīti dažādi likteņi. Un aiz
visas šīs “drūmās” problēmu bagāžas saskatīju iespēju ie-
saistoties politikā ar savu pieredzi veicināt sociālās jomas
attīstību.

Kāda ir deputāta darba specifika?
Atbildība, jo katrs lēmums ietekmē kāda cilvēka vai cil-

vēku grupas dzīvi. Vissvarīgākais ir pieņemt pareizus un
objektīvi izvērtētus lēmumus, lai tie nekaitētu novada at-
tīstībai.

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

Godīgums, taktiskums, drosme, atvērtība, pieejamība.

Deputāts visā savā darbībā ir tautas pārstāvis.
Sakiet, lūdzu, kas, jūsuprāt, ir tas, kas pašlaik vis-
vairāk uztrauc novada (gan pilsētu, gan lauku)
iedzīvotājus?

Nestabilitāte, nav drošības sajūtas.

Pamatdarbā Jūs bieži tiekaties arī ar dzīves
pabērniem. Vai tas palīdz vairāk izprast iedzīvotāju
problēmas un kā tas ietekmē Jūsu, kā deputātes, darbu
un uzskatus?

Ikdienā nākas saskarties ar dažādām cilvēku at-
tieksmēm pret savu dzīvi un līdzcilvēkiem. Ir daudzi
gadījumi, kad īsa mirkļa vai situācijas dēļ daudzu cilvēku
dzīves pēkšņi ir sagriezušās kājām gaisā. Šādi gadījumi
vienmēr atgādina, ka cilvēks ne par ko nevar būt pilnīgi
drošs. Ikkatrs var pēkšņi atrasties “aiz borta”.

Diemžēl aizvien biežāk nākas novērot savstarpējo at-
tiecību trūkumu starp bērniem un vecākiem. Analizējot
daudzās situācijas, lielākoties vienmēr apstiprinās
sakāmvārds - “Ko sēsi, to pļausi”, jo atklājas, ka par
pieaugušajiem bērniem, kuri neliekas ne zinis par saviem
vecākiem, bērnībā arī vecāki nav pievērsuši pietiekošu uz-
manību. Tāpēc esmu pilnīgi pārliecināta, ka vissvarīgākais
dzīvē ir labas, saprotošas savstarpējās attiecības.

Mana nodarbošanās vistiešākā veidā ir saistīta ar prob-
lēmu cēloņu meklēšanu, jo sociālā darba būtība ir palīdzēt
personām, ģimenēm un sabiedrībai kopumā veicināt vai
atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt. Palīdzēt ikkatram
atrast resursus, kā mazināt problēmu loku. Tomēr atbalsts
var izdoties tikai ar nosacījumu, ja cilvēki paši to vēlēsies.
Diemžēl ne visiem ir tāda vēlēšanās. Uzskatu, ka ir jāat-
balsta bērni, ģimenes ar bērniem, jaunieši un veci ļaudis,
savukārt ikkatrai pieaugušai personai pašai jābūt atbildīgai
par savu dzīvi.

Vai var teikt, ka Jūs vienmēr esat pieejama saviem
vēlētājiem?

Jā.

daudzi iedzīvotāji ir palikuši bez darba. Nākotnē
bezdarbnieku skaits varētu palielināties. Kādu Jūs, kā
deputāte, redzat šīs situācijas iznākumu?

Protams, ir skumji par esošo situāciju valstī. Mans
redzējums ir tāds - jāsāk darīt pašiem, nevis uz kādu jā-
paļaujas. Tikai ir ļoti, ļoti jāgrib darboties. Un izdosies.

Kādas ir Jūsu, kā deputātes, prioritātes?
Sociālā atbalsta sistēmas pilnveidošana pašvaldībā. Kā

vienu no prioritātēm uzskatu sociālo pakalpojumu at-
tīstīšanu ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un per-
sonām ar funkcionāliem traucējumiem.

Pašvaldībai ir svarīgi atrast dialogu ar jauniešiem. Ier-
audzīt katrā pilsētā un pagastā aktīvu un radošu jauniešu
kodolu, kuri ar savu enerģiju mudinātu rosīties savus vien-
audžus – gan lietderīgi pavadītu brīvo laiku, gan iesaistī-
tos dažādos projektos, gan arī meklētu risinājumus
jauniešiem un visai sabiedrībai dažādām aktuālām lietām.

Visām vadībā esošajām iestādēm šis ir sarežģīts
laiks, kad ir jāpieņem daudz nopietnu un novadam
svarīgu lēmumu. Kas ir Jūsu galvenais vadmotīvs lē-
mumu pieņemšanā?

Iedzīvotāju labklājība, novada attīstība.

Kā Jūs uzskatāt, kurš no realizētajiem un topoša-
jiem projektiem varētu tikt uzskatīts par virzītājspēku
ceļā uz novada izaugsmi?

Ikviens projekts ir vērtīgs, jebkurā projektā tiek ieg-
uldīts milzīgs darbs; idejas, kas tajos ieliktas ir “izauklē-
tas”, būtiskas novada attīstībai.

Gribu izmantot izdevību un projektu rakstītājiem un
īstenotājiem vēlēt neizsīkstošu enerģiju un radošumu pār-
pārēm.

Kas varētu tikt uzskatīts par mūsu novada
bagātību?

Vislielākā bagātība ir darbīgie novada iedzīvotāji .

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

Skatīsimies uz lietām no gaišās puses.
Sarmīte Bogdanoviča

Ingūna Svarāne - Ilūkstes novada sociālā dienesta
vadītāja
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Informācija

Sadarbībā ar "Latvijas Zaļā punkta" sadarbības partneri dalīto atkri-
tumu pārstrādes uzņēmumu SIA „Eko reverss” aicinām visus lauk-
saimniekus uzkrāt lauksaimniecībā izlietotos materiālus nodošanai
otrreizējai pārstrādei:

•Minerālmēslu maisus
•Dārzniecībā izlietoto plēvi
•Lopbarības ietinamo plēvi
•Izlietoto kaitēkļu apkarošanas šķidruma iepakojumu
(plastmasas kannas)

Tiek piedāvāta iespēja uzkrātos videi bīstamos atkritumus no lauk-
saimniekiem ar centralizēta transporta palīdzību bezmaksas izvest un
nogādāt atkritumu otrreizējās pārstrādes punktos. Tiklīdz lauk-
saimniekam izveidojas zināms daudzums atkritumu uzkrājuma,
piedāvājam sazināties ar speciālistiem pa zemāk norādītajiem tāl-
ruņiem. Lauksaimnieku sniegtā informācija tiks apkopota un vadoties
pēc saņemtās informācijas tiks sastādīts atkritumu izvešanas grafiks
un maršruts, vienojoties par abām pusēm izdevīgu laiku. Lauk-
saimnieka ieguvums:

•Videi kaitīgo atkritumu izvešana bezmaksas
•Dabas resursa nodokļa maksājuma atvieglojums
•Apliecinājums par videi kaitīgo atkritumu nodošanu
otrreizējai pārstrādei
•Iespēja izvairīties no kaitnieciskas darbības attiecībā pret

dabas piesārņošanu (videi bīstamo atkritumu dedzināšana!!!)

Lauksaimnieku atsaucība, sapratne un aktīva darbība sniegs iespēju
uzsākt uzkrāto atkritumu centralizētu izvešanu visdrīzākajā laikā.

Tālruņi informācijai: Projektu vadītāja:
Egita Matulēna
28829412; 29298621

Lauksaimniecības izstāde "Viļāni 2010"
Jūs būsiet gaidīti Zemkopības ministrijas un akciju sabiedrības “Viļānu selekcijas un izmēģinājumu

stacija” rīkotajā plašā lauksaimniecības izstādē 2010.gada 10. un 11. jūlijā. Izstādē aicinātas piedalīties
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, zinātnes centri, lauksaimniecības skolas, zemnieku saimniecības,
lauksaimniecības tehnikas un materiālu ražotāji un realizētāji, šķirnes mājdzīvnieku audzētāji, individuālie
ražotāji, ārzemju viesi u.c.
Ekspozīcijas iekārtošana
Amatniekiem vietu iekārtošana

09.jūlijā
10.jūlijā no plkst. 7.00 līdz plkst.9.00

Koncerts 10.un 11.jūlijā no plkst.9.00 līdz 10.00

Izstādes un pļāvēju sacensību atklāšana 10.jūlijā plkst. 10.00

Izstādes darba laiks 10.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00
11.jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00

Šķirnes mājdzīvnieku demonstrēšana 10.un 11.jūlijā no plkst. 11.00 līdz 15.00

Latvijas pļāvēju sacensības 10.jūlijā no plkst.10.30 līdz 18.00

Tikšanās ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem,
zinātniekiem un politiķiem 10.jūlijā no plkst.14.00 līdz 16.30

Zirgu paraugdemonstrējumi 10.jūlijā no plkst.15.00 līdz 17.00

Lauksaimniecības mašīnu demonstrēšana 10.un 11.jūlijā no plkst. 11.00 līdz 17.00

Sējumu apskate un iepazīšanās ar audzēšanas
tehnoloģiju, laukaugu šķirņu demonstrējumi 10.un 11.jūlijā no plkst. 11.00 līdz 17.00

Koncerts – uzstājas Eriņu ģimene 10.jūlijā no plkst. 19.00 līdz 20.00

Nakts balle – spēlē grupa „Lifts” 10.jūlijā no plkst. 20.00

Izstādes svinīgs noslēgums 11.jūlijā plkst. 16.00

Izstādes demontēšana un eksponātu izvešana 12.jūlijā

Pieteikuma veidlapa ir atrodama internetvietnē www.laukutikls.lv

Pieteikumu iesniegšanas adrese: Akciju sabiedrība "Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija", Maltas
ciems, Viļānu pagasts, Rēzeknes rajons, LV-4650, tālr. 64662505, 64662692, fakss 4662699, e-pasts:

selekcija@inbox.lvUzņēmēji aicināti tirgoties atlaižu
pasākumā “Cenplēsis 2010” Rīgā

Jau pēc nepilna mēneša no 4. līdz 14. jūnijam Ķīpsalā notiks vēl nebi-
jis projekts – atlaižu lielveikals “Cenplēsis 2010”, kurā ir aicināti
piedalīties uzņēmēji, lai iztirgotu savus labākos ražojumus un pakalpo-
jumus par neredzēti zemām cenām.

“Cenplēsis 2010” ir unikāla iespēja uzņēmumiem vien-
padsmit dienu laikā realizēt saražotās un iepirktās preces, izpārdot
pagājušā gada kolekcijas, kā arī piedāvāt savus pakalpojumus ar
ievērojamām atlaidēm plašam apmeklētāju lokam, kas novērtē kvali-
tatīvas preces par zemākām cenām.

“Cenplēsis 2010” plašā ekspozīcija būs veidota pēc nozarēm
vairākās sadaļās: preces mājai, mēbeles un interjera preces, lielā un
mazā sadzīves tehnika; sporta preces, apģērbi, apavi un aksesuāri un
pat auto un autoaksesuāri.

Šajās dienās pie Ķīpsalas halles darbosies zemnieku tirdziņš, kurā
apmeklētāji varēs degustēt un iegādāties pašmāju gardos ražojumus
un iegūt īpašumā amatnieku izstrādājumus. Turpat āra ekspozīcijā būs
atrakciju un atpūtas zona, kur bērniem izdauzīties, kamēr vecāki
ļausies iepirkšanās trakumam.

Atlaižu lielveikals – preču izpārdošana “Cenplēsis 2010” notiks
no 4. līdz 14. jūnijam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Vien-
padsmit dienas Ķīpsalā valdīs iepirkšanās atmosfēra, un tiks pirktas
un pārdotas dažādu nozaru preces un pakalpojumi par ievērojami
zemākām cenām nekā citviet.
Cenplēsis internetā:
http://www.cenplesis.lv

Papildu informācija par piedalīšanos atlaižu lielveikalā:
Andris Pencis, projekta vadītājs
GSM.: 26111180, e-pasts: andris.pencis@bt1.lv

Oskars Bāgants, projektu grupas vadītājs
GSM: 26141565, e-pasts: oskars.bagants@bt1.lv

22. un 23. maijā Latvijā norisinājās sacensības
aizraujošā dabas sporta veidā - jau septīto reizi
putnu vērotāji diennakti ilgās sacensībās no putnu
vērošanas torņiem centās reģistrēt iespējami lielāku
putnu sugu skaitu.

‘’ Torņu cīņas 2010" ar CEMEX finansiālu
atbalstu organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība
(LOB).

Pagājušās nedēļas nogalē, 22. maija rītā, de-
viņas pieredzējušu putnu vērotāju komandas devās
uz putnu vērošanas torņiem deviņās Latvijas vietās,
lai 24 stundu laikā reģistrētu visas tur redzamās un
dzirdamās putnu sugas.

Sacensības notika tornī Kuivižos (Salacgrī-
vas novads), divos torņos pie Lubāna ezera
(Madonas novads), tornī pie Papes ezera (Rucavas
novads), tornī Kaltenē (Rojas novads), tornī pie En-
gures ezera (Tukuma novads), tornī Dunduru pļavās
(Tukuma novads), tornī pie Kaņiera ezera (Engures
novads) un tornī Dvietes dabas parkā (Ilūkstes no-
vads).

Sacensību atklāšana un torņu izloze komandu
starpā notika sestdien, 22. maijā, plkst. 9:00 Rīgā.

Noslēguma pasākums un uzvarētāju apbalvošana
notika svētdien, 23. maijā, plkst. 18:00. Par uz-
varētājiem atzina komandu, kas spēja visvairāk
uzlabot līdzšinējo torņa rekordu (tornī novēroto
putnu sugu skaitu). Atzinību guva arī interesantākā
novērojuma reģistrētāji un draudzīgākā komanda,
kas tornī uzņēma visvairāk apmeklētāju. Šīs ko-
mandas saņēma vērtīgas grāmatas par putniem un
to noteikšanu.

Pagājušajā gadā uzvarēja Ķūļciema torņis pie
Engures ezera (Talsu rajons), kur 24 stundu laikā
novēroja 74 putnu sugas, pārsniedzot šī torņa ie-
priekšējo gadu maksimālo rādītāju par trīs sugām.

Šogad ‘’Torņu cīņās 2010’’ uzvarēja Dvietes
palienes putnu vērošanas tornis pie Skuķu ezera, kur
putnus skaitīja komanda Himantopus himantopus
(Andris Klepers, Ivars Brediks, Edijs Haberkorns,
Ilze Bojāre)! Uzvarētāju komanda no torņa Dvietes
dabas parkā (Ilūkstes novads) 24 stundu laikā
novēroja 96 putnu sugas. Dvietes putnu vērošanas
tornis šogad sacensībās piedalījās pirmo reizi. Ko-
manda atzīst, ka "tornis piedāvā ļoti labus apstākļus
putnu vērošanai - tā tuvumā ir ezers, mežs, viensēta

un ganības ar katrai no šīm vietām
raksturīgo putnu sugu daudzvei-
dību. Putnu ir daudz gan sugu, gan
skaita ziņā. Priecēja melno stārķu,
jūras ērgļu pāra un baltspārnu zīriņa
novērojumi, bieži dzirdēja arī
vālodzi. Interesanti, ka tomēr
neizdevās piereģistrēt šīs vietas
simbolu - griezi.

Tas nozīmē to, ka Ilūkstes no-
vadā atrodas viens no labākajiem
putnu vērošanas torņiem Latvijā!!!

Bebrenes pagasta pārvaldes
vadītāja

Benita Štrausa

“Torņu cīņās 2010’’ uzvar Dvietes palienes
putnu vērošanas tornis

Aicinājums lauksaimniekiem
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•Izdarīja grozījumus pašvaldības 2010.gada budžetā.
Papildus līdzekļus piešķīra pirmskolas izglītības iestādei
“Zvaniņš” Lattelekom virszemes televīzijas ierīkošanai,
Eglaines pamatskolai autobusa uzturēšanai, Bebrenes
vidusskolai jaunu krēslu iegādei aktu zālē, Pilskalnes pa-
gasta pārvaldei pavasaru plūdu seku novēršanai, Bebrenes
pagasta pārvaldei un Subates komunālajam dienestam au-
totransporta uzturēšanai un remontam.

•Apstiprināja pašvaldības un tās izveidoto SIA
2009.gada finanšu pārskatus. Pašvaldībai 2009.gadā bi-
lances aktīvi Ls 15 974 775, pamatbudžeta ieņēmumi un
izdevumi Ls 5 883 590, SIA “Ornaments” bilances aktīvi
Ls 2 406 234, finanšu rezultāti – peļņa Ls 22 657, SIA
“Veselības centrs “Ilūkste” bilances aktīvi Ls 90 772, fi-
nanšu rezultāti – peļņa Ls 36 148, SIA ”Veselības un so-
ciālās aprūpes centrs “Subate” bilances aktīvi Ls121 599,
finanšu rezultāti – peļņa Ls 17 387, SIA ”Šēderes pakalpo-
jumi” bilances aktīvi Ls 284 028, finanšu rezultāti – za-
udējumi Ls 6 825.

•Atļāva SIA ”Ornaments” saņemt bankas aizdevumu
kravas automašīnas - pašizgāzēja ar manipulatoru un celt-
spēju 6-7 tonnas iegādei.

•Nolēma sniegt finansiālu palīdzību visām novada re-
liģiskajām organizācijām un šajā sakarā sadalīja
2010.gada reliģijai paredzētos budžeta līdzekļus kop-
summā Ls 10 000 .

•Nolēma ierīkot video novērošanu Ilūkstē, Vienības
laukumā un Brīvības ielā 7, piešķirot budžeta līdzekļus Ls

3053 apmērā.
•Apstiprināja pašvaldības pakalpojumu centra

speciālista amata vienību un noteica kārtību kādā paš-
valdības pakalpojumu centrā un pārvaldēs tiks sagatavoti,
reģistrēti un parakstīti izziņu un apliecinājuma dokumenti.

•Apstiprināja Bebrenes kultūras nama senioru ansam-
bļa vadītāja amata vienību un noteica darba samaksu.

•Nolēma pieņemt no Latvijas Futbola Federācijas dāv-
inājumu – mākslīgo futbola laukuma segumu (13x20 m)
un to uzstādīt par pašvaldības līdzekļiem.

•Martā novada dome informēja RAPLM, ka ir
izvēlējusies pašvaldības pakalpojumu nodrošināšanai
izveidot vienu kopīgu Subates pilsētas un Prodes pagasta
pārvaldi, kas ļautu arī ietaupīt pašvaldības budžeta
līdzekļus. Ministrija ir devusi atbildi, ka piekrīt šādam no-
vada domes izvēlētam pašvaldības sniegto pakalpojumu
modelim. Dome pieņēma lēmumu par kopīgas pašvaldības
struktūrvienības “Subates pilsētas un Prodes pagasta pār-
valdes” izveidošanu un apstiprināja tās reglamentu.

•Nolēma nojaukt pašvaldības ēku Subatē, Tirgus ielā
14. Minētā ēka atrodas pašā Subates pilsētas centrā, ir
daļēji sagruvusi, tā degradē pilsētvidi un nav nepieciešama
pašvaldības funkciju veikšanai. Ēku nojauks un vietu la-
biekārtos Subates komunālais dienests.

•Apstiprināja saistošos noteikumus par augstas detal-
izācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un
pakalpojumu maksu Ilūkstes novadā. Saistošie noteikumi
tiks publicēti “INV” pēc RAPLM atzinuma saņemšanas.

•Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo
īpašumu Ilūkstē, Brīvības ielā 56, ”Akmenāji” un “Vanagi
Bebrenes pagastā, ”Ezerkrasti” Šēderes pagastā un ”Āres”
Dvietes pagastā.

•Anulēja deklarētās dzīvesvietas divām personām Ilūk-
stē, Pilskalnes ielā 17a-1.

•Piešķīra līdzfinansējumu atbalstītajiem projektiem,
t.sk. Ls 1968 Eglaines pamatskolas dalībai projektā
“Mūžizglītības Commenius akcija ”Skolu partnerībai” un
Ls 2904 novada pašvaldībai dalībai projektā “Daugavpils
un Ilūkstes novadu partnerība ”Kaimiņi””.

•Piešķīra adreses AS “Latvenergo” objektiem Ilūkstes
novadā.

•Izskatīja iedzīvotāju iesniegumus par pašvaldības
zemes piešķiršanu nomā sakņu dārzu ierīkošanai.

•Atvieglojumus piešķīra Valsts ieņēmumu dienestam
par telpu Ilūkstē, Brīvības ielā 13 izmantošanu un Ilūkstes
pareizticīgo draudzei par nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumiem.

Ar domes sēžu protokoliem un pieņemtajiem lēmu-
miem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv
sadaļā “Dome/domes sēdes/” un lasīt visās novada bib-
liotēkās.

Pašvaldības lietu pārvaldes nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova

Ko nolēma deputāti aprīļa domes sēdē

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes

28.01.2010. lēmumu Nr.27
(prot. Nr.2., 27.&.)

Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2010

ar grozījumiem ( 25.03.2010. Ilūkstes novada domes lē-
mums Nr.90 ''Par saistošo noteikumu Nr.4/2010

''Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 28.01.2010.
saistošajos noteikumos Nr.2/2010 ''Kārtība, kādā Ilūk-

stes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā'' apstiprināšanu'''')

"Kārtība, kādā Ilūkstes novada
pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa

jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 5.pantu, 6.panta
2.daļu, 7.panta 5. un 6.daļu, 9.panta 1.daļas 4.punktu,
14.panta 1.daļas 1.punkta c) apakšpunktu, 14.panta
1.daļas 6.punktu, 15.pantu, 17.panta 1.daļu, 24. panta
1.daļu, Latvijas Republikas likuma “Par sociālajiem dzī-
vokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 6. pantu,
8.pantu, 9.panta 4.daļu, 10.panta 2.daļu, 12.pantu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi)
nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā (turpmāk tekstā
– pašvaldības palīdzība), kārtību, kādā personas reģistrē-
jamas pašvaldības palīdzības reģistrā un izslēdzamas no
tā, palīdzības sniegšanas kārtību, kā arī Ilūkstes novada
domes institūcijas, kuras reģistrē personas un sniedz
likumā ''Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā''
noteikto palīdzības veidu.
2. Noteikumi attiecas uz Ilūkstes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā reģistrētām fiziskām personām, kā
arī noteikumi attiecas uz Ilūkstes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā un ārpus šīs teritorijas reģistrētām
fiziskām personām, kuras minētas šo Noteikumu 9.2. un
9.10. punktos.
3. Lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu
risināšanā pieņem un personu reģistrus pašvaldības
palīdzības saņemšanai kārto Ilūkstes novada pašvaldības
Dzīvokļu komisija un Sociālais dienests.

II Palīdzības veidi, palīdzības reģistri un to grupas
4. Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību dzī-
vokļu jautājumu risināšanā:
4.1. pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās
telpas izīrēšana;
4.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;
4.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;
4.4. palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu;
4.5. pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un
maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu, segšanai (turpmāk - dzīvokļa pabalsts).
5. Ilūkstes novada pašvaldības Dzīvokļu komisija izveido
un kārto sekojošus palīdzības reģistrus:
5.1. pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšana – Reģistrs Nr.1;
5.2. sociālo dzīvokļu izīrēšana – Reģistrs Nr.2;
5.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu – Reģistrs
Nr.3;
5.4. palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu
īrējamu dzīvojamo telpu – Reģistrs Nr.4.
6. Ilūkstes novada Sociālais dienests izveido un kārto
sekojošu palīdzība reģistru:
6.1. dzīvokļa pabalsta piešķiršana - Reģistrs Nr.5;
7. Katrā palīdzības reģistrā personas reģistrējamas divās
grupās:
7.1. 1.grupa – personas, kurām palīdzību nodrošina pir-
mām kārtām;
7.2. 2. grupa – personas, kurām palīdzību nodrošina vis-
pārējā kārtībā.

III. Pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšana
Personas, kurām ir tiesības saņemt pašvaldības dzīvo-
jamo telpu izīrēšanas palīdzību

8. Papildus likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu ris-
ināšanā” 14. pantā noteiktajām personām, tiesības uz
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām
ir:
8.1. personām, kuras reģistrētas līdz šo Noteikumu spēkā
stāšanās dienai pašvaldības palīdzības saņemšanai pirmām
kārtām;
8.2. personai, par kuras izlikšanu no dzīvojamās telpas,
pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2
pantu, ir stājies spēkā tiesas spriedums, var tikt sniegta
palīdzība viņas dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot
atkārtoti šo dzīvojamo telpu, pie nosacījuma, ja persona
labprātīgi, pilnībā ir nomaksājusi parādus par īres maksu
un maksu par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu.

9. Tiesības uz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā vis-
pārējā kārtībā ir:
9.1. personām, kuras reģistrētas līdz šo Noteikumu spēkā
stāšanās dienai pašvaldības palīdzības saņemšanai vis-
pārējā kārtībā;
9.2. speciālistiem, kuri ir pieņemti darbā pašvaldībā vai
tās iestādē, lai nodrošinātu pašvaldībai noteikto funkciju
veikšanu;
9.3. personām (ģimenēm), kuras audzina nepilngadīgus
bērnus un īrē (lieto) vienistabas dzīvokli, vienu istabu vai
tādu dzīvojamo telpu, kuras kopējā platība ir mazāka par
6 m2 uz vienu cilvēku;
9.4. personām, kuras dzīvo un deklarējušas pamat-
dzīvesvietu vienā dzīvojamā telpā, ir izveidojušas vairākas
pilnas (vīrs un sieva) ģimenes, bet katra ģimene nav
apgādāta ar izolētu istabu;
9.5. personām (ģimenēm), kuras ne mazāk kā piecus gadus
lieto dzīvojamo telpu uz apakšīres līguma pamata vai īres
līguma pamata īpašniekam piederošā dzīvojamā telpā;
9.6. personām (ģimenēm), kas īrē dzīvojamo telpu dena-
cionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un li-
etojušas minēto dzīvojamo telpu līdz īpašuma tiesību
atjaunošanai, ja dzīvojamā telpa ir nepieciešama mājas
īpašniekam un īpašnieks pašvaldībā iesniedzis pieteikumu
dzīvokļa atbrīvošanai;
9.7. personām (ģimenēm), kuras audzina bērnu invalīdu;
9.8. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām,
kurām nav apgādnieku;
9.9. atsevišķi dzīvojošiem invalīdiem, kuriem nav apgād-
nieku;
9.10. maksātspējīgām personām, kuras izteikušas
vēlēšanos īrēt labiekārtotu, lielāku, neizīrētu dzīvojamo
telpu.
10. Pašvaldības palīdzība šo noteikumu 9.3., 9.4., 9.5.,
9.7., 9.8., 9.9. punktos minētajām personām tiek sniegta
ar nosacījumu, ka tās ir Ilūkstes novada iedzīvotāji, kuri
nepārtraukti pēdējo piecu gadu laikā ir deklarējuši savu
pamatdzīves vietu Ilūkstes novada administratīvajā teri-
torijā.
11. Pašvaldības palīdzība maksātspējīgām personām
izīrējot labiekārtotu, ilgstoši neizīrētu dzīvojamo telpu var
tikt sniegta arī tām personām, kuras nav deklarējušas savu
dzīvesvietu Ilūkstes novada pašvaldībā, ja vien ir sniegta
šī veida palīdzība visām reģistrā iekļautajām personām,
kuru deklarētā vieta ir Ilūkstes novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā.
12. Pašvaldības palīdzība izīrējot labiekārtotu (dzīvoklis,
kas nodrošināts ar centrālapkuri, auksto ūdeni un kanal-
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izāciju dzīvoklī) dzīvojamo telpu netiek sniegta personām,
kuras izliktas no dzīvojamās telpas likuma ‘’Par dzīvo-
jamo telpu īri’’ 28.pantā noteiktajā kārtībā un 28.1 (īrnieks
bija pārkāpis dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus) un
28.2 (īrnieks bija parādā īres maksu un maksu par pamat-
pakalpojumiem) pantos noteiktajos gadījumos, izņemot
personas, kuras minētas šo Noteikumu 8.1. punktā.
Personu reģistrācijas kārtība pašvaldības dzīvojamo

telpu izīrēšanā
13. Persona, kura vēlas saņemt pašvaldības palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā, iesniedz Ilūkstes novada paš-
valdībai rakstisku, motivētu iesniegumu, kuru paraksta
visi pilngadīgie ģimenes locekļi un dokumentus, kas
apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību. Ies-
niegumā persona ar savu parakstu apliecina:
13.1. ka tās, kā arī ģimenes locekļu īpašumā (arī kopī-
pašumā), vai lietošanā nav cita dzīvojamā platība vai arī
nekustamais īpašums, ko var izmantot peļņas gūšanai;
13.2. ka tā pēdējo piecu gadu laikā nav devusi piekrišanu
privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai per-
sonai un noslēgusi ar šo personu vienošanos par dzīvo-
jamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai nav devusi
piekrišanu atsavināt dzīvokli un darījuma rezultātā za-
udējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.
14. Persona iesniedz rakstisku iesniegumu, atkarībā no
situācijas pievienojot šādus dokumentus:
14.1. izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
14.2. svītrots ar 25.03.2010.saistošajiem noteikumiem
Nr.4/2010;
14.3. personas, kuras tiek izliktas no dzīvokļa, pamato-
joties uz tiesas spriedumu - spēkā stājušos tiesas
sprieduma par izlikšanu no dzīvokļa kopiju, uzrādot
oriģinālu;
14.4. personas ar nepilngadīgiem bērniem- bērnu dz-
imšanas apliecību kopijas vai bāriņtiesas lēmuma par aiz-
bildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopiju vai
bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelšanu kopiju, uzrā-
dot oriģinālus;
14.5. pensionāri - pensijas apliecības kopiju, uzrādot
oriģinālu;
14.6. politiski represētās personas - politiski represētās
personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.7. invalīdi – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
komisijas izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;
14.8. repatrianti – repatrianta izziņu, uzrādot oriģinālu un
arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku
pēdējo pastāvīgo pierakstu pirms izceļošanas no Latvijas;
14.9. personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ies-
lodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas kopiju, uzrādot
oriģinālu, izziņu par pēdējo deklarēto dzīvesvietu;
14.10. persona, kura vēlas saņemt palīdzību, ja īrētā dzīvo-
jamā telpa ir avārijas stāvoklī, iesniedz būvvaldes atz-
inumu (aktu par dzīvojamās telpas stāvokli, kuru sastādījis
sertificēts speciālists);
14.11. ģimenes, kuras noslēgušas laulību un vēlas saņemt
palīdzību, iesniedz laulības apliecību;
14.12. šo Noteikumu 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6. punktos
minētās personas iesniedz dzīvojamās telpas īres
(apakšīres) līguma kopiju;
14.13. šo Noteikumu 9.10. punktā minētās personas (mak-
sātspējīgās personas) iesniedz izziņu par darba algu vai
izziņu no VSAA par obligātajām sociālās apdrošināšanas
iemaksām vai pensijas apmēru vai citus dokumentus, kas
apliecina personas maksātspēju;
14.14. pašvaldības funkciju realizēšanai uzaicinātajiem
darbā speciālistiem jāiesniedz darba devēja pamatots
lūgums par dzīvojamās telpas nepieciešamību;
14.15. informācijas precizēšanai personai var pieprasīt ies-
niegt papildus dokumentus.
15. Lēmumu par bērna bāreņa vai bez vecāku gādības pa-
likuša bērna ievietošanu valsts audzināšanas iestādē vai
nodošanu aizbildnībā, par aizbildnības tiesību izbeigšanos
vai aprobežošanu Dzīvokļu komisija pieprasa bāriņtiesai.
16. Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt
palīdzību un reģistrēšanu pašvaldības dzīvojamo telpu
izīrēšanas palīdzības reģistrā, kā arī izslēgšanu no minētā
reģistra vai atteikumu atzīt šo personu par tiesīgu saņemt
minēto palīdzību, pieņem Dzīvokļu komisija.
17. Dzīvokļu komisija var pieņemt lēmumu atteikt atzīt
personu par tiesīgu saņemt likuma „Par palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 3.panta 1.punktā noteikto palīdzību,
papildus šī likuma 7.panta 5.daļā minētajiem gadījumiem,
ja pirms palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību (dar-

bību vai bezdarbību) apzināti pasliktinājusi savus dzīvokļa
apstākļus, piecus gadus pēc tam, kad:
17.1. personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tiek
izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu
vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu
pārkāpšanu;
17.2. persona iemitina savā dzīvojamā telpā citas per-
sonas, kuras nav viņa ģimenes locekļi, tādējādi samazinot
dzīvojamās telpas platību līdz tādai platībai, kas ir mazāka
par 6m2 uz vienu cilvēku;
18. Personas, kuras noteiktā kārtībā atzītas par tiesīgām
saņemt pašvaldības palīdzību un iekļaujamas palīdzības
reģistrā, reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas paš-
valdībai iesniegumu.
19. Papildus likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu ris-
ināšanā” noteiktajām ziņām, par katru personu, kas
reģistrēta palīdzības saņemšanai, palīdzības reģistrā
iekļauj šādas ziņas:
19.1. personas dzīvesvietas adrese,
19.2. ģimenes locekļu skaits.

Pašvaldības dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība
20. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā
īrēt reģistrācijas secībā. Atsevišķos gadījumos Dzīvokļu
komisijai vai Sociālajam dienestam ir tiesības neievērot
reģistrācijas secību, ņemot vērā konkrētus apstākļus
(ģimenes nodrošinājums ar dzīvojamo telpu, materiālie
apstākļi u.tml.).

IVSociālo dzīvokļu izīrēšana
Personas, kurām ir tiesības saņemt sociālā dzīvokļa

izīrēšanas palīdzību
21. Papildus Latvijas Republikas likuma „Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajam dzīvojamām mājām” 5.panta
1.daļā noteiktajām personām, tiesības īrēt sociālo dzīvokli
ir:
21.1. trūcīgām personām (ģimenēm), kuras nepārtraukti
pēdējos piecus gadus ir deklarētas Ilūkstes novada ad-
ministratīvajā teritorijā un kurām nav noteiktas dzīvesvi-
etas, un kuras pirms palīdzības lūgšanas nav apzināti
pasliktinājušas savus dzīves apstākļus.

Personu reģistrācijas kārtība sociālā dzīvokļu
izīrēšanā

22. Persona (ģimene), kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli ies-
niedz pamatotu iesniegumu un dokumentus, kuri apliecina
personas tiesības īrēt sociālo dzīvokli, saskaņā ar Ministru
kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 233
„Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas
(ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa
kopējās platības normām”.
23. Persona (ģimene), kura iesniegusi dokumentus un
atzīta par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli ar Dzīvokļu komisi-
jas lēmumu tiek reģistrēta palīdzības reģistrā kā pre-
tendente uz sociālā dzīvokļa īri, pieteikumu iesniegšanas
secībā.
24. Sociālo dzīvokļu izīrēšanas palīdzības sniegšanas
reģistru kārto Dzīvokļu komisija.
25. Persona (ģimene), kura ir zaudējusi tiesības īrēt so-
ciālo dzīvokli ar Dzīvokļu komisijas lēmumu tiek izslēgta
no palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa piešķiršanai. Izs-
lēgšanai par pamatu ņemams viens no šādiem dokumen-
tiem:
25.1. Sociālā dienesta izsniegtā izziņa, ka persona
(ģimene) nav trūcīga, mazaizsargāta;
25.2. personas iesniegums par izstāšanos no palīdzības
reģistra sociālā dzīvokļa piešķiršanai.
Sociālā dzīvokļa piedāvāšanas un izīrēšanas kārtība

26. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu vai sociālā dzī-
vokļa īres līguma atjaunošanu pieņem Dzīvokļu komisija,
pamatojoties uz personas pamatotu iesniegumu, pievieno-
tajiem dokumentiem un Sociālā dienesta atzinumu.
27. Sociālo dzīvokļu izīrēšanas secību nosaka, ņemot vērā:
27.1. secību, kādā persona reģistrēta reģistrā;
27.2. personas (ģimenes) nodrošinātību ar dzīvojamo
telpu;
27.3. personas (ģimenes) materiālos apstākļus.
28. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu sociālo dzī-
vokli vispirms piedāvā īrēt ''Sociālo dzīvokļu izīrēšanas
palīdzības reģistra'' 1.grupā reģistrētām personām, kuras
saskaņā ar likuma ''Par sociālajiem dzīvokļiem un so-
ciālajām dzīvojamām mājām'' 5.panta 1.daļu ar sociālo
dzīvokli nodrošināmas pirmām kārtām. Ja šādas personas
nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt at-
tiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt personām, kuras
reģistrētas palīdzības sniegšanas reģistrā 2.grupā saskaņā

ar šo Noteikumu 21.punktu.
29. Sociālo dzīvokli piedāvā īrēt rakstveidā paziņojot at-
tiecīgajai personai (ģimenei) dienu, kad persona (ģimene)
var apskatīt piedāvāto sociālo dzīvokli.
30. Atbildi uz sociālā dzīvokļa īres piedāvājumu persona
sniedz rakstiski Dzīvokļu komisijai 7 (septiņu) dienu laikā
no dienas, kad personai bija iespēja apskatīt piedāvāto dzī-
vokli.
31. Sociālā dzīvokļa īres līgumu likumā noteiktajā kārtībā
apsaimniekotājs ar īrnieku slēdz pamatojoties uz Dzīvokļu
komisijas lēmumu, dzīvokli nododot ar pieņemšanas -
nodošanas aktu un iepazīstinot ar sociālā dzīvokļa li-
etošanas noteikumiem, par ko īrnieks parakstās un saņem
šo noteikumu eksemplāru.

V Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret
citu īrējamu dzīvojamo telpu

32. Palīdzības saņemšanai īrētās dzīvojamās telpas ap-
maiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu reģistrē personas,
kuras vēlas Ilūkstes novada domes īpašumā vai valdījumā
esošo dzīvojamo telpu apmainīt pret citu īrējamu Ilūkstes
novada domei īpašumā vai valdījumā esošu dzīvojamo
telpu.
33. Personai nav tiesību īrēto dzīvojamo telpu apmainīt
pret lielāku dzīvojamo telpu vai telpu ar labāku labiekār-
tojuma līmeni, ja tā ir parādā par dzīvojamās telpas īri un
komunālajiem pakalpojumiem.
34. Persona, kura vēlas apmainīt dzīvojamo telpu, ja tam
piekrīt visi pilngadīgie ģimenes locekļi, iesniedz Ilūkstes
novada domei rakstveida iesniegumu, kuram pievieno
šādus dokumentus:
34.1. esošā īres līguma kopija;
34.2. izziņa, par īres un komunālo maksājumu parādu vai
tā neesamību, ko izdod dzīvojamās mājas ap-
saimniekotājs;
34.3. citus dokumentus, pēc Dzīvokļu komisijas pamatota
pieprasījuma.
35. Dzīvokļu komisija izskata iesniegumu un pieņem lē-
mumu par personas reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt
personu apmaiņas reģistrā.
36. Reģistra 1.grupā iekļauj maznodrošinātas personas
(ģimenes), kuras vēlas īrēto dzīvojamo telpu apmainīt pret
mazāku vai mazāk labiekārtotu dzīvojamo telpu savas
maksātnespējas dēļ.
37. Dzīvojamo telpu apmaiņai Dzīvokļu komisija piedāvā,
rakstveidā par to paziņojot attiecīgajai personai, paziņo-
jumā norādot piedāvātās dzīvojamās telpas adresi un
dienu, kad persona var iepazīties ar piedāvāto dzīvojamo
telpu.
38. Atbildi uz apmaiņas piedāvājumu persona sniedz ne
vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pēc paziņojumā norādītās di-
enas, kurā personai bija iespējams iepazīties ar piedāvāto
dzīvojamo telpu.

VI Dzīvokļa pabalsts
39. Pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
segšanai Ilūkstes novada pašvaldība piešķir 29.12.2009.
saistošo noteikumu Nr.23/2009 ''Par Ilūkstes novada paš-
valdības sociālās palīdzības pabalstiem un sociālajiem pa-
balstiem'' noteiktajā kārtībā.
VIILēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
40. Persona komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Ilūkstes novada domē Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.03.2010.saistošajiem
noteikumiem Nr.4/2010.

VIII Noslēguma jautājumi
41. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā "Ilūkstes Novada Vēstis" un stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Saistošie noteikumi Nr.5 apstiprināti ar 2004.gada
26.februāra lēmumu Nr.124 (prot.Nr.3., 57.&) „Par
kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība sniedz palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Saistošie
noteikumi Nr.20/2008 apstiprināti ar 2008.gada 28.no-
vembra lēmumu Nr.523 (prot. Nr.19., 12.&) ''Par grozīju-
miem 26.02.2004. saistošajos noteikumos Nr.5 „Par
kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība sniedz palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”''.

Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
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ILŪKSTES NOVADĀ SPORTS IR AUGSTĀ GODĀ....
15.maijā Ilūkstē Ilūkstes no-

vada iedzīvotāji bija liecinieki
tam, ka Ilūkstes novadā sports ir
godā! Lielā rosībā un spraigā
kustībā aizritēja visa diena. šajā
dienā klātesošie bija dalībnieki
diviem lieliem sporta notikumiem
- Ilūkstes novada 5.velomara-
tonam, veltītam H.Lapkovska
piemiņai, kā arī divu minipitch
laukumu atklāšanai.

Jau no paša rīta Ilūkstes pilsē-
tas stadionā rosījās gan mazi, gan
jauni, gan brieduma vecuma
velosportisti un velo sporta
cienītāji. Izvēloties savam ve-
cumam atbilstošo velo distanci,
vai izvēlotis braukt veselības
braucienu bez laika uzskaitījuma,
dalībnieki pieteica sevi kā Ilūk-
stes novada sporta dzīves atbal-
stītājus. Tāpēc lepojamies ar
katru dalībnieku un viņa panāku-
miem.

Šogad velomaratonā piedalījās
96 dalībnieki sākot no 10 gadu
vecuma līdz pat virs 60 gadiem,
kā arī 34 bērni vecumā no 2 līdz 9
gadiem. Visjaunāko dalībnieku
vidū, kuri veica
11 km distanci
Jauniešu (10-
13g) vecuma
grupā ātrākais
bija Surgovts
Dāvis, aiz sevis
atstājot 2.vietā
M a c i j e v s k i
Sandi un
3.vietā – Elertu
Kārli. Starp
jaunietēm šajā
pašā vecuma
grupā ātrākā
bija Šablinska
Madara, 2.go-
dalgoto vietu
ieguva Reine
Žaklīna un
3 . g o d a l g o t o
vietu ieguva
Daukste Linda.
Spraiga cīņa
notika starp
visu vecumu velomaratona dalīb-
niekiem un dalībniecēm (visi
rezultāti skatāmi Ilūkstes novada
mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā

- sports/velomaratons). Vecāko
velobraucēju vidū (virs
60.gadiem) ātrākais izrādījās
Jelisejevs Aleksandrs no Sventes
pag., otrajā vietā atstājot
Savčenko Valēriju no Naujenes
pag., bet trešais palika ilūkstietis
Korsaks Juris. Jūsmojam arī par
vienīgo vecāko velomaratona
dalībnieci Emīliju Baleišu. Arī
šogad velomaratons neiztika bez

savām „rozīnītēm” . Viena no tām
– velomaratona dalībnieku
tandēms Ivars Buldurs un Dainis
Millers, kuriem šogad ir izdevies
izcīnīt arī godalgoto trešo vietu
savā vecuma grupā. Īpašas
skatītāju ovācijas izpelnījās arī
vecākais velomaratona dalībnieks
Stašķevičs Jāzeps, kurš visu brau-
cienu nobrauca, vedot savu
mazdēlu Stašķeviču Ričardu –
jaunāko velomaratona dalībnieku
(2 gadus jauns), uz stūrei priekšā
ierīkota bagāžnieka. Velomara-
tona dalībnieki un arī atbalstītāji
šogad varēja ne vien veldzēt
slāpes, bet arī atjaunot savu en-
erģiju, baudot enerģijas dzērienu,

ko sponsorēja „Veselības
pasaule”, par ko viņiem sakām
lielu paldies. Dalībniekus un at-
balstītājus arī šogad priecēja

gardā spēka putra, ko gatavoja
Bebrenes profesionālās vidussko-
las pavāru komanda, paldies arī
viņiem par to. Šogad velomara-
tona dalībniekiem bija iespēja
izlozes kārtībā saņemt arī
piemiņas veltes par 5.velomara-
tonu. Esam pateicīgi visiem velo-
maratona dalībniekiem,
galvenajam tiesnesim – Andrejam
Lasim, un tiesnesim Jānim
Sniedzem no Latvijas
Riteņbraukšanas federācijas, vi-
etējai tiesnešu un sekretariāta ko-
mandai, Daugavpils novada
sporta pārvaldes vadītājam un
Ilūkstes novadniekam Eduardam
Lihoveckim, LSK komandai,
medmāsai, policijas
darbiniekiem, brīvprātīgajiem iz-
palīdzīgajiem jauniešiem, ap-
skaņotājiem un visiem, visiem,
kuri ar savu līdzdalību atbalstīja
šī pasākuma norisi.

Esam arī pateicīgi Latvijas
Futbola federācijai par atbalstu
„minipitch” jeb mazo futbola

laukumu projekta īstenošanā,
kura rezultātā Ilūkstes novada
lieliem un maziem iedzīvotājiem
ir iespēja brīvā laikā uzspēlēt fut-

bolu uz „minipitch”
laukumiem, kā arī
ievērojami uzlabota
iespēja turpināt kopt,
jau šobrīd spilgtās Ilūk-
stes novada futbola
tradīcijas. Apzinoties šo
laukumu milzīgo
nozīmību, to atklāšanas
pasākumi pie Ilūkstes
PII „Zvaniņš” un Ilūk-
stes pilsētas stadionā arī
izvērtās par vērienīgiem
un grandioziem.
Iemūžināti tika vēs-
turiskie apsveikuma
vārdi no LFF
pārstāvjiem (J.Mežecka
– LFF ģenerālsekretāra,
V.Žuka – LFF organiza-
toriskās daļas vadītāja)
un no Latvijas futbola
izlases futbolista – Ilūk-
stes novada sporta sko-
las audzēkņa Jurija

Žigajeva. Ar skaļām ovācijām
tika sveikta simboliskā LFF ģen-
erālsekretāra J.Mežecka un Ilūk-
stes novada priekšsēdētāja

S.Rāznas futbolbumbas izspēle.

Pasākuma klātesošo acīs bija

lasāms prieks un patiess gan-
darījums par nepārtrauktu novada
attīstību.

Priecāsimies par visu labo un

aktīvi iesaistīsimies arī turpmāka-
jās novada aktivitātēs!

Ilūkstes novada pašvaldības
izglītības, kultūras un sporta

nodaļas vadītāja I.Linarde

Mazie censoņi ...

LFF ģenerālsekretārs J.Mežeckis un Ilūkstes novada priekšsēdētājs
S.Rāzna atklāj laukumu

Roku rokā uz finiša līniju...

Ar skaļām ovācijām tika sveikta simboliskā LFF ģenerālsekretāra
J.Mežecka un Ilūkstes novada priekšsēdētāja S.Rāznas

futbolbumbas izspēle.
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Sveicināti, mani mīļie draugi!

Ir pienācis
laiks sākt jaunu
stāstu mūsu
Bitītes Žužiņas
piedzīvojumu grā-
matā. Kā radās šī
doma? Nu, tad
klausieties!

Kādā siltā
pavasara dienā,
kad rūķēni Incis
un Pince dauzījās

pa pagalmu, atlidoja Žužiņa. Viņa izskatījās no-
raizējusies un domīga. Rūķēni, protams, gribēja
uzzināt, kas ir atgadījies. Bitīte nosēdās uz ziedošā
ceriņu zara un izklāstīja piedzīvoto.

Čakli strādājot Žužiņa paguva aplidot visu tu-
vāko apkārtni un bija izbrīnījusies, ka apkārt ir tik
daudz dažādu skolu, kurās var gan dziedāt, dejot,
sportot un apgūt pašas neparastākās prasmes. Galva
bija pārpildīta ar iespaidiem un lielu informācijas
klāstu. Tāpēc Žužiņai radās ideja, kā šo ,,dārgumu’’
lai parāda citiem. Rūķēni ieinteresēti, sastingušiem

skatieniem klausījās, ko teiks Bitīte.
,,Dosim iespēju katrai mācību iestādei atklāt kaut

ko jaunu un pārliecināties par sen zināmo!’’, svinīgi
paziņoja Žužiņa. Rūķēni neizpratnē bolīja apaļās
ačeles un acu priekšā viņiem rādījās milzīga
jautājuma zīme.

,,Mēs ļausim savu ,,Brīnumaino piedzīvojumu
grāmatu’’ papildināt ar dažādiem konkursiem un
viktorīnām, noderīgu un izzinošu informāciju’’,
turpināja Bitīte. ,,Bet kā tad ar Taviem pasakaina-
jiem stāstiem un uzdevumiem?’’, bēdīgi turpināja
Pince. ,,Tie nekur nezudīs!, optimistiski noteica
Žužiņa. ,,Es tos noteikti turpināšu stāstīt tad, kad
skolēni atpūtīsies, vai arī būs aizņemti.’’mierināja
Bitīte.

,,Tas būs tik interesanti!, priecīgi iesaucās
Rūķēni.

Šajā mēnesī Jūs, mīļie lasītāji, gaida viktorīna
"Vai tu pazīsti savu novadu?", to ir sagatavojuši
Ilūkstes 1.vidusskolas pašpārvalde. Norādiet,
kuras novada vietas atainotas fotogrāfijās. Atbildes
sūtiet "Ilūkstes Novada Vēstis" redakcijai (e-pasts:
sarmite.bogdanovicha@gmail.com). Acīgāko no-
vadnieku uzvārdi tiks publicēti nākamajā laikraksta
numurā.

Sagatavoja Inese Vuškāne

Krustvārdu mīkla

1.Apdzīvota vieta Šederes pagastā.
2.Pagasts, kas atrodas Ilūkstes novadā.
3.Vasaras mēnesis, kurā šogad notiks novada svētki.
4.Upe, kas atrodas Bebrenes pagastā.
5.Slavena vīnogu selekcionāra vārds.
6.Ilūkstes novada pašvaldības šofera uzvārds.
7.Kā sauc pagastu, kas robežojas ar Subates pilsētu?
8.Kurā kultūrvēsturiskā novadā atrodas Ilūkstes novads?
9.Futbolista vārds, kas nes novada slavu ārpus valsts robežām.
10.Kura cilvēka piemiņai bija veltīts Ilūkstes novada 5.velomara-

tons?
11. Ilūkstes novada pašvaldības informatīvā biļetena ”Ilūkstes

Novada Vēstis” redaktore.
12.Kurš izglītības ministrs piedalījās Ilūkstes 1.vidusskolas ēkas

atklāšanā?
13.Pirmās latviešu ābeces autors, kuram muzejs atrodas Eglaines

pagastā.
14. Kurš dzīvnieks attēlots Ilūkstes pilsētas ģerbonī?

Attēls Nr.1
Attēls Nr.2

Attēls Nr.3

Attēls Nr.4

Attēls Nr.5

Attēls Nr.6

Attēls Nr.7



Apsveicam

Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča

e-pasts: sarmite.bogdanovicha@gmail.com
www.ilukste.lv

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

atbild rakstu autori.

Maketēšana: Sarmīte Bogdanoviča
Iespiešana: SIA “Latgales druka”,

tirāža - 1000 eksemplāri.

Žūžodami viegli, viegli
Savu meitu audziniet.
Pūrā lieciet mīļus vārdus,
Pagalvī padomiņu.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:

- Dana Mičune 23.04.2010. Ilūkste
- Gabriella Permanicka 25.04.2010. Ilūkste
- Darja Komkova 27.04.2010. Subate
- Elīza Tucika 21.04.2010. Pilskalne
- Ieva Bukša 27.04.2010. Pilskalne
- Ksenija Danovska 30.04.2010. Šēdere
- Agris Sisojevs 08.05.2010. Dviete

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

Un viss tāpat kā bijis –
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debesjums,
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis.

(N.Kalna)

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

Bebrenē: Valdis Bružiks, Viktors Čamanis, Alberts Skuķis,
Maija Vilkāja, Evalds Čeiko,
Andris Kancāns, Rita Stašāne, Lūcija Guļāne

Dvietē: Jānis Zviedrāns, Jānis Strods, Ludviga Žuņa
Eglainē: Pēteris Samovičs, Velta Salna
Ilūkstē: Ēriks Kokins, Dmitrijs Kovaļevskis, Ivans Treščinskis,

Svetlana Trošinova,
Jānis Gaidamovičs, Anna Paviška, Aleks Barovskis, Nadežda Kuciņa, Ligija Voitika,
Ludvigs Garolis

Pilskalnē: Sergejs Larionovs, Pjotrs Voitkevičs, Ludviga Vuškāne
Subatē: Valija Ancāne, Andrejs Skadiņš, Nadežda Valaine, Jānis Lazdāns, Olga Gorjačeva
Šēderē: Česlavs Gabrāns, Aleksandrs Veļikanovs, Zoja Čepelova, Česlavs Pivarovičs,

Semjons Soldatjonoks, Staņislavs Janpaulis, Juris Kaminskis, Henriks Macijevskis,
Olga Šidlovska

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

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Jāzeps Skrimblis 02.10.1930. – 14.04.2010. Dviete
-Anna Erna Kaļiņina 04.04.1931. – 19.04.2010. Ilūkste
-Ivars Kažoks 12.08.1966. – 20.04.2010. Eglaine
-Aleksandrs Fiļipčiks 29.04.1949. – 22.04.2010. Ilūkste
-Eleonora Svidinska 15.12.1928. – 25.04.2010. Ilūkste
-Pjotrs Venediktovs 18.06.1936. – 26.04.2010. Ilūkste
-Vera Kricka 06.09.1914. – 26.04.2010. Ilūkste
-Tekla Semjonova 24.11.1911. – 28.04.2010. Ilūkste
-Vilheļmina Butkeviča 23.04.1934. – 28.04.2010. Šēdere
-Milda Talute 18.06.1928. – 03.05.2010. Eglaine
-Emīlija Lejiņa 14.10.1921. - 01.05.2010. Pilskalne
-Česlavs Kulikovskis 18.04.1952. - 04.05.2010. Pilskalne
-Natālija Gerasimova 15.09.1924. - 05.05.2010. Šēdere
-Kazimirs Pučka 19.10.1918. – 12.05.2010. Šēdere
-Adeļa Meželiene 04.06.1912. – 13.05.2010. Subate
-Ārija Černova 07.07.1931. – 16.05.2010. Bebrene
-Vladimirs Jegorovs 21.07.1927. – 17.05.2010. Eglaine
-Ņina Solovjova 23.10.1932. – 18.05.2010. Šēdere
-Aleksandrs Udovs 25.04.1937. – 19.05.2010. Ilūkste
-Jānis Vuškāns 27.05.1929. – 20.05.2010. Prode
-Tamane Tekla 08.08.1920. – 23.05.2010. Bebrene
-Jekaterina Artemjeva 05.12.1923. - 23.05.2010. Eglaine
-Raimonds Egmiņš 11.07.1970. – 21.05.2010. Bebrene
-Vladimirs Abramovs 02.06.1963. – 21.05.2010. Eglaine

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība
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Gadi nejautās Tev
Tu jautāsi gadiem,
Kādēļ tik ātri aiz kalniem tie zūd.
Un paņem sev līdzi visskaistākās dienas,
Visskaistākos sapņus, kas varēja būt
Tik gadi aizejot atmiņas bārsta
Kā mirdzošas dzirkstis no ugunskura.

Sirsnīgi sveicam Garoli Ludvigu 90 gadu jubilejā.
Novēlam stipru veselību, možu garu, daudz Dieva žēlastību.

Ilūkstes katoļu draudzes koris

16.maijā Ilūkstes novada kultūras centrā notika sporta deju festivāls „Ilūkstes novada kauss 2010”.
Tajā piedalījās aptuveni 200 dalībnieku no Ilūkstes, Ludzas, Balviem, Aizkraukles un Daugavpils.

Pirmajās trīs vietās
(grupā Juniori 1 – Jau-
nieši E4 – E6)) ierindo-
jās SDK"Vivat"
dejotāji.

1 . v i e t a : E n d ž i j a
P a b ē r z a - D m i t r i j s
Malāns, 2.vieta:
Dāniels Kūliņš - Alīna
Kovaļčuka, 3.vieta:
Juta Kukjāne -Rainers
Tretjuks, kuru tāpat
ieguva 1.vietu arī grupā
Bērni2 – Juniori1 E4.
Lai mūsu novad-
niekiem veicas arī turp-
māk. No kreisās: Skolotājs Oļegs Zaharņovs, Rainers Tretjuks un Juta Kukjāne,

Endžija Pabērza un Dmitrijs Malāns, Dāniels Kūliņš un Alīna Kovaļčuka

Svētceļojums jauniešiem uz
Tezē Francijā

no 11.08.2010. līdz 25.08.2010.
“Redzēt šajā pakalnā tik daudz jauniešu visā to dažādībā šķiet

gluži kā svētki. Tas dod mums patiesu cerību, ka miers cilvēku
starpā ir iespējams.”

Kāpēc doties uz Tezē?
Kopienu no pašiem pirmsākumiem ir iedvesmojuši divi mērķi:

dzīvot sadraudzībā ar Dievu caur personisko lūgšanu un būt par
miera un uzticēšanās raugu cilvēces ģimenes vidū.

Sīkāka informācija par Taize kopienu (tsk. dienaskārtību)
iespējams atrast interneta mājas lapā www.taize.fr.

Pieteikties pie māc. Andreja Bāliņa, mob.t. 29412183, sūtot uz
andrejsbalins@apollo.lv {Vārds, uzvārds, pers.kodu, mob.tālr.nr.}

Gabriella Permanicka ar vecākiem
reģistrēšanas brīdī

Izsakām sirsnīgu pateicību skolas direktorei Šternas kundzei
par piedāvāto skolēnu palīdzību baznīcas teritorijas sakārtošanas
darbos, un arī visiem skolniekiem un skolotajai Elitai par teicamu
darbu un brīnīšķīgu atmosfēru talkas laikā.

Draudzes piekšniece Benita Baltmane,
mācītājs Andrejs Bāliņš.

Līdzjūtība

Skaists ir mīlestības rīts,
Grūts ir kopīgs dzīves gājums.
Ejiet tā, lai dzīves gājums
Vienmēr kopā vestu Jūs.

Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

Vitāliju Lāci un Tatjanu Minčonoku


