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„Nāciet gavilēt!” - Ilūkstes novada skolu dejotāji!

Nr. 1 2010.gada janvāris - februāris Cena Ls 0,10

Kultūras pasākumi novadā
18.martā
25.martā

Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs “Ance”

Ilūkste

plkst. 10.00 – Ilūkstes pirmskolas izglītības
iestādē ,,Zvaniņš” novada mazo
vokālistu konkurss ,,CĀLIS -2010”

Komunistiskā terora upuru piemiņas
dienai veltīti pasākumi:
plkst.10.30 – Dievkalpojums Ilūkstes Romas
katoļu baznīcā
plkst.11.45 – Ziedu nolikšana pie piemiņas
akmens
plkst. 12.15 – Atmiņu pēcpusdiena Ilūkstes
novada KC

Subate

26. martā

plkst.13.30 - Cirka ,,ALE” viesizrāde

25.martā

plkst. 11.00 - Komunistiskā terora upuru
piemiņas dienai veltīts piemiņas
brīdis Eglaines stacijā.

Eglaine

Ilūkstes novada Kultūras Centra administrācija

Prasmju skola Ilūkstē

Ilūkstes 1.viduskolas 2.kl.deju kolektīvs „Ance”

Jo tuvojas X Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tas ir laiks, kurā skolu jaunatne
dzied un dejo. Tas ir laiks, kurš
atkārtojas ik pēc pieciem gadiem
un iegriež svētku „vilciņa” virpulī
arvien jaunus dejotājus. Nāciet
gavilēt, jo Latvijā ir iestājies
pavasaris ar svētku tulpēm un
deju kolektīvu atlases skatēm.
Mums ir patiess prieks, ka
mūsu mazajā Ilūkstes novadā,
kurā ir piecas skolas, skatei
gatavojās vienpadsmit deju
kolektīvi. Uz otro kārtu, diemžēl,
tika izvirzīti tikai deviņi. Tie kā
dziesmu svētku „vilciņš” - rūca,
dūca, dunēja un apkārt griezās, lai
pierādītu, ka ir gatavi skatei.
Atlases
skates
žūrijas
priekšsēdētāja Baiba Rasma
Šteina - horeogrāfe, X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
mākslinieciskā vadītāja un
virsvadītāja, žūrijas komisijas locekļi - Agris Daņiļevičs – horeogrāfs, X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu svētku deju koncerta
virsvadītājs, Olga Freiberga –
horeogrāfe, deju lielkoncerta
virsvadītāja, Ilmārs Dreļs – hore-

ogrāfs, deju lielkoncerta Latgales
novada virsvadītājs, Ilze Mažāne
– horeogrāfe, deju lielkoncerta
virsvadītāja, atzīmēja mūsu novada skolu deju kolektīvu augstos
sasniegumus
deju
mākslā,
gatavojoties dziesmu un deju
svētkiem.
Par to liecina arī skates
rezultāti: divi deju kolektīvi
saņēma augstāko rezultātu un
ieguva laureātu titulus! Tie ir
Ilūkstes 1.vidusskolas 3.-4.kl.
deju kolektīvs „Ance” (vadītāja
Dace Jurjevska) un Ilūkstes
1.vidusskolas 7.-9.kl. deju kolektīvs „Ance” (vadītāja Anita
Meikšāne)

I pakāpes diplomus un Ilūkstes
novada pašvaldības dāvanas
saņēma:
Ilūkstes 1.viduskolas 2.kl.deju
kolektīvs „Ance” – vadītāja Dace
Jurjevska,
Ilūkstes 1.vidusskolas 5.6.kl.deju kolektīvs „Ance” –
vadītāja Anita Meikšāne,
Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs
“Ance” – vadītāja Anita

Meikšāne
Bebrenes vidusskolas 1.4.kl.deju kolektīvs – vadītāja
Sandra Voitkeviča
Eglaines pamatskolas 3.6.kl.deju kolektīvs – vadītāja
Iveta Kakeševa

II pakāpes diplomus un Ilūkstes novada pašvaldības dāvanas
saņēma:
Bebrenes kultūras nama deju
kolektīvs – vadītāja Līga Kūliņa
Subates pamatskolas 1.- 4.kl.
deju kolektīvs – vadītāja Līga
Kūliņa

Īpašu paldies gribas teikt mūsu
novada deju skolotājiem, kuri
gatavoja
deju
kolektīvus
svētkiem – Dacei Jurjevskai, Anitai Meikšānei, Ivetai Kaķeševai,
Līgai Kūliņai, Sandrai Voitkevičai.
Deju kolektīvu sniegumu
mūsu novadā varēs redzēt koncertā „Nāc gavilēt” 2.jūlijā Ilūkstes novada svētkos.
Dziesmu un deju svētku
koordinātore
Vanda Rimša

Katru sestdienu, sākot no 27.marta līdz 17.aprīlim, projekta
„Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Sēlijas novadā”
ietvaros, Ilūkstes novada bērnu un jauniešu centra Novadpētniecības muzejā norisināsies prasmju skolas „Ilūkstes novada rakstaino cimdu adīšana” nodarbības, kuras vadīs divas Ilūkstes
novada meistares – Marija Baltmane (Bebrene) un Olga Dogžina
(Dviete). Viņas viesiem interesentiem mācīs adīt Ilūkstes novada
etnogrāfisko rakstu cimdus. Nodarbības ir bezmaksas, tāpat nav
jāmaksā arī par dziju un adatām.
Prasmju skolas laikā ar savu padomu un zināšanām par sēļu
rakstiem dalīsies Herta Vībāne (Ilūkste), kā arī visus klātesošos
priecēs viņas krāšņā pašas darināto cimdu kolekcija.
Savukārt, prasmju skolā tapušie darbi būs apskatāmi izstādē
Ilūkstes novada svētkos 2.un 3.jūlijā
Meistari un viņu mācekļi tiksies Noslēguma pasākumā Jēkabpilī, Krustpils pilī. Būs amatu demonstrējumi, koncerts, meistaru godināšana, kā arī iespēja piedalīties Lielajā talkā „Sēļu sētā”
(Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā).
Meistaru un mācekļu darbu dokumentēs Latvijas Kultūras
akadēmijas studenti.
Papildus informācija pie šī pasākuma koordinatores, Ilūkstes
bērnu jauniešu centra vadītājas Vandas Rimšas. Kontakttālrunis
65462580.

Zemes stunda

2010.gada 27.martā plkst.20.30 pilsētās un visapkārt pasaulei
uz vienu stundu tiks izslēgts pilsētniekiem labi zināmo ēku ārējais apgaismojums. Akcija, kas tiek dēvēta par „Zemes stundu”
tiek rīkota ar mērķi simboliski pievērst uzmanību klimata izmaiņām. Šobrīd tā tiek uzskatīta par lielāko globālo balsojumu
par planētas nākotni.
Arī Ilūkstes novada pašvaldība atbalsta šīs akcijas norisi, uz
minēto laiku atslēdzot apgaismojumu dažās Ilūkstes novada
iestādēs.
Ikviens Ilūkstes iedzīvotājs tiek aicināts piedalīties akcijā uz
stundu izslēdzot apgaismojumu arī savā mājvietā.

Notikums

Ilūkstes novada Eglaines pagastā atzīmēja Lietuvas
neatkarības 92.gadadienu
un godināja brīvības cīnītājus

15.februārī Ilūkstes novadā Červonkas kapsētā pie Latvijas
brīvības cīņās 1919.- 1920.gadā

kritušo Lietuvas karavīru pieminekļa notika piemiņas brīdis,
veltīts Lietuvas Neatkarības 92.

gadadienai, ko svin 16. februārī.
Rokišķu un Ābeļu pašvaldības
kultūras darbinieki, jaunieši no
Ābeļu ģimnāzijas ar dzeju, dziesmām un stāstījumu par Lietuvu
un tās varoņiem sveica arī savu
māsu Latviju, kas savu 92. dzimšanas dienu sagaidīs novembrī.
Lietuviešu un latviešu karavīru
lomu Latvijas un Lietuvas
neatkarības nosargāšanā uzsvēra
Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības un Ābeļu pilsētas
pārstāvji, kā arī Ilūkstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Stefans
Rāzna.
Piemiņas
pasākumā piedalījās Eglaines pagasta pārvaldes vadītājs Romualds Fedorovičs un kultūras
darbinieki. Atceres pasākums
turpinājās viesu mājās „ Saliņas”
pie kafijas galda.
Ona Hohlova
Eglaines pagasta
bibliotēkas vadītāja

Ilūkstes novada pensionāriem sava valde

Februārī Ilūkstes novada pašvaldības telpās notika Ilūkstes
pensionāru biedrības sapulce,
kurā darbojas 18 aktīvi, pagājušā
gada nogalē Ilūkstes novada
iedzīvotāju izvēlēti, pensionāri.
Sapulces laikā tika ievēlēta valde
piecu
cilvēku
sastāvā
–
priekšsēdētājs Roberts Žilvinskis.
Par priekšsēdētāja vietnieku tika
iecelts Romualds Užulis, kurš ir
atbildīgs arī par projektiem. Par
valdes loceklēm tika ievēlētas
Astērija Kunicka, Velta Bērziņa
un Anele Siliņa. Sekretāres
pienākumi tika uzticēti Eleonorai
Limonovičai.
Tika izveidotas arī 4 komisijas: Kultūras un sadzīves
komisija, kuru vadīs Astērija Kunicka, Tautas daiļamata un lietišķās
mākslas,
interešu
izglītības komisija ar Anneli Siliņu
priekšgalā,
Sociālās
palīdzības un vides labiekārtošanas komisija, kuras vadība
uzticēta Veltai Bērziņai, kā arī
Sporta un veselīga dzīvesveida
veicināšanas komisija Emīlijas
Baleišas vadībā.
Tika noteikta arī simboliska
biedra nauda – viens lats gadā,
kas, turklāt, ir maksājama
brīvprātīgi.
Pašlaik Ilūkstes novada pensionāru biedrību atbalsta Ilūkstes
novada pašvaldība un Sociālais
dienests,
izlīdzot
ar
nepieciešamākajām lietām – papīru,
tālruni, datoru un darba galdu
biedrības
priekšsēdētājam.
Roberts Žilvinskis ir pateicīgs arī
Ilūkstes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājam Stefanam
Rāznam par solīto finansiālo at-
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balstu.
Biedrība cer, ka viņiem tuvākajā laikā izdosies atrast arī
mājīgas telpas, kur varētu sapulcēties paši seniori darbam
komisijās vai arī interešu grupās.
Biedrība plāno iesaistīties arī
projektos un iespēju robežās piesaistīt arī sponsoru naudu. Pirmais solis uz to ir sava konta
atvēršana, kam, diemžēl, arī ir nepieciešams finansējums.
Neskatoties uz šāda veida
grūtībām, arī šogad Ilūkstes novada pensionāru biedrība plāno
kolektīvu un biedrības valdes
piedalīšanos dažādos pasākumos.
Jau februāra nogalē četri cilvēki
iesaistījās Latgales pensionāru
apvienības reģionālajā konferencē Rēzeknē. Ir plānota dalība
25.martā notiekošajā represēto
pasākumā. Pirmajā pusgadā ir
plānots arī pasākums Dvietē, uz
kuru tiks aicināti pensionētie
šoferi. Tāpat ilūkstieši un pilskalnieši plāno sarīkot pensionēto

lauksaimniecības speciālistu saietu. Maijā tiks rīkota arī novada
senioru kolektīvu skate, kurā
izvēlētie kolektīvi 12.jūnijā
Balvos pārstāvēs Ilūkstes novadu
IX Latgales novada Senioru festivālā un tautas daiļamata meistaru izstādē. Seniori pasākumu
redzeslokā ir iekļuvis arī 15.maijā
notiekošais Latvijas Republikas
atjaunošanas 20.gadadienas velomaratons. Ir iecerēta arī Zaļumballe Pilskalnē un ekskursija uz
Likteņdārzu.
Ilūkstes novada pensionāru
biedrības priekšsēdētājs Roberts
Žilvinskis aicina ikvienu Ilūkstes
novada senioru aktīvi piedalīties
ikvienā pasākumā un darbojoties
kopā ar Ilūkstes novada pensionāru biedrību, dažādot un
bagātināt savu un apkārtējo ikdienu.
Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Sarmīte Bogdanoviča

2010. GADA MARTS
Bebrenes pagasta iedzīvotāju
sanāksme

16. februārī notika Bebrenes pagasta iedzīvotāju sanāksme par
šādiem jautājumiem:
-komunālie pakalpojumi – SIA
‘’Ornaments’’ (L. Kovaļčuka, V.
Ivanovs);
-tikšanās ar Ilūkstes novada
domes priekšsēdētāju S. Rāznu;
-atkritumu apsaimniekošana;
-citi aktuāli jautājumi.
Bebrenes centra iedzīvotājiem
sāpīgākais jautājums ir apkures tarifi, kas ir visaugstākie Ilūkstes novadā. Līdz janvārim tas bija 48,70
Ls/megavatstunda, bet, sākot ar
janvāri, tarifs tika pazemināts līdz
41,70 Ls/megavatstunda. Arī pēc
tarifu pazemināšanas summas,
kuras jāmaksā par apkuri, ir ļoti iespaidīgas!
Dialogā
starp
iedzīvotājiem, SIA “Ornaments’’
pārstāvjiem un Ilūkstes novada pašvaldības vadītāju S. Rāznu tika
panākta vienošanās, ka iedzīvotāji
aktīvāk iesaistīsies māju apsaimniekošanas un siltināšanas
pasākumos. Savukārt Ilūkstes novada pašvaldības vadītājs apsolīja
līdz nākamajai apkures sezonai rast
iespējas Bebrenē veikt apkures
sistēmas rekonstrukciju un uzstādīt
modernāku un ekonomiskāku apkures katlu.
Tuvojoties pavasarim, aktuālāki
kļūst jautājumi par atkritumu apsaimniekošanu. Daudzi iedzīvotāji

nemaksā par atkritumu izvešanu, jo
uzskata, ka viņu mājsaimniecībā
atkritumi netiek radīti. Atgādinām,
ka Ilūkstes novada teritorijā darbojas saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu un visiem
atkritumu radītājiem ir pienākums
noslēgt līgumu par atkritumu
izvešanu. Šajā jautājumā it īpaši
„grēko” privātmāju īpašnieki. Līgumus var noslēgt pagasta pārvaldē,
tāpat arī pagasta pārvaldē var
iegādāties „Eko Latgale” marķētos
atkritumu maisus.
Bebrenes iedzīvotāju sanāksmē
bebrenieši atbalstīja ierosinājumu
pašiem iedzīvotājiem aktīvāk iesaistīties pagastā aktuālu jautājumu
risināšanā, izrādīt iniciatīvu.
Radusies doma veidot Bebrenes
iedzīvotāju iniciatīvas grupu, kurā
darbotos gan uzņēmēji, gan zemnieki, gan skolotāji, gan jaunieši un
seniori. Tāpēc ikviens tiek aicināts
ieteikt cilvēkus, kuri varētu palīdzēt
saskatīt ne tikai mūsu kopīgās
problēmas, bet arī palīdzēt rast tām
risinājumus. Pieteikuma anketas
var saņemt pagasta pārvaldē, bibliotēkā un abās Bebrenes skolās.
Tās var aizpildīt līdz pat marta
beigām..
Bebrenes pagasta pārvaldes
vadītāja
Benita Štrausa

Sapulce Šēderē

Pēc Šēderes un Pašulienes ciematu iedzīvotāju lūguma, 2010.gada
1.martā Šēderes kultūras namā notika iedzīvotāju tikšanās ar Ilūkstes
novada domes vadību un dienestu pārstāvjiem.
Ilūkstes novada pašvaldība piedāvāja iedzīvotājiem palielināt īres
maksu pašvaldībai piederošiem dzīvokļiem par 15 santīmiem par
kvadrātmetru ar ieceri veidot naudas uzkrājumu, ko varētu izlietot
māju apsaimniekošanā.
Ņemot vērā iedzīvotāju iebildumus un krīzes situāciju, tika atstāta
pašreizēja maksa (20 santīmi par kvadrātmetru). Tika pieņemts
iedzīvotāju ierosinājums sadalīt noteiktos 20 santīmus – 5 santīmi īres
maksa un 15 santīmi apsaimniekošanas nauda.
Sapulces laikā pārrunāja arī jautājumu par siltumu. Tika atzīts, ka
ir nepieciešams turpināt darbu pie siltumenerģijas ražošanas modernizācijas lai panāktu izdevumu samazināšanu.

Eglaines un Šēderes pagasta pārvalžu vadītājs
Romualds Fedorovičs

Eglainē savs senioru deju kolektīvs

2010.gada 5.februārī Eglaines pagasta kultūras namā sāka strādāt
senioru vecākās paaudzes deju kolektīvs. Atsaucās 12 pensionāri,
kam patīk aktīvs dzīves veids. Mēģinājumi notiek katru ceturtdienu.
Vadītāja Larisa Šaruka.
Eglaines KN vadītāja
Vanda Geidāne

Foto O.Hohlova.
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Notikums

Vecmāmiņu diena

Gribās kā senāk vēl
Mazliet bērnišķīgai kļūt,
Basām kājām pa pļavu skriet.
Gribās kā senāk vēl
Bērnu dienu zemē būt...

"Omīte", "babīte", "vesama"...
Kā tik netiek uzrunātas mīļās vecmammas, kuras š.g. 4. martā pulcējās pirmsskolas bērnu iestādē
"Zvaniņš" Ilūkstē, lai kopā ar
saviem "zaķīšiem", "cālīšiem" un
"saulītēm" svinētu vecmāmiņu
svētkus.
Vecmāmiņa ir tas cilvēks, pie
kura var meklēt kādu gudru
padomu, atbildi uz kādu
jautājumu, kādus saldumus, varbūt, kā arī iespēju paslēpties pēc
mazām blēņām.
Svētku ievadā visus klātesošos
uzrunāja bērnudārza vadītāja Inga
Strode, kad pēkšņi zālē iemaldījās
"māsas Legzdiņas", kuru lomās
iejutās V. Petrovska un L. Paluha.
Esot braukušas uz koncertu, lai
uzstātos, bet nejauši nokļuvušas
te, Ilūkstē, kur, kā izrādījās, svin
vecmāmiņu svētkus.
Kopā ar "māsām Legzdiņam"
mazie "ķipari" vecmāmiņas
priecēja ar pašu sagatavotām
dziesmām un dejām. Mūzikai
skanot, tika izdejoti arī pirmie nedrošie valša deju solīši.
Nobeigumā "māsas Legziņas"
izpildīja
dziesmu
veltītu
vecmāmiņu svētkiem, pēc kā
mazbērni kopā ar savām
vecmāmiņām atgriezās grupiņās
un savām vecmāmiņām dāvināja
sarūpētos apskāvienus un bučas.
Paldies grupu audzinātājām un
mūzikas skolotājām par mums

2010. GADA MARTS

Mazie pavārēni....

Mazie "ķipari" vecmāmiņas priecēja ar pašu sagatavotām dziesmām
un dejām.

Mazo Sporta deju mīļotāju sniegums

veltīto jauko koncertu. Paldies
visam bērnudārza kolektīvam par
viņu rūpēm, par mūsu mazbērnu

teresēja gan bērnu, gan
vecāka gada gājuma cilvēku deguna, ausu un
kakla
saslimšana,
ārstēšana.
Daktere vienkārši un
saprotami pastāstīja par
atšķirībām bērnu un
pieaugušo
deguna
dobuma, ausu anatomijā.
Viņa minēja vairākus
pamācošus gadījumus no
savas prakses, kad cilvēku vieglprātības dēļ
bija radušās smagas
ausu, kakla slimību komplikācijas.
Daktere
uzskatāmi parādīja, kā
uzlikt kompresi sāpošai
ausij; kā veicama ausu,
deguna higiēna. Viešņa
Pensionētā daktere – Kira Rusakova
atbildēja uz daudziem
jautājumiem par to, kas ir
19.februārī Ilūkstes pensionāri
pulcējās IKC kamīna zālē, lai haimorīts; vai stipru iesnu dēļ var
uzsāktu sarunu ciklu „Mūsu sāpēt arī acis; kādas zāles labāk lietot iesnu gadījumā; cik ilgi var liveselība”.
etot
viena veida deguna pilienus;
Šajā reizē uz tikšanos tika
vai
pareizi
rīkojas tie vecāki, kuri
aicināta jauks cilvēks – pensionētā
sala
laikā,
ejot
ārā, bērniem ar šalli
daktere – LORs Kira Rusakova,
aizsedz
degunu,
muti; ko nozīmē
kuras darba pieredze ir 36 gadi.
Daktere specializējusies gan pieau- troksnis ausīs; vai cilvēki, dzerot
karstu tēju, kafiju nekaitē rīkles
gušo, gan bērnu ārstēšanā.
Uz tikšanos kuplā skaitā ieradās gļotādai u.c.
Avīzēs un žurnālos tagad ir
pensionāri, vecvecāki, kurus in-

labklājību un drošību.
Omīte Alvīne Formanicka

Mūsu veselībai

lasāmi padomi par augu izmantošanu iesnu, ausu, kakla iekaisuma
gadījumos. Tāpēc vērtīgi bija arī
dakteres komentāri par dažādu tautas līdzekļu izmantošanu, ārstējot
iesnas, sāpes ausī, kaklā. Vēlot
visiem labu veselību, daktere ieteica atcerēties, ka pat trūdoša zoba
sakne, arī iesnas, ja tās netiek
izārstētas, var atstāt postošu
ietekmi uz veselību.
Pēc sarunas ar dakteri notika
zāļu tēju degustācija. Bijām
priecīgi pārsteigti par lielo tikšanās

"Māsas Legziņas" izpildīja dziesmu veltītu vecmāmiņu svētkiem.

dalībnieku atsaucību. Tika prezentētas 19 dažādas zāļu tējas.
Lielu atsaucību guva netradicionālā „krīzes laika tēja”, kura bija
gatavota no burkāniem pēc
vecmāmiņu receptēm, kā arī
mežrozīšu, ķimeņu, pīlādžu, meža
zemeņu, melisas, ābolu mizu, asinszāļu u.c. tradicionālas tējas.
Šajā pensionāru saietā piedalījās
nesen ievēlētās Ilūkstes novada
pensionāru padomes locekļi Velta
Bērziņa, Emīlija Baleiša, Valija
Pētersone. Malkojot tēju, tika pār-

runāti dažādi pasākumi senioriem.
Pensionāre Irēna Stašķeviča ieteica
dažas interesantas idejas mūsu pensionāru sadarbībai pavasarī.
Paldies IKC ļaudīm par mājīgo
atmosfēru, ko radīja uguns
liesmiņas kamīnā un svecēs.
Sirsnīgs paldies dakterei Kirai
Rusakovai par atsaucību un mūsu
aktīvākajām pensionārēm par
daudzām veselīgām un garšīgām
tējām un našķiem tējas galdā.
Marija Slavinska
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Novada skolās

Zinātniski pētnieciskie darbi Ilūkstes 1.vidusskolā

Ilūkstes 1.vidusskolā februāris
12.klašu skolēniem saistās ar Žetonu
vakaru, bet 11.klasēm ar zinātniski pētniecisko darbu konferenci.
Šī gada 11. klašu skolēni mūs
patīkami pārsteidza ar tēmu daudzveidību. Priecēja tas, ka skolēni nebaidījās
no eksaktajiem priekšmetiem un veica
pētījumus ķīmijā, fizikā, matemātikā.
Interesanti pētījumi bija par ūdens cietību (A.Elerte) un tīrību (L.Plinte)
Ilūkstes novadā, par bezdarbu Latgales
reģionā (D.Skorobagatjko), Pirmā
pasaules kara notikumiem mūsu novadā (E.Lapeško), par iespēju laimēt
loterijās (S.Timšāne), digitālo fotoattēlu pēcapstrādi (V.Klišāne) un
Uzskatu, ka galvenais ir pieredze, ko
skolēns gūst, izstrādājot zinātniski pētniecisko darbu, kā arī izpratne par to,
kā vākt un apstrādāt informāciju.
Zinātniski
pētnieciskā
darba
izstrādāšana atvieglo skolēnu dzīvi
nākotnē, jo, mācoties augstskolās, šādi
darbi ir studenta ikdiena. Ļoti vērtīga
pieredze ir darba prezentācija, kas
sagādā ne mazums rūpju un uztraukumu, bet skolēns iemācās prezentēt savu darbu auditorijas priekšā un Aigars Bigats prezentē savu darbu par alternatīvo enerģiju un tās izmantošanu Latvijā.
atbildēt uz dažādiem jautājumiem.
Ir prieks par to, ka daudzi pētnieciskie darbi saņēma maksimālo vērtējumu Laine Rutkupa,
10 balles.
Ilūkstes 1.vidusskolas
Ceru, ka visiem pētniekiem ir gandarījums
skolēnu zinātniskās biedrības vadītāja
par padarīto darbu.

27.februārī
Ilūkstes
1.vidusskolā notika žetonu
vakars. Vairāk nekā divus
mēnešus 12.-to klašu skolēni aktīvi gatavojās šim pasākumam:
izvēlējās skolas žetonu, aktīvi apmeklēja lugas mēģinājumus,
gatavoja dekorācijas un ielūgumus.
Šogad
12.klašu
skolēni
skatītājus priecēja ar Monikas
Zīles lugu „Visi ceļi ved uz
Pločiem”, kura stāsta par cilvēku
savstarpējām attiecībām, par
draudzību
un
mīlestību.
Mēģinājumu procesā bija gan
grūtību, gan smieklu pilni brīži,
taču viss skolēnu ieguldītais
darbs, apņemšanās un gribasspēks atklāja jaunus talantus.
Pēc izrādes aktieri saņēma daudz
uzslavu un paši jutās gandarīti, jo

Konkurss „Daba mums apkārt. Pļava 5”.

Jau piekto gadu pēc kārtas Rīgas pilsētas
BJC ”IK Auseklis” rīko lietišķās mākslas
konkursu Latvijas skolēniem –„Daba mums
apkārt. Pļava 5.” Konkursa sadarbības partneri
šogad bija Latvijas Leļļu teātris, Latvijas
Dabas muzejs, Latvijas Ornitologu biedrība,
Latvijas
Zaļais
punkts
un
Rīgas
100.vidusskola.
Šāda veida konkursi attīsta bērnu iztēli un
radošās idejas, kā arī dod iespēju parādīt sevi
un savus talantus!
Šī gada konkursā skolēniem
bija iespēja izvēlēties vienu no
divām tēmām - Latvijas putns
Grieze vai Pulkstenīšu dzimtas
puķes.
Iesūtīto darbu daudzums bija
sasniedzis 400, līdz ar to, žūrijas
komisijai bija stingri jāpieturas
pie prasībām, lai objektīvāk
novērtētu darbus.
Pirmo reizi konkursā šogad
piedalījās Bebrenes vidusskolas
8.klases
skolniece
Klinta
Krasauska, kas ar mājturības
skolotājas Olgas Dogžinas konsultāciju palīdzību izveidoja
Latvijas kamolaino pulkstenīti
tamborēšanas
un
velšanas
tehnikā. Meitenes pūliņi atmaksājās un skolniece 8.martā tika
uzaicināta uz Rīgas Leļļu teātri,
kur notika svinīgā dalībnieku apbalvošana. Klintas darbs tika pamanīts un viņai tika pasniegts

Atzinības raksts un balva no sadarbības partneriem.
Mums ir patiess prieks par novada jauniešu
darbiem un aktivitāti dažādos konkursos, tāpēc
novēlam visiem būt aktīviem un radošiem savā
ikdienā, lai veicinātu ne tikai savu, bet arī novada izaugsmi.
Bebrenes vidusskolas mājturības un
tehnoloģiju skolotāja
Olga Dogžina

Žetonu vakars Ilūkstes 1.vidusskolā

bija centušies no visas sirds.
Pēc izrādes sekoja svinīgā
daļa, kurā 12.klašu skolēni
saņēma skolas žetonus un
priecēja savus vecākus, radus,
draugus un skolotājus ar kopīgu
dziesmu. Pēc tam sekoja balle,
kuru spēlēja Jānis Poplovskis.
Muzikants priecēja klātesošos ar
jautrām un skanīgām dziesmām,
tāpēc dejotāju netrūka.
12.klašu skolēni pateicas
savām audzinātājām G.Davidenko,
V.Oļehnovičai
un
I.Miderei par sniegto atbalstu.
Paldies visiem, kas apmeklēja
mūsu žetonu vakaru. Šis skaistais
pasākums mums vēl ilgi paliks atmiņā.
Liene Butkeviča,
12.b klases skolniece

MĒS ESAM, MĒS NEBAIDĀMIES, MĒS
PROTAM UN VARAM!

26.februārī - Saules skolas" Ilūkstes filiāles audzēkņi piedalījās VIII
Daugavpils Starptautiskajā masku tradīciju festivālā ar tērpu kolekciju un ieguva godalgotu vietu!
Liels gandarījums, ka ir iegūta pirmā vieta Masku festivālā. Prieks,
ka esam novērtēti tik augstu, jo piedalījāmies pirmo reizi, un tas mums
bija kaut kas jauns. Mēs piedalījāmies ne tikai, lai uzvarētu, bet gan
parādītu, ka MĒS ESAM, MĒS NEBAIDĀMIES, MĒS PROTAM UN
VARAM. Pat būdami tik maza daļiņa no šīs lielās pasaules, mēs
radām mākslas brīnumus, kas sirdij liek straujāk pukstēt un apkārtējiem kaut uz dažām minūtēm aizmirst ikdienas rutīnu. Gribu
pateikties saviem audzēkņiem par lielo entuziasmu un piedalīšanos
šāda veida pasākumos:
-Bombongas - K.Rutkupa, A.Ruža, A.Ģermanoviča, J.Kondrotenko,G.Vorotinska, J.Kukjāne, D.Maļinovska.
-Karnevāls - L.Auziņa, L.Ruža, A.Kaķeševa, Z.Bleidele,
L.Svarāne.
-Trinity - V.Baltmane, Z.Buldure, J.Andrušķeviča, K.Millers.
-Sevišķa pateicība L.Buldurei par lielo atbalstu.
Skolotāja Baiba Rakita
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Gatavojoties X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Ritmu spēles”

2010.gada 2.martā, gatavojoties
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem, Bērnu un jauniešu centrā notika Ilūkstes novada
skolēnu vizuālās un lietišķās mākslas konkurss „Ritmu spēles”.
Konkursā piedalījās 20 skolēni
no Ilūkstes novada skolām.
1.-3.klašu grupā piedalījās Līga
Buceniece
(Bebrenes
vsk.,
2.klase), Sandra Vītoliņa (Bebrenes
vsk., 2.kl.), Vladislavs Mihailovs
(Eglaines pamatsk., 2.kl.), Zane
Kraševska (Eglaines pamatsk.,
3.kl.), Ariadna
Ivanova
(Eglaines pamatsk., 3.kl.),
4.-6.klašu grupā: Ieva Pormale
(Eglaines pamatsk., 4.kl.), Gunita
Valaine (Eglaines pamatsk., 4.kl.),
Marika Mihailova (Eglaines pamatsk., 4.kl.), Anete Skrimble
(Eglaines pamatsk.,4.kl.), Agate
Pudāne (Bebrenes vsk., 5.kl.), Jūlija Kondratenko (Ilūkstes 1.vsk., 6.kl.), Annemarija Jelinska (Ilūkstes 2.vsk.,
4.kl.), Jelizaveta Korotkova (Eglaines pamatsk.,5.kl.),
7.-9.klašu grupā: Amanda Vavilova (Bebrenes
vsk.,7.kl.), Lelde Svarāne (Bebrenes vsk., 8.kl.), Klinta

Purple (Bebrenes vsk., 8.kl.),
10.-12.klašu grupā: Lita Semjonova (Ilūkstes 2.vsk.,
10.kl.), Svetlana Iftodija (Ilūkstes 2.vsk., 10.kl.), Evita
Kaliņina (Ilūkstes 1.vsk., 10.kl.), Laila Ruža (Ilūkstes
1.vsk., 9.kl.)
Konkursantu darbus vērtēja žūrija 4 cilvēku sastāvā:

Novada skolās

Kad nopietns darbas mijas ar prieku un atpūtu neklātienes vidusskolā

Jaunais 2010.gads Ilūkstes novada neklātienes
vidusskolā iesākās ar daudzām aktivitātēm,
radošuma bagātiem pasākumiem.

Skolas talantīgākie audzēkņi tika aicināti
piedalīties krievu valodas kā svešvalodas un biznesa ekonomisko pamatu skolas olimpiādēs.
Savukārt spējīgākais matemātiķis 12.klases audzēknis Sergejs Azubins pārstāvēja skolu Daugavpils novada matemātikas olimpiādē.
Latviešu valodas un literatūras skolotāja un skolas bibliotekāre D.Jemeļjanova aicināja audzēkņus
darboties krustvārdu un citu mīklu
minēšanā, piedalīties „Vārdu spēlītēs”,
lai atzīmētu Starptautisko dzimtās valodas dienu un rosinātu aktīvai dzimtās
latviešu valodas apguvei.
Februārī un martā skolā notika
dabaszinību jomas mācību priekšmetu
nedēļas, kurās ikvienam tika dota
iespēja izzināt dabas pasauli, atklāt interesantus faktus, piedaloties dažādos
pasākumos. Bioloģijas skolotāja
J.Ščerbakova organizēja filmu cikla
„Ekosistēmas” noskatīšanos un viktorīnu „Es dabā, daba manī”. Ķīmijas
skolotāja I.Purvinska piedāvāja
10.klašu audzēkņiem veidot kolāžu
„Dabas daudzveidība”, 12.klases au-

dzēkņiem – savas pārdomas izteikt eseju konkursā
„Ko man dod ķīmija”. Matemātikas skolotāja
R.Mačuka aicināja uz sacensību matemātikas
konkursā „Erudīts”, bet fizikas skolotājs
V.Žukovskis iesaistīja audzēkņus fizikas konkursā
„Kas? Kur? Kad?”. Skolas bibliotekāre D.Jemeļjanova veidoja informatīvo izstādi „Jaunākie atklājumi un sasniegumi dabaszinībās” un palīdzēja
audzēkņiem rast atbildes uz viktorīnu un konkursu
jautājumiem. Dabaszinību jomas
mācību
priekšmetu nedēļu noslēguma pasākumā iecerēts apbalvot aktīvākos, zinošākos un radošākos audzēkņus.
Aktīvi un ar lielu centību, entuziasmu un atbildību darbojās 4 pedagoģes: kultūras vēstures
skolotāja I. Kūliņa, bioloģijas, veselības mācības un
ģeogrāfijas skolotāja J. Ščerbakova, latviešu valodas un literatūras skolotāja D.Jemeļjanova un biznesa
ekonomisko
pamatu
skolotāja
V.
Orss-Orlovska - ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” dalībnieces. Pēc sekmīgi paveiktiem darbiem kāpēc gan nebaudīt ziemas priekus? Skolas
kolektīvs kopā ar savām ģimenēm ļāvās visiem
priekiem, ko spēj sniegt ziema Pilskalnes Siguldiņā.
Ikviens varēja spriest, ka mīlestību pret dabu var
veidot ne tikai mācību stundās, bet arī radošos, interesantos pasākumos skolā un baudot dabu mūsu
novada sniegotajos pakalnos.
Ilūkstes novada neklātienes vidusskolas
vietniece izglītības jomā
S.Plone

mākslas skolas „Saules skola” pasniedzēja Baiba Rakita, mākslas
skolas „Saules skola” pasniedzēja
Svetlana Trušele, Ilūkstes novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste Sarmīte Bogdanoviča
un vizuālās mākslas skolotāja Līga
Lapa.
Pirmās pakāpes diplomus un
ceļazīmi uz novadu konkursu
Preiļos ieguva: Līga Buceniece ar
darbu
„Gliemezis”,
Zane
Kraševska - „Strīpainā pastaiga”,
Agate Pudāne - „Putns”, Klinta
Purple - „Lakats”, Evita Kaliņina
- „Ilūkstes jostas fragments” un
Laila Ruža - „Rotaļnieces”.
Paldies sakām vizuālās mākslas
skolotājām, kuras sagatavoja
skolēnus konkursam:
Valentīnai Malaševskai (Bebrenes vsk.), Lonijai Pupiņai (Ilūkstes 1.vsk.), Inetai Galvānei (Ilūkstes 2.vsk) un Janīnai
Liepai (Eglaines pamats.).
Dziesmu un deju svētku
koordinātore
Vanda Rimša

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis”

5.martā, gatavojoties X Latvijas skolēnu dziesmu un deju
svētkiem, Ilūkstes mūzikas skolā
notika novada vokālās mūzikas
konkurss „Balsis”. Konkursā
piedalījās pieci ansambļi un seši
solisti no novada skolām. Uz otro
kārtu no Ilūkste novada tika
izvirzīta Ilzīte Kaminska no Bebrenes vidusskolas.
Konkursa dalībnieku izpildījumus vērtēja kompetenta žūraja 3
cilvēku sastāvā:
Ilūkstes mūzikas skolas
skolotāja Rita Žilvinska, Ilūkstes
1.vidusskolas mūzikas skolotāja

jauniešu centra vokālais ansamblis „Ieklausies”(Skolotāja Daina
Paukšte), Bebrenes vidusskolas
vokālais ansamblis. (Skolotāja
Rita Kalvāne), Soliste Jekaterina
Timoško no Eglaines pamatskolas (Skolotāja Maija Žigajeva),
Soliste Linda Baltrukeviča no
Eglaines pamatskolas (Skolotāja
Maija Žigajeva), Subates pamatskolas vokālais ansamblis
(Skolotāja Lilija Kuciņa) un
Solists no Ilūkstes 1.vidusskolas
Aivars Sisojevs (Skolotāja
Mairita Rimoviča).
II PAKĀPES DIPLOMUS un

Ilzītes Kaminskas dziedājums sasniedza ikviena klātesošā sirdi
Anita Meikšāne un Ilūkstes
kultūras centra directors Andis
Ķīsis.
I PAKĀPES DIPLOMU un
ceļazīmi uz konkursa otro kārtu
20.martā Rēzeknē saņēma Ilzīte
Kaminska no Bebrenes vidusskolas (sagatavoja skolotāja Rita
Kalvāne)
I PAKĀPES DIPLOMUS un
dāvanas no Ilūkstes novada
domes saņēma: Ilūkstes Bērnu un

dāvanas saņēma: Eglaines pamatskolas vokālais ansamblis
(Skolotāja Maija Žigajeva),
Soliste Zlata Bjalkovska no Ilūkstes 2.vidusskolas (Skolotāja
Maija Žigajeva) un Soliste Annemarija Jalinska no Ilukstes
2.vidusskolas (Skolotāja Maija
Žigajeva).
Dziesmu un deju svētku
koordinātore
Vanda Rimša
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Metiens nezināmajā...

1949.gada 25.marts bija viena no melnākajām Latvijas vēstures dienām. Ar šausmām var iedomāties kā
tas ir, ja tevi atrauj no visa un aizved iznīcībai.
1949.gadā dzīvas bija vēl atmiņas par 1941.gada 15.jūnija izvešanām un daudzu cilvēku apcietināšanu.
Izvešana jau bija rūpīgi plānota Maskavā un LPSR Iekšlietu ministrijas speciālā nodaļā, iesaistot karaspēka
operatīvā sastāva iznīcinātāju bataljona dalībniekus un vietējās kompartijas aktīvistus. Ciniski noteica, cik
cilvēkus «pacelt» un «iekraut», «iekraušanas» un «izkraušanas» vietas. Izvedamo skaitā varēja būt jebkurš
cilvēks, sākot ar «budžu» ģimenēm un legalizētajiem nacionālajiem partizāniem, līdz vietējās komunistu
varas noteiktai personai.
25. martā no mazās Latvijas «pacēla», «iekrāva» un lopu vagonos izveda vairāk nekā 43 tūkstošus cilvēku.
Čeka bija rīkojusies plānveidīgi, iepriekš apcietinot vīrus, ģimenes galvas un gūstā saņemtos latviešu nacionālos karavīrus. Izvešanas galapunktā bija jāparakstās apliecinājumā, ka esi izsūtīts specapcietinājumā
uz mūžīgiem laikiem bez tiesībām atgriezties iepriekšējā dzīvesvietā un par patvarīgu izbraukšanu no nometinājuma vietas tiksi notiesāts uz 20 gadiem katorgā.
Tās sajūtas, ko nozīmē dzīvot svešā zemē, runāt sveša valodā un ilgoties pēc Latvijas, daudziem no mums
ir svešas, bet daudziem tā ir bijusi un atstājusi sapīgas rētas, kuras nav sadzijušas vēl šodien.
Par tā laika drūmajiem notikumiem gan ceļā, gan par dzīvi svešumā rakstītas atmiņas un bijušas intervijas, bet vēl daudz ir nepateiktā, neizsāpētā. Katram represētajam ir savs vienreizējs stāsts par dzīvi svešumā
un tālās Dzimtenes mīlestību.
Arī mūsu novadnieces Annas
Ancānes dzīvi ir caururbusi
svešuma sāpīgā bulta, kad pret
savau gribu, pārvarot bailes un
izmisumu, paciešot grūtības un
smagos dzīves cirtienus, bija jādodas prom no mājām.
Anna Ancāne nāk tepat no Ilūkstes apriņķa (kā tas tika saukts
Annas bērnībā), Pilskalnes pagasta
„Vecpurvu” mājām, no piecu bērnu
ģimenes. Vecākiem piederēja sava
saimniecība un zeme. Bērniem
netika liegta arī izglītība, kuras ceļu

iesaukties: „Anniņ, kur tevi ved!?”
Nakts tika pavadīta aukstā
šķūnītī. Sava daļa prieka pavīdēja,
kad kāds nezināms cilvēks apžēlojās un zem durvīm pabāza ēdienu.
Rītā viņas atkal tika iesēdinātas
ratos, lai vestu uz Daugavpili. Arī
šajā ceļā bija jāiziet cauri pārbīļa
tumsai, kad meitenes tika izsēdinātas meža vidū un nostādītas rindā
uz nošaušanu, kas, kā izrādījās
vēlāk, tika darīts tieši iebiedēšanas
nolūkos.
Tad pusgads tika pavadīts Daugavpils cietumā, kur tika
izciests vietas trūkums
kamerā,
kad
nācās
sadzīvot
aptuveni
sešdesmit sievietēm. Kā
atceras Anna: „Mums bija
cietuma režīms. Gultu tur
nebija. Sēdēt pa dienu nedrīkstēja. Vajadzēja visu
laiku stāvēt vai staigāt pa
kameru.” Vēlāk gan meitene, visjaunākā būdama,
tika apžēlota un viņai
vienai ierādīja turpat
blakus nelielu, pagaru
kameru.
Saglabājoties
stingrajam režīmam, tika
pavadīts atlikušais laika
posms līdz tiesai. Ar siltumu Anna piemin ukraiņu
konvojus, kas šajā laika
Otrajā kursā viņa kļuva bez vainas
posmā un bieži vien arī
notiesāta...
vēlāk, izrādīja žēlsirdību,
biezputrai pievienot pa
Anna sāka jau visai agri, kā kādai reizei arī sviestu. „Laikam
rezultātā 12 gadu vecumā tika Dieviņš
mums
sūtīja
tos
pabeigta pamatskola (7 klases), ukrainiešus, lai mani sargā.” ar
kam sekoja mācības Bebrenes asarām acīs atceras Anna Ancāne.
tehnikumā, dārzniecības nozarē. To
1945.gada 23.novembri – tiesas
pabeigt tā arī nebija lemts, jo otrajā dienu - Anna ir ieslēgusi dziļi sirdī:
kursā viņa kļuva bez vainas „Mani notiesāja uz pieci gadi. Tiesa
notiesāta. Vien par to, ka nepateica ilga tikai 15 minūtes. Tad pēc
augstākstāvošajām varas iestādēm, nedēļas bija trauksme, izsauca un
ka redzējusi, kā draudzene noliek aizveda sešu suņu pavadībā uz lopu
vainagu uz sava karā kritušā vagoniem, kam sekoja brauciens uz
brālēna kapa. Toreiz viņai bija ap- Rīgu, kur mūs sašķiroja. Mani
tuveni 14 gadi, kad kopā ar 2 aizsūtīja uz cietumu Matīsa ielā –
draudzenēm, uzreiz otrajā dienā darba nometni.” Atceroties šo
pēc iepriekšminētā notikuma, viņas laiku, Annas stāstījums iegūst
tika iesēdinātas ratos un bruņotas maigāku pieskaņu. Šajā laikā cimilicijas pavadībā tika vestas etumā satikts daudz interesantu cilvirzienā, kas visām toreiz likās vēku, starp kuriem bija arī kāds
pazīstams tikai līdz Daugavpilij. slavens Latvijas vijolnieks, kura
Un tālāk sekoja metiens nezinā- spēlētās mūzikas skaņas reiz pa
majā...
reizei priecēja apkārtējos. Anna tika
Ievesta Ilūkstē, Anna ieraudzīja darījusi dažādus darbus, lielākoties
mammu, kas pa nezināmiem saistītus ar dārzkopību, ēdināšanas
ceļiem, apsteidzot viņus, bija tikusi pakalpojumiem, šūšanu. Arī šeit
Ilūkstē. Pirms bēgt no policistu gadījās cilvēki, kas ikdienā centās
raidītajām lodēm, viņa uzspēja sargāt meiteni no vēl sūrākiem
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dzīves sitieniem. Tāds bija arī cietuma priekšnieks, kam dodoties
atvaļinājumā, daudzi tika izvesti no
Latvijas. Anna tika nosūtīta uz
Novosibirsku.
„Mēs visus tos gadus pavadījām
plašumā, mūsu vienaudži mācījās,
apguva specialitātes. Mēs apguvām
salu, aukstumu, sniegotās ziemas
un vasarā īslaicīgo karsto sauli.
Nežēlīgos sodus, nežēlīgos darba
grūtumus, badu, bailes un nespēku.
Un tad mums no tā lēģera vienā
naktī lika paņemt somas un ar
suņiem, ar konvojiem izdzina atkal
uz sliedēm un atkal ievietoja lopu
vagonos, kur vienā galā bija slepkavas, bet otrā – politiskie. Un
veda mūs nezināmā virzienā.”
Ceļā tika pavadītas šaušalīgas
17 diennaktis, kuru laikā pat ēdiens
tika noziedznieku atņemts. „Es
zinu, tikai viena koka karotīte,
lakatiņš atlika no mammas iedotā
kādreiz Rīgā un melns bruncītis
laikam. Visu atņēma...” Atvedot
galapunktā (Omsku – Tomsku?),
visi tika vesti kājām uz Barzes
lēģeri, kur kopā bija 29 latvietes.
Tur tika izsniegtas drēbes, kas
pasargāja no lielā aukstuma. Zeķes
gan netika dotas, tāpēc velteņos
bija jāliek lupatiņas vai arī zāle.
Un jau nākamās dienas agrā rītā,
saņēmuši cirvjus un zāģus, visi tika
sūtīti uz mežu cirst ciedrus, kuru
apkārtmērs bija pat 6-12 cilvēkiem
neaptverams. Ik diena sākās piecos
no rīta, kad, saņemot savas 3 šķēles
maizes ar tēju, līdz darba vietai bija
jānoiet kādi 8 - 10 km 1000 cilvēku
rindā. Iešanu traucēja dziļais
sniegs. Pēc darba atkal sekoja ilgais
ceļš uz naktsmītni. Ar uzturu bija
visgrūtāk, jo pat tas mazums zupas,
vārītas no sasalušiem kāpostiem un
kartupeļu mizām, bieži vien tika
noziedznieku atņemts.
Arī trauku tur nebija. „Bļodiņas
mēs taisījām no bērzu tāsīm.”
Mēnesī reizi no dzimtenes
sūtītās paciņas drošības nolūkos
nemaz tā atklāti netika dotas. Tāpēc
priekšnieks, rājiena saņemšanas
aizsegā, ik pa laikam sauca, lai
paslepus no noziedzniekiem visai
brigādei sadalītu kādas iesūtītas
paciņas saturu.
Bija arī gadījumi, kad Anna, bīstamo darbu darīdama, atradās tuvu
nāvei. Vienā no tādām reizēm viņa,
baļķu spēka pieveikta, tika vilkta
lejā uz upi ar visu baļķu grēdu, no
kā tika savas brigādes un konvoju

paglābta. Bija arī reize, kad
apmaldījusies
un
noguruma
pārņemta meitene aizmiga sniega
segas ielokā. Pēc priekšnieka
pavēles visi 1000 strādnieki tika
sūtīti nakts melnumā, lai meklētu
pazudušo meiteni.
Ar lielām sāpēm Anna Ancāne
atceras arī reizi, kad darba laikā
sacēlies vējš nogāza nupat zāģēto
koku uz pretējo pusi, un tas uzkrita
vienīgajam nometnes zirgam, to
nogalinot. Cik lielas bija meitenes
bailes un asaras, kad, apzinoties, ka
līdz brīvībai ir palicis viens gads,
saprata, ka atkal tiks tiesāta...
Netika ļauts arī atlīdzināt zaudējumu naudas ziņā, ko viņa
varētu lūgt, vecākiem nosūtot vēstuli. Lieta tika izskatīta 2 mēnešus.
„Katru
vakaru
priekšnieks pat ienāca
pie manis. Es raudāju
dienu un nakti. Man
bija atlicis tikai viens
gads līdz termiņa
beigām. Viņš mierināja mani, ka tiesā
noteikti būs atlaides,
ka nenotiesās mani.
Pēc diviem mēnešiem
pienāca ilgi gaidītā
ziņa, kas vēstīja par
Annas
Ancānes
apžēlošanu.”
Arī
reliģiskā
piederība nekad netika
dalīta. Būdama viena
no divām katolietēm
luterāņu vidū, viņa
nāca un piebiedrojās
svētdienu
lūgšanu
stundās. „Un es visu laiku lūdzos,
ja es palikšu dzīva, es vienmēr
neaizmirsīšu Dievu un kalpošu
viņam.”
„Un 1950.gadā 15.maijā agri no
rīta paziņoja, ka tieku atbrīvota un
varu iet mājās. Man tika izsniegti
dokumenti, viens maizes klaipiņš
un trīs siļķes. Kā arī brīvbiļete uz
Ilūkstes staciju...” Nav grūti
iedomāties 20-gadīgas meitenes
apjukumu, kad, atrodoties vairāku
tūkstošu kilometru attālumā, pašai
ir jāatrod ceļš uz mājām. „Bailes
mani pārņēma, nomāca prieku, kā
es tikšu dzimtenē?”
Arī te pavīdēja Visuaugstā
roka... Ar kādas sievietes - cietumnieces no Krievijas - palīdzību viņa
tika Maskavā un tad arī Rīgā, kur
vienu dienu tika laipni uzņemta
svešinieces radu mājās. Lai viss
ietu gludi, Annai bija pilnībā jāseko
visiem svešinieces norādījumiem,
kas kalpoja kā brīvbiļete uz Dzimteni. Daudz ko vajadzēja noklusēt... Arī ar uzturu bija
jāuzmanās, jo, kā zināms, pēc lielas
badošanās nedrīkst strauji atsākt
ēst. Līdz ar to pasniegtā pusglāze
piena un svaigi vārīta ola lika meitenei nopriecāties, bet tai pat laikā
arī uzmanīties.
Kā pārsteigums viņai bija arī
vakarā sagatavotā vanna un zīda
palagi nakts miegam. „Es savā
mūžā vannu nebiju redzējusi, jo
laukos tādas nebija. Zīda palagu arī
nekad nebija, segās vienmēr
gulējām...”
„Nu, vai to nevadīja Dievs?!”
Visam sekoja atgriešanās Dau-

gavpilī un sirdi saviļņojošais ceļa
posms Daugavpils – Ilūkste, kad
apjukums mijās ar neziņu, prieks ar
asarām... „Savā dzimtenē – Latvijā
- ierados 1950.gada 29.maijā. Nezināju, kur atrast mājas.” Nekad jau
meitene nebija bijusi Ilūkstes
stacijā. Ar cilvēku palīdzību Anna
atrada vietu, no kuras vairs nebija
problēmu tikt līdz dzimtajai sētai.
„Mēs visu laiku cietuma laikā
bijām runājuši, ka nedrīkst ieiet
dienā pie vecākiem. Vakarā vecāki
pabaro un noliek atpūsties, bet
dienā viņi prasa, jautā – ļoti grūti
vecākiem un ļoti grūti cietumniekam. Tāpēc nedaudz nogaidīju...”
Anna, atmiņu saviļņota, teic:
„Redzēju savu gotiņu, kā plūc

zālīti, taksīti smilkstošo un savu pagalmu. Pagalmā stāvēja tētis ar
mammu. Bet man neko tādu viņi
neprasīja, tikai pabaroja, pēc
vecākās māsas norādījumiem
(saudzēšanas nolūkos) uzliekot
tikai nedaudz kartupeļu...” Pēc kā
sekoja ilgi gaidītais miegs dzimtajās mājās...
Pirmais gads pēc pārrašanās tika
pavadīts mājās, pēc kā sekoja darbs
pie saimniekiem. Pēc dažiem
gadiem Anna tika pieņemta Ilūkstes
slimnīcā par sanitāri, par ko arī nostrādāja sava mūža lielu daļu, apzinīgi pildot viņai uzticēto darbu.
Uz jautājumu, vai ir kāda
nodarbe, kas sirdij liek priekā
salekties, Anna atplaukst smaidā.
Visu mūžu viņu ir saistījis mežs un
ogošana! „Vispatīkamākais brīdis
man ir, kad es aizeju mežā sēņot un
ogot. Tikko ieeju purva malā, es
pilnīgi nezinu... es varu lasīt un
lasīt. Varu atdot tās ogas par brīvu,
bet tikai lasīt.
Nu un, protams, baznīca ir vieta,
kur varu smelties mieru un atpūtu.”
Anna Ancāne stāsta arī par savu
meitu, kurai viņa dāvāja mātišķās
rūpes visās dienās un nedienās, un
mazdēlu, kas ir šodienas prieks un
lepnums.
Un nobeigumā grūtību izvagotās
dzīves saimniece novēl: „Lai mūsu
bērniņi dzīvotu labāk, bagātāk. Lai
neaizmirstu
mūs
un
savu
Tēvuzemi!”
Sarmīte Bogdanoviča
Ilūkstes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pielikums

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

1. Pamatbudžeta ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un
būvēm

Pašvaldības nodevas un maksājumi kurus
ieskaita budžetā (valsts nodeva un
apliecinājumi bāriņtiesā)
Naudas sodi un sankcijas

VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI:
Pašvaldību budžeta saņemtie uzturēšanas
izdevumu transferti (mērķdotācija) no valsts
budžeta t.sk.:

2010. GADA MARTS

Summa Ls

1323314
96171
91960

4211
4184
2450

2256550
2220376

Ilūkstes mūzikas skola
Ilūkstes novada sporta skola
Ilūkstes 1.vidusskola
Ilūkstes 2.vidusskola
Bebrenes vidusskola
Eglaines pamatskola
Subates pamatskola
Neklātienes vidusskola

55167
22895
200392
86061
96951
66262
51684
65858

Eglaines pamatskola (5-6.gad)
Raudas spec.internātpamatsk.

5264
188158

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

Interešu izglītība Ilūkstes 1.vidusskolā
Interešu izglītība Ilūkstes 2.vidusskolā

Interešu izglītība Bērnu un jauniešu centra pedagogiem
Interešu izglītība Bebrenes vidusskolā

Eglaines pamatskola
Subate pamatskola
Mācību literatūras iegāde

Pārējie pašvaldību budžeta saņemtie valsts
budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
Ieņēmumi no pašvaldību izlīdzināšanas fonda

Ieņēmumi par Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai
t.sk.:

28280

3652

1391
12522
3652

1913
1738
829
87978
1239729
36174

Projekts „Pedag. konkurētsp. veicināšana izglītīb.
sist.optimiz.apst.”

36174

PAŠVALDĪBU BUDŽETA TRANSFERTI:

96000

Ieņēmumi no rajona padomes (Izglītības
funkciju nodrošināšanai) t.sk.:

31000

Ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības
funkciju nodrošināšanai

Sporta skolu pedagogiem

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi
pašu ieņēmumi:
Maksa par izglītības pakalpojumiem t.sk.:

Mācību maksa mūzikas skolā
Ieņēmumi no vecāku iemaksām pirmsskolas
izglītības iestādēs

65000

31000

233955
97535
5535

25000

Ieņēmumi par ēdināšanu 1.vidusskolā

30000

Ieņēmumi par ēdināšanu 2.vidusskolā

9000

Ieņēmumi par ēdināšanu Bebrenes vidusskolā

11000

Ieņēmumi par ēdināšanu Eglaines pamatskolā

9000

Ieņēmumi par ēdināšanu Subates pamatskolā

8000

Ieņēmumi par nomu un īri t.sk.:
Telpu noma Ilūkste Brīvības iela 7 un Brīvības
iela 13
Telpu noma Ilūkstes KC
Telpu noma Ilūkstes 1.vsk
Telpu noma Ilūkstes 2.vsk
Telpu noma PII Zvaniņš
Telpu noma Bebrenes PII
Telpu noma Subates pārv.
Telpu noma Šēderes pārv.
Telpu noma Ilūkstes BJC
Telpu noma Dvietes pārv.

Bebrenes pārvaldes noma(sak.anten.uzst)

Ieņēmumi par zemes nomu
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
Ieņēmumi no dzīvokļu un komunālajiem
pakalpojumiem

30932

10000

955
570
1000
4000
300
870
1355
110
496
576

10100
600

105258
6130

49265
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Pārējie maksas pakalpojumi t.sk.
Bebrenes Feldšeru Punkts
Šederes Feldšeru Punkts
Dvietes Feldšeru Punkts
Eglaines Feldšeru Punkts
Pārējie ieņēmumi (Inform.biļ.Ilūkstes vēst.,un
pārējas maksas pak.)
Finansējums no privātas arstu prakses

Aizdevums kapitālsabiedrībai „Šēderes pakalpojumi”
Aizdevums kapitālsabiedrībai „Ornaments”

Dienas aprūpes centra „Fēnikss” dalības maksa

Sociālās aprūpes centra sniegtie maksas pakalpojumi
Ieņēmumi no Lauku mājām „Driģenes”

Atpūtas bāzes „Dubezers” naktsmītnes pakalpojumi

2010. GADA MARTS
49863
220
200
100
200
3554

13600
3744
21920
1550
500
450
3000

Pašulienes soc. pal. pak - Veļas mazgāšana

300

Bebrenes soc. pal. pak - Veļas mazgāšana

80

Eglaines soc. pal. pak - Veļas mazgāšana

130

Ilūkstes pilsētas bibliotēkas maksas pakalpojumi

115

Ieņēmumi no tūrisma Bebrenes pagastā

200

Ieņēmumi kopā:

4 012 624

Ieņēmumi pavisam:

4 633 489

2. Pamatbudžeta izdevumi
Vispārējie valdības dienesti

1593983

Līdzekļu atlikums gada sākumā:

Izpildvara t.sk.
Novada dome
Šēderes pagasta pārvalde
Pilskalnes pagasta pārvalde
Bebrenes pagasta pārvalde
Dvietes pagasta pārvalde
Subates pagasta pārvalde
Eglaines pagasta pārvalde
Pašvaldību budžetu parāda darījumi (aizņēmumu atmaksa)

Pārējie citur neklasificētie vispārēja rakstura
transferti t.sk.:

620865

629152
481871
12413
21669
40043
17077
27166
28913
157628

Neparedzētie izdevumi
Pārējā ekonomiskā darbība

807203
60000
747203

Ekonomiskā darbība:

33698
102537

Sabiedriskā kārtība un drošība
(Bāriņtiesa):
Nodarbinātības pasākumi
Tūrisms t.sk.
Novada tūrisms
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68165
34372
6384

Tūrisms - Bebrenē
Tūrisms - Pilskalnē

Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana t.sk.:
Labiekārtošanas darbi Ilūkste
Labiekārtošanas darbi Šēdere
Labiekārtošanas darbi Pilskalne
Labiekārtošanas darbi Bebrene
Labiekārtošanas darbi Dviete
Labiekārtošanas darbi Eglaine
Labiekārtošanas darbi Subate

Veselība

Šēderes Feldšeru Punkts
Bebrenes Feldšeru Punkts
Dvietes Feldšeru Punkts
Eglaines Feldšeru Punkts

Atpūta, kultūra un reliģija

Sporta pasākumi
Kultūra t.sk.
Bibliotēkas t.sk.
Ilūkstes novada centrāla bibliotēka
Kultūras centri, nami, klubi t.sk.
Ilūkstes novada kultūras centrs
Pārējie pasākumi

Izglītība t.sk.

Pirmsskolas izglītība
Ilūkstes novada PII „Zvaniņš”
Vispārējā izglītība. Pamatizglītība
Ilūkstes 1.vidusskola
Ilūkstes 2.vidusskola
Neklātienes vidusskola
Bebrenes vidusskola
Eglaines pamatskola
Subates pamatskola
Raudas spec.internātpamatsk.
Ilūkstes novads (skolēnu pārvadāšana)
Izglītības un kultūras pasākumu nodrošināšanai
Projekts „Pedag. konkurētsp. veicināšana
izglītīb. sist.optimiz.apst.”

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
t.sk.

Mūzikas skola
Bērnu un jauniešu centrs

Ilūkstes novada sporta skola
Ilūkstes 1.vidusskola interešu izglītība
Ilūkstes 2.vidusskola interešu izglītība
Bebrenes vidusskola interešu izglītība
Subates pamatskola interešu izglītība
Eglaines pamatskola interešu izglītība
Norēķini izglītības iestāžu sniegtiem pakalpojumiem

Sociālā aizsardzība t.sk.:

Dienas aprūpes centrs „Fēnikss”
Sociālā palīdzība t.sk.:
Sociālās palīdzības dienests
SPPK Jēkabpils - 1

3304
24684

309466

132956
29707
13618
24835
14586
19634
74130

29574

9083
7960
5164
7367

389084
27597
323992
84413
84413
239579
239579
37495

1879534

248841
248841
1384897
363847
162740
103846
215316
140771
118899
188266
51467
3571
36174
245796
67638
34315

81497
3652
1391
3652
1738
1913

50000

243341

18746
224595
63236
2256
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2010. GADA MARTS

SPPK Pašuliene
SPPK Bebrene
SPPK Eglaine
Sociālā aprūpe mājās
Pārējie sociālās aprūpes iestādes un pakalpojumi

735
30
100
36238
2000
110000

Sociālie pabalsti
Sociālās palīdzības sniegtie
pakalpojumi(norēķini ar citām pašvaldībām)

Izdevumi kopā:
Līdzekļu atlikums gada beigās:
Izdevumi pavisam:

10000

4 581 217
52 272
4 633 489

APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes
28.01.2010. lēmumu Nr.15
(prot.Nr.2., 14.&)

Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2010

Par Subates pilsētas domes 26.03. 2008. saistošo noteikumu
Nr. 2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
maksātājiem" 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 Subates pilsētas domes 26.03.2008. saistošos noteikumus
Nr. 2 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa par zemi maksātājiem”.
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''.

3. Speciālā budžeta līdzekļu sadalījums
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu fonda līdzekļi
Privatizācijas fonds
Pārējie ieņēmumi

Ieņēmumi

Līdzekļu atlikums gada sākumā:
Ieņēmumi kopā:
Izdevumi

Izpildvara t.sk:
Privatizācijas fonds
Pārējie izdevumi
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība (Autoceļu fonda
līdzekļi)

Izdevumi kopā:
Līdzekļu atlikums gada beigās:

4. Ziedojumi un dāvinājumi
Ieņēmumi
Līdzekļu atlikums gada sākumā:
Izdevumi

Raudas spec. internātpamatsk.
Ziedojumi akas būvniecībai

Izdevumi kopā:
Līdzekļu atlikums gada beigās:

4550
142191
1980
280

132358
281359

2100
1980
120
4550
261124

267774
13585

55
35
20

55
0

Projekts

Ilūkstes novada pašvaldībā turpinās projekta „Materiāli tehniskās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Ilūkstes 2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā" (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/112) īstenošana, kas tiek realizēta Eiropas Reģionālās
attīstības fonda atbalstītās darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes
"Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" ietvaros.
Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007. – 2013. gadam) Infrastruktūra un pakalpojumi 3.4. prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana”

Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Ilūkstes
2.vidusskolā un Bebrenes vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolu materiāli tehnisko
bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā
īstenošanu. Līdz šim prioritāro priekšmetu kabineti tika aprīkoti ar mēbelēm, sistematizācijas
skapjiem.
Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi ERAF finansētās 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana" dabaszinātņu un
matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādes centralizēto iepirkumu un ir izveidojusi
„Mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes sistēmu", kurā interneta vidē pašvaldības
un projektos iesaistītās skolas varēs veikt mācību kabinetu aprīkojuma iegādi.
Lai sagatavotu projektu īstenotājus darbam ar mācību aprīkojuma iepirkumu sistēmu, ministrija sadarbībā ar reģionālajiem ES struktūrfondu informācījas centriem organizēs mācību seminārus, praktiskas apmācības ar mācību aprīkojuma iepirkuma pasūtījumu apstrādes sistēmu.
Ilūkstes 2.vidusskolas un Bebrenes vidusskolas pedagogi cer, ka nākamā mācību gada sākumā
skolēni dabaszinību mācību priekšmetus apgūs izmantojot modernus mācību līdzekļus.
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Par gada ienākumu deklarāciju un valsts amatpersonu deklarāciju
iesniegšanu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vairākām
iedzīvotāju grupām līdz šī gada
1.aprīlim obligāti jāiesniedz gada
ienākumu deklarācija par 2009. gadā
gūtajiem ienākumiem.
Gada ienākumu deklarācija līdz
2010.gada 1.aprīlim obligāti jāiesniedz Latvijas iedzīvotājiem, kuri
2009.gadā:
- veikuši saimniecisko darbību
(piemēram, ir individuālā uzņēmuma
īpašnieki, izīrē savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki u.c.);
- guvuši ienākumus ārvalstīs;
- bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama
kuģa un guvuši ienākumus, no
kuriem izmaksas vietā (Latvijā) nav

ieturēts nodoklis;
- guvuši ar nodokli neapliekamos
ienākumus, kas kopumā 2009.gadā
pārsniedza 3000 latus (piemēram,
gūti ienākumi no personiskās mantas
pārdošanas);
- guvuši ienākumus, kuriem
piemēro 23% iedzīvotāju ienākuma
nodokļa likmi un papildus guvuši
vairāk kā 600 latus ienākumus,
kuriem piemērota 15% iedzīvotāju
ienākuma nodokļa likme (piemēram,
fiziskām personām, kuras saņēmušas
darba algu un papildus autoratlīdzības vairāk kā 600 latus gada
laikā);
- guvušas ienākumus no īpašuma
(piemēram,
fiziska
persona
reģistrējusi
VID
īpašuma

Sports

iznomāšanas līgumu un ienākumiem
piemērota iedzīvotāju ienākuma
nodokļa 15% likme);
- guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas
vietā nav ieturēts nodoklis.
Savukārt tām personām, kurām
2010.gada aprīlī vienlaikus ar aprīļa
pensiju tiks izmaksāta ieturētā pensijas daļa, ir pagarināts iedzīvotāju
gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš līdz 2010.gada
1.jūlijam.
Gada ienākumu deklarāciju var
nosūtīt pa pastu vai arī iesniegt personīgi kādā no VID nodaļām.
Ingrīda Geriņa
VID LNMA Birojs

Latvijas junioru un jauniešu čempionāts vieglatlētikā

13.-14.februārī Kuldīgas manēžā
notika Latvijas junioru un jauniešu
čempionāts vieglatlētikā. Ilūkstes
novada sporta skolas audzēkņi
izcīnīja 2 sudraba medaļas.
Junioru 1991.-92.g.dz. grupā
Maksims Petrakovs ieguva 2.vietu
300m skrējienā - 36,58 sek. un
4.vietu 60m skrējienā ar personisko
rekordu 7,23 sek. Emīls Kucins
izcīnīja 2.vietu augstlēkšanā - 1m
96cm un 5. vietu tāllēkšanā – 6m
41cm.
Jauniešu 1993.-94.g.dz. grupā ar
personiskiem rekordiem 4.vietas
ieguva Jekaterina Krasovska 60m 8,16sek. un 300m - 43,38sek. un
Inese Puzāne 60m barjerskrējienā 9,77sek.
Sacensībām
palīdzēja
sagatavoties SIA „Ilta-D”, Ilūkstes
novada dome, Daugavpils novada
dome, audzēkņu vecāki un treneri
Svetlana un Sergejs Petrakovi, Gunars Kucins un Dmitrijs Hadakovs.
Sergejs Petrakovs

Lielās Talkas tradīcija valstī aizsākās pirms pusotra gada - ar
vērienīgu talku 2008. gada 13. septembrī - Latvijas 90.dzimšanas dienas pasākumu ietvaros, bet otrā Lielā Talka notika pagājušajā pavasarī
- 18.aprīlī. Lielās Talkas patrons un aktīvs dalībnieks ir Valsts prezidents Valdis Zatlers. Lielās Talkas kustības mērķis ir, lai Latvija pēc 10
gadiem būtu tīrāka valsts pasaulē.
Šogad Lielā Talka tiek organizēta 24.aprīlī. Aicinām novada
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties Lielās Talkas norisēs, ziņojot par
piesārņotām vietām novada teritorijā un piedaloties to sakopšanā.
Lielās Talkas koordinators Ilūkstes novadā – pašvaldības komunālās
un saimniecības nodaļas vadītāja Romualda Kartašova, kontakttālrunis 29463169.

Lasītāja vēstule

Brāļi un māsas, attīrīsimies!

Ilūkstes novada vieglatlēti Kuldīgas manēžā

Latvijas ziemas čempionāts vieglatlētikā

27.-28.02.10 Kuldīgā notika Latvijas ziemas
čempionāts vieglatlētikā. Startējot lieliskā un modernā vieglatlētikas manēžā, Ilūkstes novada sprinteris Makisms Petrakovs izcīnīja bronzas medaļu
200m skrējienā ar personisko rekordu - 23,28sek.,
400m distancē Maksimam arī personiskais rekords
- 51,44sek., kā rezultātā iegūta 7.vieta.
Jekaterina Krasovska piedalījās 400m distancē
un uzstādīja personisko rekordu 1min.01,46sek.-

6.vieta, Laurai Orlovskai 6.vieta tāllēkšanā - 5m
45cm un 10. vieta 200m skrējienā -27,05 sek., Inesei Puzānei 10.vieta 60m barjerskrējienā -10,05 sek.
Latvijas čempionātā piedalījās vairāk nekā 400
dalībnieki. Nākošās lielākās sacensības būs Latvijas kauss, kas norisināsies 6.martā, Kuldīgas
manēžā.
Sergejs Petrakovs
Ilūkstes novada sporta skolas treneris

M.Petrakovs (3.vietas ieguvējs) apbalvosanas ceremonijā,
apbalvo tēvs un treneris S.Petrakovs
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Lielā Talka

J.Krasovska Nr.256 uz 400m distances

Man ir liels prieks, ka šogad ir
tā retā reize, kad Gavēnis un Lieldienas visām kristīgās baznīcas
konfesijām sakrīt vienā laikā.
Gavēnis ir attīrīšanās un pārdomu
laiks.
Aicinu visus! Jaunus un vecus,
ticīgos un neticīgos, primsskolniekus, skolniekus, studentus un
augstskolas beigušos - attīrīsimies ne tikai miesīgi un
garīgi, bet attīrīsimies arī no
rupjiem, cilvēka cieņu zaimojošiem vārdiem. Nerunāsim
rupjus, zaimojošus un pašu
runātāju apkaunojošus vārdus ne
abpusēji, ne ģimenē, ne bērniem
dzirdot, ne sabiedrībā - pirtī,
veikalā, tirgū un uz ielas!
Nerunāsim rupjības nekur un
nekad!
Neapkaunosim savu senču un
ģimenes godu!
Nedarīsim kaunu saviem
bērniem! Tēvs un māte bērniem ir
vistuvākie un vismīļākie cilvēki,
Nenogalināsim šo mīlestību!
Mīļie bērni, jaunieši un jaunietes, Jūs esat gudrāki un vairāk
izglītoti par daudziem cilvēkiem,
kuriem šīs izglītības trūkst. Neklusējiet!
Aizrādiet
saviem

vecākiem, ka viņi, lietojot
bezkaunīgus vārdus ne tikai
pazemo sevi sabiedrības acīs bet
arī jums dara kaunu un ceļ negodu. "Nu tas vai tā jau ir no tās
parastās ģimenes. Ko nu viņiem
var labu darīt? Ābols no ābeles
tālu nekrīt". Pierādiet pretējo.
Mīļi jaunieši, padomājiet dziļi un
nopietni šajā gavēņa laikā. Attīrieties arī jūs! Vai tas ir prāta darbs
sarunvalodā lietot riebīgus, cilvēka pazemojošus vārdus! Vēl
sliktāk, ja mēs pat lepojamies, ka
protam piesārņot katru teikumu ar
nepiedienīgiem un nevajadzīgiem
vārdiem. Mēs sakām, ka esam
Homo sapiens. Šodien mēs
nedzīvojam pirmatnējā kopienā.
Mēs dzīvojam civilizētā sabiedrībā, iegūstam gan vidējo,
gan augstāko izglītību.
Ticīgie un neticīgie, jūs izdarīsiet tīkami darbu Dievam un
savu bērnu nākotnei, ja atmetīsiet
šo bezkaunīgo un grēcīgo ieradumu un nelietosiet rupjus un
nepiedienīgus vārdus.

Labdien!
Gribu pastāstīt par mūsu
Eglaines Romas Katoļu baznīcas
cilvēkiem ticīgiem un
uzņēmīgiem, kuri dara cēlu
darbu.
Tāpat kā visos pagastos, arī
mums pagastā ir nabadzīgi cilvēki, varbūt slimi un veci, kuriem
nav nekādu ienākumu.Nav darba,
nav iztikas avota, nav par ko
iegādāties dienišķo maizīti.
Baznīcas draudze, vairāku cilvēku grupa apņēmās šos cilvēkus
pabarot. Viņi paši par saviem
līdzekļiem gādā produktus, savās
mājās vāra un nes uz baznīcas
veco māju. Pusdienas tiek
gatavotas apmēram 10-14 cil-

vēkiem. Tiek gatavoti trīs ēdieni
- zupa, otrais ēdiens un saldais.
Pusdienas bagātīgas un sātīgas.
Cilvēki tiek baroti divas reizes
nedēļā - otrdienā un sestdienā.
Gadījumā, ja kāds neatnāk, ēdiens tiek aiznests uz mājām. Pusdienot gribētāji plkst.12 ierodas
baznīcas mājā, tiek aizdegta
svecīte, noskaitīta lūgšana, un visi
sēžas pie galda. Baznīcai ir savi
trauki un virtuves plīts, kur
uzsildīt ēdienu.
Šie cilvēki, kuri darbojas mūsu
baznīcā trūcīgo labā ir pelnījuši
atzinību.
Paldies viņiem, lai Dieviņš
viņiem palīdz.
Pateicīgie eglainieši

Pensionēts skolotājs
Valentīns Rogožins

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Zemkopības ministrija panāk atvieglojumus
lauksaimniekiem dīzeļdegvielas iegādei

Ministru kabinetā (MK) tika
pieņemts lēmums atbrīvot no
akcīzes nodokļa samaksas lauksaimnieku
iegādāto
dīzeļdegvielu. Pieņemšanai Ministru kabinetā šo lēmumu
sagatavojusi Zemkopības ministrija (ZM).
„Šobrīd ir svarīgs jebkurš lēmums, kas atvieglo uzņēmējdarbību
lauksaimniecībā
un
samazina gan administratīvo
slogu, gan papildus izdevumus
lauksaimnieciskās produkcijas
ražošanai,” saka zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs, uzsverot,
ka MK šodien pieņemtais lēmums paredz vairākus svarīgus
atvieglojumus
dīzeļdegvielas
iegādei lauksaimniekiem.
Tostarp – samazināsies administratīvais slogs, jo vairs nebūs
jākrāj samaksu un darījumu apliecinošie
dokumenti
par
dīzeļdegvielas iegādi; būs iespējams dīzeļdegvielu iegādāties gan
degvielas mazumtirdzniecības un
vairumtirdzniecības vietās, gan
no akcīzes preču noliktavām pēc
lauksaimnieka izvēles un atkarībā
no viņa rīcībā esošajiem finanšu
līdzekļiem;
būs
iespējams
iegādāties nelielu dīzeļdegvielas
daudzumu.
Ministrs uzsver, ka MK lēmums ir pozitīvs ne tikai lauksaimniekiem vien, jo tas ļaus
turpināt biznesu mazajām lauku
degvielas uzpildes stacijām:
„Iegūs ne tikai lauksaimnieki
vien, jo lauksaimnieku izmantotais dīzeļdegvielas daudzums
kopējā degvielas tirgū ir ievērojams, tāpēc jaunie noteikumi ļaus
attīstīties arī lauku degvielas
uzpildes
staciju
tīklam,
nodrošinot gan papildus nodokļu
nomaksu valstij, gan darba vietas

lauku iedzīvotājiem,” pieņemtos
noteikumus komentē Jānis
Dūklavs.
Šodien valdības apstiprinātais
variants paredz dīzeļdegvielas
iegādi, nepiemērojot akcīzes
nodokli. Šajā gadījumā ZM pārziņā esošais Lauku atbalsta dienests (LAD) piešķir pretendentiem
dīzeļdegvielas limitu un ievada
informāciju par pretendentam
piešķirto dīzeļdegvielas limitu
vienotajā datu bāzē, kas pieejama
LAD, Valsts ieņēmumu dienestam, akcīzes preču noliktavām,
degvielas vairumtirgotājiem un
mazumtirgotājiem.
Akcīzes
nodokļa kompensāciju varēs
saņemt tikai par tādu lauksaimniecībā izmantojamo zemi,
par kuru tiek maksāti papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM) un
kas ir pieteikta vienotā platību
maksājuma (VPM) saņemšanai,
vai arī par patstāvīgām pļavām un
ganībām vai aramzemē sētiem
ilggadīgajiem
zālājiem,
ja
nodrošināts minimālais liellopu
blīvums vismaz 0,2 liellopu
vienības uz vienu atbalsta tiesīgo
hektāru.
Zemkopības ministrija jau tuvākajā laikā izstrādās atbilstošus
normatīvos aktus un veiks nepieciešamos grozījumus esošajā
likumdošanā, lai jau šā gada
1.jūlijā sāktu darboties jaunā
akcīzes nodokļa atmaksas kārtība
lauksaimniekiem. Līdz 1.jūlijam
darbosies pašreiz spēkā esošā
sistēma.

Informāciju sagatavoja
Dagnija Muceniece
Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja
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Virszemes TV pieejama arī Ilūkstes pilsētas un novada aprūpes
iestādēs

Sociālās kampaņas ietvaros,
kurā uzņēmums Lattelecom
apņēmies ar Virszemes TV
dekoderiem bez maksas aprīkot
turpat 150 sociālās aprūpes
mītnes Latvijā, dāvinājumu –
dekoderu ierīkošana Virszemes
TV uztveršanai šonedēļ pabeigta
arī Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldes Grupu mājā,
Daugavpils pensionāru sociālās
apkalpošanas teritoriālajā centrā,
Daugavpils psihoneiroloģiskajā
slimnīcā, veselības un sociālās
aprūpes centrā „Subate”, Višķu
sociālās aprūpes centrā, sociālo
pakalpojumu centrā „Pīlādzis”,
sociālās aprūpes centrā „Kalupe”
un tā Pusceļa mājas nodaļā,
veselības centrā „Ilūkste” un Subates Romas Katoļu draudzes sociālās aprūpes iestādē „Miera
nams”.
Līdz ar to arī Daugavpils pilsētas un novada sociālās aprūpes
namu iemītniekiem turpmāk būs
pieejama jaunā ciparu televīzija,
uz kuru pāreja sākas 1.martā.

Višķu sociālās aprūpes centra
direktore
Veneranda
Zeile
skaidro: „Vecākiem cilvēkiem
televizors ir viens no svarīgākajiem brīvā laika pavadīšanas
līdzekļiem, īpaši ziemas vakaros.

Tas ir kontakts ar ārpasauli un ļoti
būtisks informācijas kanāls, lielā
cieņā, protams, ir filmas, seriāli
un koncerti, kā arī dievkalpojumu
pārraides”.
„Uzsākot dekoderu dāvināšanas kampaņu, Lattelecom
mērķis bija nodrošināt Virszemes
TV uztveramību tām sabiedrības
grupām, kam televīzija ir ne tikai
izklaides, bet arī ļoti būtisks informācijas un socializācijas instruments. Vispirms jau tie ir
pansionātu un sociālās aprūpes
centru iemītnieki, kas ievērojamā
gadu skaita vai slimības dēļ nevar
būt aktīvi sabiedrības locekļi klātienē, taču viņus interesē aktualitātes gan mūsu valstī, gan ārpus
tās robežām,” norāda Lattelecom
komercdirektore
Kerli
Gabriloviča.
Ar bezmaksas dekoderiem turpat 150 Latvijas pansionātus un
aprūpes iestādes plānots aprīkot
līdz 2010. gada 1. martam, kad
analogo apraidi pārtrauks LTV7.
Savukārt uzņēmuma darbinieki
un sadarbības partneri ir saziedojuši papildu līdzekļus, lai katrā no
šiem 150 pansionātiem būtu
iespējams uzstādīt vēl otru
dekoderi
Virszemes
TV
uztveršanai līdz 1.jūnijam.
Visā Latvijā arī analogā
apraide pilnībā tiks atslēgta

1.jūnijā.
Kā jau ziņots iepriekš, Latvijā,
tāpat kā visā Eiropas Savienībā ir
uzsākta nozīmīga pāreja no
analogās uz ciparu TV apraidi.
Tas
nozīmē,
ka
tiem
iedzīvotājiem, kas šobrīd televīziju skatās ar istabas vai jumta antenām, būs jāiegādājas dekoders,
lai turpinātu uztvert bezmaksas
TV kanālus. Dekoders ir vienreizējs ieguldījums, un par bezmaksas
Latvijas
kanālu
skatīšanos arī turpmāk nekas papildus vairs nebūs jāmaksā.
Latvijā ciparu apraides jeb
Virszemes TV ieviešanu valsts
uzdevumā nodrošina uzņēmums
Lattelecom, kas jau noslēdzis
vienošanos ar LTV1, LTV7 un
LNT par šo kanālu iekļaušanu
Bezmaksas pakā. Tas nozīmē, ka
arī turpmāk šie kanāli būs
skatāmi bez maksas.
Jau šobrīd Virszemes TV
signāls ir pieejams 99% valsts
teritorijas.
Līga Bite,
Lattelecom Komunikācijas
daļas projektu vadītāja

Papildu informācijai:
www.lattelecom.lv
www.piesledzieslatvija.lv

2010.gads Latvijā ir pasludināts kā Lasīšanas gads

Lasīšanas gada mērķis ir radīt
cilvēkos vēlmi lasīt grāmatas. Tā
devīze - „Vairāk nekā viena
dzīve”. Lasīšana būtiski papildina zināšanas un paplašina
redzesloku, bagātina valodu un
spēju izteikties, kā arī attīsta kritisko domāšanu. Šis ir laiks, kad

ikvienam no mums ir jāsāk
vairāk domāt, iedziļināties un
vērtēt, nevis paļauties uz visu,
ko saka apkārtējie.

Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā tiek organizēts
grāmatu maiņas punkts, uz

kurieni jebkurš interesents var
atnest grāmatas un apmainīt tās
pret sev vēlamajām citu apmeklētāju atnestajām grāmatām.
Izlasi un atnes!
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•Apstiprināja
pašvaldības
2010.gada budžetu. Pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus Ls 4 564 324 apmērā,
speciālā budžeta ieņēmums un
izdevumus Ls 281 359 apmērā.
(Vairāk lasīt 7. lappusē)
•Apstiprināja
izglītības,
kultūras un sporta nodaļas
sagatavoto
izdevumu
tāmi
2010.gadam novada pasākumiem
izglītības, kultūras un sporta
jomā par kopējo summu
Ls19141 ( t.sk. izglītības pasākumiem – Ls 1800, kultūras pasākumiem – Ls 5900, sporta
pasākumiem Ls 11441).
•Apstiprināja pašvaldības autoceļu fonda līdzekļu sadales
plānu 2010.gadam.
•Nolēma piedalīties projektā
par Raudas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un
aprīkojuma uzlabošanu, paredzot
šim projektam
pašvaldības
priekšfinansējumu Ls 9839 apmērā un līdzfinansējumu Ls
14759 apmērā, kā arī atbalstīja

2010. GADA MARTS

Novada domē

Ko nolēma deputāti februāra domes sēdē

Bebrenes vidusskolas dalību projektā “Mans reģions jauniešiem
Eiropā”, paredzot pašvaldības
līdzfinansējumu Ls 1500 apmērā.
•Izskatīja novada komunālās
un saimnieciskās nodaļas, Dvietes pagasta pārvaldes, Ilūkstes
Kultūras centra un Ilūkstes centrālās bibliotekas vadītāju priekšlikumus pārskatīt viņu vadīto
iestāžu amata vienības, to darba
laiku un darba samaksu. Deputāti,
ņemot vērā finansu komitejas atzinumu, nolēma atbalstīt iesniegtos priekšlikumus.
•Noteica finansējumu darba
samaksai tiem novada izglītības
iestāžu vadītājiem, kas finansējami no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
•Noteica apmeklējuma maksu
Dvietes pagasta pārvaldes novadpētniecības muzejā. Ar 1.aprīli
ieejas maksa pieaugušajiem būs
Ls 0,30, bet bērniem un pensionāriem Ls 0,15. Bez maksas
muzeju varēs apmeklēt bērni līdz
skolas vecumam un 1.-12. klašu

skolēni no mūsu novada skolām.
•Apstiprināja izsoles noteikumus Dvietes pagasta pārvaldes
traktora T-150k, traktora piekabes
MMZ-771B un automašīnas SAZ
3507 pārdošanai izsolē. Izsole
notiks 22.martā novada pašvaldībā Ilūkstē, Brīvības ielā 7.
Minēto tehniku var apskatīt Dvietes pagastā no 15. līdz 18.martam.
•Izskatīja pašvaldības šaubīgos
un bezcerīgos debitoru parādu
uzkrājumus.Tie pārsvarā ir parādi
par komunālajiem pakalpojumiem un zemes nomu. Nolēma
līdz 31. maijam brīdināt debitoru
parādniekus, ka, parāda neatmaksāšanas gadījumā, dokumenti
tiks iesniegti izskatīšanai tiesā.
•Nolēma nodot novada pašvaldības būvvaldes funkciju
izpildi Daugavpils novada pašvaldībai.
•Atteicās no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
“Celtnieks” Šēderes pagastā un
“Grāvmaļi” Prodes pagastā.

Intervija ar deputātu

•Nolēma atsavināt pašvaldībai
piederošo zemes gabalu 0,0627
ha platībā, Šēderes pagastā
“Svente 26A”. Uz minētā zemes
gabala atrodas fiziskai personai
piederoša dzīvojamā māja.
•Iznomāja zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Skuķu ezerā.
•Anulēja deklarēto dzīvesvietu
personai, kurai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā Stendera ielā 6-18, Eglaines
pagastā.
•Nozīmēja atbildīgās personas
novada pašvaldības kolektīvu koordinēšanai un organizatorisko
jautājumu risināšanai X Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos. Par dziesmu un deju
svētku koordinātori nozīmēja
Vandu Rimšu, par deju kolektīvu
virsvadītāju - Daci Jurjevsku, par
koru virsvadītāju - Maiju Žigajevu, par komunikatori - Sarmīti
Bogdanoviču, par medmāsu Rutu
Krapāni, par ideju karšu izveidotāju un noformētāju - Andreju
Vizuli.

reizē ievēlēta netiku, tāpēc biju nolēmusi vairs nekandidēt.
Bet laika gaitā es redzēju, cik strādāt gribošs un varošs ir
mūsu Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs, redzēju
paveiktos darbus un jaunās ieceres, kas, tuvojoties
vēlēšanām arī pamudināja mani spert šo soli. Es vēlējos,
lai starp deputātiem būtu arī Šēderes un Eglaines pagastu
cilvēki, lai mēs varētu visi strādāt pie Ilūkstes novada pilnveidošanas un saliedēšanas.
Kāda ir deputāta darba specifika? Ar ko ir saistīts
deputāta darbs?
Deputāta darbs ir sarežģīts, jo mēs visi strādājam savos
pamatdarbos, kas aizņem daudz laika. Deputāta darbs
prasa ļoti nopietnu pieeju. Ir jāpārzina visi domes sēdēs
izskatāmie jautājumi, daudz jālasa un jāinteresējas papildus, lai varētu pieņemt pareizus lēmumus.
Ar kādām īpašībām, jūsuprāt, ir jābūt apveltītam
pašvaldības domes deputātam?
Deputātam jābūt godīgam, aukstasinīgam, jāprot izteikt
savas domas un strādāt komandā.
Maija Žigajeva - Eglaines pamatskolas mūzikas
skolotāja, Lašu kora un vokālā ansambļa “Saskaņa”
vadītāja.
Pastāstiet, lūdzu, nedaudz par sevi....
Mana dzimtā vieta ir Eglaine. Esmu pabeigusi savu
mīļo Eglaines skolu, kurā par skolotāju ir strādājusi arī
mana mamma. Laikam arī tāpēc ļoti gribēju būt par
skolotāju. Tā kā vecāki jau bērnībā ievirzīja mani mūzikas
ceļā, aizvedot mācīties uz Ilūkstes bērnu mūzikas skolu,
tad arī nolēmu dzīvi saistīt ar mūziku un skolu. Pabeidzu
Rīgas pedagoģisko skolu, iegūstot kvalifikāciju
„Dziedāšanas skolotājs un muzikālais audzinātājs bērnudārzā”. Esmu pabeigusi Ļeņingradas Kultūras institūtu
ar kora diriģentes kvalifikāciju. Trīs gadus ar vīru un dēlu
Juri nodzīvojām Ļeņingradas apgabalā, 1988. gadā atgriezāmies Latvijā. Kopš tā laika strādāju Eglaines pamatskolā par mūzikas skolotāju, 15 gadus vadu Lašu kori
un 10 gadus – vokālo ansambli „Saskaņa”.

Kas bija tas, kas pamudināja Jūs kandidēt uz
deputāta vietu?
Uz deputāta vietu kandidēju nu jau otro reizi. Pirmajā

12

Jūsu pamatdarbs ir saistīts ar izglītību un kultūru.
Vai šī darba specifika palīdz izprast iedzīvotāju problēmas?

Jā, darbošanās šajās sfērās ļoti palīdz izprast gan bērnus, gan vecākus, gan arī skolotāja darba specifiku.
Šī pieredze noder arī darbojoties Izglītības, kultūras,
sporta un sociālajā komitejā, kur bieži vien jautājumu
izskatīšanā vislielāko palīdzību sniedz tieši iepriekšminētā
pieredze. Turklāt, ciešā ģimenes saikne ar sportu palīdz
orientēties arī šajos jautājumos.
Deputāts visā savā darbībā ir tautas pārstāvis.
Sakiet, lūdzu, kas, jūsuprāt, ir tas, kas visvairāk uztrauc novada (gan pilsētu, gan lauku) iedzīvotājus un,
kas pašlaik ir būtiskākais izglītības jomā?

Cilvēkus pašreiz visvairāk uztrauc bezdarba jautājums,
domas par to, ka jāmeklē darbs, braucot projām no dzimtā novada. Izglītības jomā ir tas pats – mūsu bērnu
bērni, diemžēl, dzimst citās pilsētās, vai vēl sliktāk – citās
valstīs. Kas būs ar izglītības jomu, ja nebūs bērnu?

Pašlaik daudzi iedzīvotāji ir palikuši bez darba.
Nākotnē bezdarbnieku skaits varētu palielināties. Kā

•Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītājas pienākumus viņas
prombūtnes laikā uzdeva veikt
Ritai Butkevičai .
•Apstiprināja Ilūkstes mūzikas
skolas nolikumu jaunā redakcijā.
•Izskatīja vairākus iesniegumus nekustamo īpašumu jautājumos. Atļāva zemes ierīcības
projekta izstrādi nekustamajam
īpašumam “Pūpoli” un Žariņi”
Dvietes pagastā, precizēja ēku
adreses Šēderes pagastā, piešķīra
zemi nomā Šēderes un Bebrenes
pagastos.

Ar domes sēžu protokoliem un
pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties pašvaldības mājas lapā
www.ilukste.lv
sadaļā
“Dome/domes sēdes/” un lasīt
visās novada bibliotekās.

Pašvaldības lietu pārvaldes
nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova

Jūs, kā deputāte, redzat šīs situācijas iznākumu?

Iznākums ir bēdīgs – atgriežos pie iepriekš teiktā –
nebūs darba, jaunāka gājuma cilvēki dosies projām, sirmgalvjiem vajadzēs bez bērnu palīdzības dzīvot grūtas vecumdienas domās par to, ka blakus nav tuvinieku.
Saasināsies problēmas sociālajā jomā.
Kādas ir Jūsu, kā deputātes, prioritātes?

Mana prioritāte, protams, ir mūsu novada jaunā
paaudze, tātad - izglītība un kultūra, jaunatne – darbavietas, sirmgalvji – veselība un sociālā aprūpe.
Kā Jūs uzskatāt, kurš no realizētajiem un topošajiem projektiem (vai arī kas cits) varētu tikt uzskatīts
par virzītājspēku ceļā uz novada izaugsmi?

Esmu priecīga, ka novads piedalās daudzos projektos
gan izglītībā, gan infrastruktūras uzlabošanā. Domāju, ka
dabaszinību kabinetu aprīkošanas projekts uzlabos
izglītības kvalitāti skolās, kā arī apsveicams ir projekts
„Veselības centra „Ilūkste” tehnisko un profesionālo spēju
uzlabošana kvalitatīvas ārstniecības un profilakses
nodrošināšanai”. Tā kā esmu sporta atbalstītāja, ticu, ka
arī sporta halles būvniecība Ilūkstē tiks pabeigta un tā
varēs daudzpusīgi funkcionēt.
Kas varētu tikt uzskatīts par mūsu novada
bagātību?

Bez šaubām tie ir mūsu ļaudis – bērni un jaunieši ar
saviem talantiem, gudrību un radošumu, izglītības un
kultūras darbinieki ar savu radošo neatlaidību, mediķi,
kuri rūpējas par mūsu veselību, mūsu uzņēmēji, kuri
cenšas, lai novada ļaudīm būtu darbs. Katrs novada cilvēks, kurš dzīvo, strādā, priecājas un lepojas par to, ka
dzīvo Ilūkstes novadā.
Vai ir kaut kas, ko jūs gribētu teikt vai novēlēt
saviem vēlētājiem – cilvēkiem, kas Jūs atbalstīja?

Paldies par uzticību! Mēs visi kopā varēsim daudz darīt
paši savā un novada labā. Dzīvojiet ar gaišām domām un
labiem darbiem!

Sarmīte Bogdanoviča
Ilūkstes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

Aktualitātes

APSTIPRINU
Ilūkstes novada kultūras centra
direktors A.Ķīsis
2010. gada 25. februārī

Norises laiks
Norises vieta
Rīkotāji

I Ilūkstes novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētki
NOLIKUMS

Mērķi

2010.gada 16. maijs
Ilūkstes novada kultūras centrs
Ilūkstes novada kultūras centrs sadarbībā ar Ilūkstes novada
pašvaldību

•Apzināt Ilūkstes novadā esošās dziedošās un muzicējošās ģimenes
•Attīstīt un pilnveidot novada kultūras centra svētku tradīcijas
•Nodrošināt dziedošo un muzicējošo ģimeņu svētku tradīciju tālāku attīstību
•Rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību svētku popularizēšanā.
Programma
Svētkos ģimenes izpilda programmu, kas sastāv no :
•Divām brīvas izvēles dziesmām
vai
•Diviem brīvas izvēles skaņdarbiem
vai
•Vienas brīvas izvēles dziesmas un viena brīvas izvēles skaņdarba
Pārējie noteikumi
Drīkst izmantot visa veida mūzikas instrumentus, kā arī fonogrammas pavadījumu.
Vienas ģimenes uzstāšanās laiks ir ne vairāk kā 10 minūtes.
Ģimeni pārstāv vismaz divas personas.

Svētku dalībnieki
Ģimene ( vecāki, bērni, vecvecāki, brāļi ,māsas, brālēni, māsīcas).
Ilūkstes novada dziedošās un muzicējošās ģimenes , kuras būs pieteikušās Ilūkstes novada
kultūras centrā un aizpildījušas pieteikuma anketas līdz 2010. gada 19. aprīlim
Pieteikuma anketu var sūtīt uz e-pastu ikc12@inbox.lv

Pēc pieteikumu anketu saņemšanas ar katru ģimeni tiks saskaņota tālākā darbība, kas
saistīta ar svētku veidošanu.

Informācija par svētku norisi tiks publicēta izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis”, „Latgales
Laiks” un Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv.
Svētku nolikumu un pieteikuma anketas var saņemt Ilūkstes novada KC, Brīvības ielā 12, 2.
stāvā, tālr.65462135,
mob.t. 28385661,26634429, kā arī visos novada kultūras namos.
PI E T E I K U MA AN K E TA

Anketu iesniegt līdz 2010. gada 19. aprīlim

Lūdzam anketu aizpildīt precīzi un ar drukātiem burtiem!!!

Dziedošās un muzicējošās ģimenes dalībnieku vārdi, uzvārds
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dalībnieku skaits _____

1.Skaņdarba/dziesmas nosaukums________________________________________________
Teksta autors _________________________________________________________
Aranžējuma autors ____________________________________________________
Komponists __________________________________________________________
Pavadījuma veids______________________________________________________
2. Skaņdarba nosaukums_______________________________________________________
Teksta autors _________________________________________________________
Aranžējuma autors____________________________________________________
Komponists __________________________________________________________
Pavadījuma veids _____________________________________________________

Ģimenes dzīvesvietas adrese____________________________________
LV - _____________

tālrunis________________ mob. tālr._____________________

Īss ģimenes raksturojums_______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2010. GADA MARTS
Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un tās
struktūrvienību pasākumi 2010.gada martā

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka
Pasākumi
•Datorapmācības kursi pieaugušajiem no 2.-31.03
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai” no 8.marta - 10.aprīlim
Izstādes
•„Aspazija - spēks un daiļums un mūžam nerimstošais gars” dzejniecei As
pazijai - 115, no 16.03
•„Es sapni par Dzimteni pagalvī likšu” 25.marts - Komunistiskā terora
upuru piemiņas diena no 23.03
•„Agri lēca saulīte Lieldienu rītiņā” no 30.03
Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Pasākumi
•Literārā pēcpusdiena „Sēd uz sliekšņa pasaciņa ..” 16.03
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai” no 8.marta - 10.aprīlim
Izstādes
•„Rakstniekam Jānim Grīziņam – 100” no 8.03
•„Daba mostas” no 22.03
•„Mūsdienu latviešu teātris” izstāde -pārruna no 26.03
•„Nāk nākdama Lielā diena” no 29.03.
Bebrenes pagasta bibliotēka
Pasākumi
•Pirmā tikšanās ar bibliotēku, pasākums bērnu dārza audzēkņiem
•Apskats „Zaļie dakteri „ 18.03
•Apskats „Labāk dzimtenē būt nabagam, nekā svešumā bagātam” 25.marts Komunistiskā terora upuru piemiņas diena
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai „ no 8.marta -10.aprīlim
Izstādes
•„ Debess kupols ir mana sirdsapziņa „dzejniekam Kārlim Veidenbaumam - 145 no
1.03
•„Mēs katru dienu citādāku redzam ...” rakstniecei Ingrīdai Vīksnai-90 no 5.03
•„Sev vieglu laimi nevēlēsim” literatūrkritiķei, publicistei Valijai Ruņģei -90
•„Man dvēsele arvien dzīvo gaidās..” dzejniecei Aspazijai - 145 no 15.03
•„Pavasaris brīnumdaris” pavasaris mākslā, literatūrā, dārzā no 17.03
•„Ieskatāmies dzelmē dziļāk, tālē plašāk” enciklopēdiju apskats 22.03
•„Mana tēvu zeme” no 1. - 31.03
Eglaines pagasta bibliotēka
Pasākumi
•25.marts - Komunistiskā terora upuru piemiņas diena,
Izstādes
•„Dzejniecei Aspazijai -145” no 16.03
•25.marts - Komunistiskā terora upuru piemiņas diena
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai „ no 8.marta -10.aprīlim
Pilskalnes pagasta bibliotēka
Pasākumi
•Bibliotekārā stunda „Mūsu bibliotēkas ikdiena” /sekot informācijai /
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai „ no 8.marta - 10.aprīlim
Izstādes
•„Jaunās grāmatas ” no 3.03
•„Marts -Aspazijas mēnesis” no 11.03
•„25.marts -Komunistiskā terora upuru piemiņas diena” no 10.03
Pašulienes bibliotēka
Pasākumi
• Bibliotekārā stunda "Interneta resursu izmantošanas iespējas” 5.marts plkst.15.00
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai” no 8.marta - 10.aprīlim
Izstādes
•„Mans vaļasprieks” rokdarbu izstāde
•„To dienu sāpe ...” Komunistiskā terora upuru piemiņas diena no 23.03
•„Aspazijai - 145” no 16.03

Šēderes pagasta bibliotēka
Pasākumi
•Padomu stunda „Informācijas meklēšana internetā”, katru ceturtdienu no 16.00-17.00
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai „ no 8.marta -10.aprīlim
Izstādes
•„Elzai Stērstei -125„
•„Albertam Jansonam -95„
Subates pilsētas bibliotēka
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai „ no 8.marta -10.aprīlim
Izstādes
•„Dzejniecei Aspazijai - 145” no 16.03
Dvietes pagasta bibliotēka
Konkurss
•„No Pekinas līdz Vankūverai „ no 8.marta -10.aprīlim
Esiet laipni aicināti piedalīties visos pasākumos!

Ilūkstes novada Centrālās Bibliotēkas vadītāja
Ināra Valpētere
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Lai gavēnis būtu ar īpašiem
augļiem, vajag izvirzīt īpašus
mērķus. Var gavēt tāpēc, ka citi
tā dara, lai nejustu bailes no
Dieva, lai notievētu, lai...
Bet var arī gavēt, lai satiktu
Dievu, piedzīvotu ko jaunu, vēl
dzīvē nebijušu – to, uz ko mūs
aicina Dievs. Uz tiešu, tuvu,
dzīvu satikšanos ar Viņu.
Kas tam traucē? Grēks. Un pamatgrēks ir lepnība.
Kas vieno ar Dievu? Ticība.
Tātad varam gavēt, audzējot
ticību un apkarojot lepnību.
Dievs ir labs, un savā labestībā
Viņš mums dāvā ticības dāvanu.
Šī dāvana var palikt mums
blakus, piemēram, kā telefons,
kas tā arī nav izņemts no kastes.
Mēs varam priecāties, lepoties un
citiem stāstīt: „Man ir jauns telefons!” – bet telefonu no kastes tā
arī neizņemt.
To redzam arī dzīvē. Cilvēki
saka: „Es ticu Dievam!” Un jau
nākamajā teikumā var sākt
gausties, cik daudz viņiem raižu
un ka tām neredz ne gala, ne
malas.
Ko par to saka Dieva Vārds?
Tāpēc, ja tu ar savu muti atzīsi,
ka Jēzus ir Kungs, un savā sirdī
ticēsi, ka Dievs Viņu piecēlis no
miroņiem, tu būsi izpestīts. (Rom
10, 9)
Citiem vārdiem sakot, ja tu

savā sirdī atzīsi, ka Jēzus ir uzvarējis nāvi, grēku un visas problēmas – tātad arī tavas problēmas.
Ja atzīsi, ka Jēzus ir Kungs un
Valdnieks pār visu – arī pār tavām
problēmām – un, ja tu to
apliecināsi, izteiksi ar savu muti
un saviem vārdiem, tad tu būsi izdarījis izvēli tam ticēt. Ticēt nevis
savām izjūtām, prātam, citu
viedoklim un pieredzei, bet ticēt
tam, ko saka Dievs. Ticēt, ka Viņš
ir uzvarējis, ka Viņš ir visvarens.
Tad notiks atbrīvošana no problēmām, kas tevi nospiež, – notiks
pestīšana.
Kad jūti nogurumu, sāc
padoties pesimistiskām domām
vai neredzi risinājumu, apliecini
savu ticību! Saki: „Mana dzīve ir
Dieva dota. Viņš ir manas
dzīvības avots. Viņš ir mana
prieka un miera avots.” Izsaki
Viņam savu nogurumu un visas
sliktās domas... Tici, ka tu
atrodies Dieva rokās, un Dievs
tevi mīl. Bez Viņa ziņas neviens
mats nenokrīt no tavas galvas.
Dievs rūpējas par katru tavu vajadzību. Tagad Dievs tev dāvā
visu vajadzīgo – spēku, dzīvību...
Slavē Dievu – cik Viņš ir labs!
– un pateicies par visu to, ko jau
esi saņēmis un pamanījis. Tici, ka
šajā brīdī notiek problēmas risinājums. Nevis kādreiz būs, bet
TAGAD. Tici – skaties uz Dievu,

Tavai dvēselei

Īpašais gavēnis

uz to, ko Dievs ir darījis, dara un
darīs tavā dzīvē. Skaties uz
Dievu, nevis uz to, kas ir ļauns un
slikts... Skaties uz Dieva valstību,
nevis uz „citu valstību”.
Kā uzvarai tu tici? Valda
ļaunums vai Jēzus? Kam tu tici,
tam arī ļauj valdīt savā dzīvē, un
tā plāns īstenojas tavā dzīvē.
Tikai neaizmirsti – kurai valstībai
kalposi (ticēsi), tās pilsonis arī
kļūsi. Un, ja tu neizvēlies Dieva
valstību, tad nav jābrīnās, ka sirdī
valda nomāktība, viss iet greizi, ir
slimības, nelaimes, bezcerība un
izmisums.
Padomā, kur tu savā dzīvē tici
sliktajam? Tagad attiecībā uz šīm
jomām izvēlies pretējo un
apliecini savu ticību un izvēli,
izsakot to vārdos. Ja tu
neapzinies, ka esi labs, tad
apliecini savu ticību, sakot: „Es
esmu radīts pēc Dieva attēla un
līdzības! Dievs mani ir radījis
brīnišķīgu! Dievs manī ir licis
savu mīlestību. Dievs mani ir
radījis, lai mani mīlētu. Jēzus ir
nomiris pie krusta par maniem
grēkiem.”
Ticēt nenozīmē manipulēt ar
Dieva Vārdu, „piespiežot” Dievu
darīt to, ko es gribu. Ticēt nozīmē
skatīties uz Dievu, uz Viņa
glābšanas plānu. Ne vienmēr
uzreiz to varam ieraudzīt savā
dzīves situācijā, bet vienmēr

varam to pieņemt. „Tavs prāts un
Tava griba lai notiek!” Dievs taču
ir labs. Viņš dod labāko. Ja mēs
ticam, ka Dievs grib, lai mēs
mokāmies, – vai tādā gadījumā
tas ir Dievs, kam mēs ticam? Ja
arī Dievs pieļauj ko sāpīgu, tad
tikai tāpēc, lai gūtu kādu lielāku
labumu, to, kas cilvēku ceļ.
To pieņemot, kļūst skaidrāki
Jēzus vārdi: „Ir rakstīts: cilvēks
nedzīvo no maizes vien, bet no
ikviena vārda, kas iziet no Dieva
mutes.” (Mt 4, 4) Dievs mums
var dot dzīvību, ne tikai izmantojot maizi – redzamo, taustāmo,
materiālo –, bet arī izmantojot
mūsu ticību. Dievs ir visvarens.
Tāpat Dievs mums var dot
drošības sajūtu. Mēs jūtamies
droši tikai tad, kad apzināmies, ka
mums ir nauda, darbs, mājas...
Bet vairāk šī drošības sajūta būtu
jāsaņem ticībā, ka ir Dievs, kurš
ir ļoti, ļoti labs un kurš tevi bezgalīgi mīl.
Ticība – tā ir tava izvēle.
Izvēlies tagad ticēt Kristus uzvarai tavā dzīvē – pieņemt Viņa
valstību, ļaut, lai tā īstenojas tavā
dzīvē! Ticība ir arī cīņa, kuru
neviens tavā vietā neizcīnīs.
Nepaliec tajā viens! Dalies savos
pārdzīvojumos, šaubās un bailēs
ar garīgo vadītāju un ar brāļiem
un māsām ticībā. Tu saskarsies ar
iekšēju balsi, kas teiks: „Tas jau

Klusās nedēļas un Lieldienu Dievkalpojumu kārtība

Ilūkstes Vissv. Jaunavas Marijas Vārda draudze

Lielajā gavēnī
trešdienās un piektdienās
8.00 un 17.00 Krusta ceļš
9.00 un 18.00 sv. Mise
svētdienās 9.30 Krusta ceļš
Pēc sv.Mises Rūgrās asaras
19. martā sv. Jāzepa svētki 8.45, 10.30
un 18.00 sv.Mise
25. martā Kunga pasludināšanas svētki
un gavēņa rekolekciju sākums 8.45,
10.30 un 19.00 sv.Mise
26. un 27. martā 10.00 un 19.00
sv.Mise

Lielā nedēļa
29-31. marts 9.00 un 19.00 sv.Mise
Lielā ceturtdiena
1. aprīlī 19.00 svinīga sv.Mise
Lielā piektdiena
2. aprīlī 15.00 Krusta ceļš un Lielās
piektdienas dievkalpojums
Lielā sestdiena
3. aprīlī 19.00 Lielās Sestdienas
dievkalpojums
Kristus augšāmcelšanās svētki
4. aprīlī
8.00 Procesija un sv.Mise
11.00 sv.Mise poļu valodā
Otrās lieldienas
5. aprīlī 8.45 un 10.30 sv.Mise

Ilūkstes luterāņu draudze.

Lielā ceturtdiena 1.aprīlis 18.00
Lielā piektdiena 2. aprīli 14.00
Lieldienas 4.aprīlī 14.00 Ilūkstē
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Otrās Lieldienas 5.aprīlī 10.00 Ilūkstē

Eglaines Jaunavas
Marijas baznīcas mātes
baznīca.

Lielā ceturtdiena plkst. 18.00
Lielā piektdiena plkst. 15.00
Lielā sestdiena plkst. 18.00
Lieldienu svētdiena plkst. 10.00

Lašu (Eglaines) luterāņu
draudze.

Lielā piektdiena 2. aprīlī 10.30

Dvietes Sv. Stanislava
draudze.

Lielā ceturtdiena plkst. 18.00
Lielā piektdiena plkst. 15.00
Lielā sestdiena plkst. 19.00
Lieldienu svētdiena plkst. 8.00

Subates Sv. Miķeļa draudze.

Lielā ceturtdiena plkst. 15.00
Lielā piektdiena plkst.9.00
Lielā sestdiena plkst.15.00
Lieldienu svētdiena plkst.7.00
Otrās Lieldienas plkst.11.00

Subates luterāņu draudze

Lieldienas 4.aprīlī 11.00

Grendzes Sv. Pētera draudze.

Pūpolu svētdiena plkst. 15.00
Lielā ceturtdiena plkst. 15.00
Lieldienu svētdiena plkst. 15.00
Otrās Lieldienas plkst.15.00

Bebrenes Sv. Jāņa Kristītāja
draudze.

Pūpolsvētdiena: plkst. 10.30
Lielā ceturtdiena plkst 10.00
Lielā piektdiena plkst. 10.00
Lielā sestdiena plkst. 10.00
Lieldienas: plkst. 7.30
Otrās Lieldienas plkst 10.30

Ilūkstes vecticībnieku
draudze.

28 марта Вербное воскресе
ние 07.00 Служба
3 апреля 20.00 Служба

Пасхальные Богослужения
в Илукстском
Православном храме
Рождества Пресвятой
Богородицы.

28.03 Вербное воскресение
09.30 Божественная литургия
17.00 Вечернeе Богослуже
ние
29.03 Страстная седмица
07.00 начало службы;
09.00 литургия
17.00 вечернeе богослужение

nevar būt tik vienkārši. Ko es tur
iešu? Ko es tur meklēšu? Tikai
apgrūtināšu citus... Ko par mani
padomās? Kā es teikšu? Citiem
jau nav laika...” Dažādas iekšējas
sajūtas tevi bremzēs, piespiežot
prātu pieņemt lēmumu palikt turpat. Neprāto, bet dari – tici!
Gavēnis ir laiks, kad pārvaram
savu lepnību. (Tā ir šī iekšējā
balss, kas mūs bremzē.) Lepnība
nes nāvi, ticība – dzīvību. Izdari
savu izvēli tagad! Nebīsties, ja
tev nesanāk viss un uzreiz. Tas ir
normāli – tāpat kā bērnam, kas
mācās staigāt. Priecājies par katru
soli, kas izdevās! Skaties uz
Dieva uzvaru, nevis bēdājies par
soli, kas neizdevās, – ienaidnieka
uzvaru. Ir jānožēlo grēks, bet
nevajag sevi nosodīt, tiesāt.
Nožēlo, cik vari, un atdod
Dievam! Tev vairs nav tiesību pie
tā atgriezties, šaustot sevi un
nosodot, ņemt atpakaļ to, kas
pieder Dievam.
Kristus ir Visvarens Kungs!
Viņš ir Valdnieks pār visu. Tici
tam! Tici Viņa mīlestībai un labvēlībai pret tevi TAGAD! Pieņem
Viņa uzvaru savā sirdī un savā
dzīvē un ļauj tai īstenoties! Tā tu
vari iepriecināt Dievu.
priesteris
Arnis Maziļevskis

30.03
07.00 начало службы;
09.00 литургия
17.00 вечерное богослужение
01.03
07.00 начало службы;
09.00 литургия
17.00 вечернeе богослужение
01.04 Вспаминание Тайной
Вечери
07.00 начало службы
17.00 Вечернee Богослуже
ние, Чтение 12ти Евангелий
о страстях Господа Нашего
Иисуса Христа
02.04
09.00 Начало Богослужения
13.00 Вечерня и чин изнесе
ния Плащеницы
17.00 чин погребения Плаще
ницы
03.04 Великая Суббота
09.00 Божественная Литур
гия
11.00 - 14.00 Освящение ку
личей и Пасок
21.00 Чтение Деяний Апо
столов
23.30 Полуношница.
24.00 Hачало Паcxального
Богослужения с последую
щим освящением Kуличей и
Пасок
04.04 Светлое воскресение
11.00 - 12.00 освящения ку
личей и Пасок.
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Sveiciens visiem saulainajiem, mīļajiem un
spurainajiem lasītājiem!
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2.uzdevums. Atrodi un apvelc pavasara mēnešus!

Pelēkā pasaka mūs aptinusi savā lakatā.
Slapjums, ilgas un izmisīga tiekšanās pēc saules
atņem pēdējos spēkus. Vēl nedaudz jāsaņemas,
un šī gada bargā ziema būs aiz muguras. Nu jau
dienas kļūst garākas, un saulīte lēnām apēd šī
gada sniega krājumus. Drīz sadzirdēsim putnu
dziesmas un biežāk sajutīsim saules
pieskārienus. Skumjas ir pieaugušo slimība, bet
bērniem aizliegts bēdāties. Tāpēc vērsīsim visu
uz labo pusi. Lasīsim, klausīsimies, zīmēsim un

veidosim!
Iepriekšējā avīzes numurā Tu, mīļo lasītāj, uzzināji, ka Rūķēns Incis
parādīja Pincei grāmatu ,,Interesantas un aizraujošas lietas.’’ Vai esi
izveidojis arī kādu interesantu glezniņu? Ja esi, tad man ir liels prieks
par Tavu centību!
Šodien es Tev pastāstīšu citu stāstu, kuru noklausoties, būs jāveic
kāds uzdevums.

Pavasara vēstneši

Kādā marta pēcpusdienā Rūķēni Incis un Pince rosījās pa pagalmu.
Daudz bija jāpaveic, jāpaskatās un jāizpēta. Zīlītēm un zvirbuļiem
jāuzkarina speķa pikas, lai pietiek spēka sagaidīt pavasari. Tas jau tuvojas, tikai jāprot to saskatīt. Saulainās dienās no jumtiem sāk pilēt
lāstekas un sniega sega pagalmā kļūst plānāka.
Incis ir uzsācis pētniecības darbus un katru rītu izpēta, par cik sniega kārta kļuvusi mazāka. Pincei jāapciemo vistiņa Raibīte, un
jāaplūko vai vēl nav izdējusi kādu olu. Aitiņai Sprogainītei ir atskrējuši
jēriņi, tie arī ir jāsamīļo un jāpaaudzina. Tas viss ir jāpaveic, un slinkot
nav laika.
Iznākot no kūts, Pince pamana, ka Incis lēkā ap pusnokusušu kupenu un vicina savu mērāmo kociņu. Pince, saraukusi uzacis, pie sevis
nodomā: ,,Kas gan šim noticis, lēkā kā circenis pa karstu pannu. Varbūt kaut kas iekodis?’’ Incis enerģiski māj ar roku, un aicina Pinci pie
sevis. ,, Skaties kas par brīnumu, tas taču pavasara vēstnesis!’’, sajūsmināts izdveš Incis. Pince noliecas, bet neko neredz. ,,Kur tas ir?’’,
nobubina Pince. ,,Re kur, skaties, tās taču ir sniegpulkstenītes!’’ turpina
Incis. Beidzot arī Pince to pamana.
Jā, kas to būtu domājis, visapkārt vēl tik daudz sniega, bet
piesaulītē, nevienam netraucējot, klusi skanot, tiek iezvanīti pirmie
pavasara zvaniņi. Lēnām un apdomīgi pavasaris uzsāk savu ceļu pie
mums.
Ienākot mājās, Pince paskatījās uz logu . Pa to rāpoja muša,
skumīga, ar nolaistiem spārniņiem, tā nedroši tipināja pa loga rūti. ,,Tā
taču arī ir pavasara vēstnese!’’ priecīgi iesaucās Pince.
Kukainīši arī ir pavasara vēstneši, jo viņi vieni no pirmajiem sajūt
pavasara tuvošanos.
1.uzdevums.Atrisini krustvārdu mīklu! Visi mīklu atminējumi
saistīti ar dzīvo radību, kas mostas pēc ziemas miega.

3.uzdevums Sameklē zīmējumā visas sniegpulkstenītes, kuras atrada Rūķēni Pince un Incis! Izkrāso tās!

4.uzdevums. Savelkot punktus pēc kārtas, uzzināsi, ko vēl Rūķēni ieraudzīja zem nokusušā sniega.

1.Apkārt ap degunu skrien, rokā nedodas.
2.Augstu lec, zemu krīt, muti plāta, runāt nemāk.
3.Lokās kā zutis - nav zutis, šņāc kā vējš – nav vējš.
4.Mazs, mazs vīriņš, zaļi svārki mugurā, vijolīte padusē.
5.Melns, bet krauklis nav, ragains, bet vērsis nav, kājas sešas, visas
bez pakaviem.
6.Bez rokām, bez cirvja uztaisa māju.
7.Maza, maza gotiņa, salds, salds pieniņš.
8.Balss sīka sīciņa, deguns garš: kas mani nosit, lej savas asinis.
Sagatavoja Inese Vuškāne
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Apsveicam

Apsveikums

Pavadi mani no ausmas līdz rietam,
Nezūdi naktī, kas spītīgi tumst.
Paliec pie manis par mūžīgo zvaigzni,
Bezgalīgs plašums ir jāapgūst mums.
Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

Viktoru Petrovu un Marutu Egli
Genrihu Ļevšu un Jadvigu Aleksandrovu

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien –
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts !

Sveicam Jadvigu Mideri skaistajā jubilejā !

Pilskalnes pagasta „Rožlauku”, „Kaiju”, „Pilskalnes” un
„Ziemeļu” māju ļaudis

Foto: 13.februāris – nodaļas vadītāja H.Slavinska gatavojas laulības noslēgšanas ceremonijai

Tev rūpēties vajadzēs, tev pieskatīt vajadzēs,
Par dieva dāvanu un svētību,
Par bērniņu tavu.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:
- Ligija Čamāne
10.02.2010
Šēdere
- Konstantīns Stepāns
11.02.2010
Ilūkste
- Eduards Cibiņš
14.02.2010
Bebrene
- Elizabete Baltrukeviča
19.02.2010
Ilūkste
- Daniels Kalbjonoks
16.02.2010
Bebrene
- Jana Besprozvannaja
05.03.2010
Ilūkste
- Viktorija Lāce
09.03.2010
Ilūkste

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

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

Dvietē:

Eglainē:

Ilūkstē:

Pilskalnē:

Nellija Krimele, Līvija Putāne, Albīns Naglinskis, Jānis Vaļuks, Valija Gasperoviča,
Pēteris Pavlovskis, Vera Sorokina, Bernada Vaļuka

Līvija Paukšte, Olga Rušmane, Anna Tamane, Pēteris Placinskis

Ārija Gžibovska, Jozs Jasiņavičs

Aija Čunčule, Reģīna Denisova, Fjodors Kiseļovs, Nadežda Smirnova,
Vladimirs Vasiļjevs, Marija Golubova, Jānis Krievāns, Anna Leshkevich,
Jadviga Midere, Fjodors Bondarenko, Ināra Garnele, Terēzija Vuškāne,
Helēna Vanagele

Jānis Briedis, Ilmārs Multiņš, Regīna Voitkeviča, Milda Briede, Veronika Millere

Prodē:

Lidija Kalniņa

Šēderē:

Olga Beļavska, Irēna Jankovska, Jāzeps Skrinda, Ieva Grotāne, Veronika Kokaine,
Teresija Lazdāne, Helēna Bērziņa, Marija Ivanova

Subatē:

Svetlana Jakovļeva, Jevdokija Dolgopolova, Vanda Romanovska, Jevgeņija Sažina,

„Ģenētiski modificēto organismu aprites likums” (pieņemts 15.11.2007.) paredz, ka pašvaldība pēc
savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai
tās daļā, atbilstoši likumam konsultējoties ar sabiedrību. Aizliegums pašvaldībai jānosaka uz laiku, kas
nav īsāks par pieciem gadiem.
Saskaņā ar Bebrenes pagasta iedzīvotāju iesniegumu, Ilūkstes novada dome 28.01.2010. ir pieņēmusi lēmumu Nr.33 „Par sabiedriskās apspriešanas ierosināšanu jautājumā par Ilūkstes novada teritorijas
pasludināšanu brīvu no ģenētiski modificētiem organismiem”.
Ilūkstes novada pašvaldība informē, ka sabiedrība līdz 2010.gada 31.martam Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas nodaļā, Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Šēderes pagastu pārvaldēs
un Subates pilsētas pārvaldē var izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus attiecībā uz nodomu
noteikt aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Ilūkstes novada teritorijā.
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Lūdzu izlasi un palīdzi!

Sešus gadus mazais Renārs Carjovs, kurš sirgst ar bērnu cerebrālo trieku, ļoti gaida mūsu palīdzību. Viņš dzīvo mums līdzās un
lielu darbu iegulda, lai iemācītos tās lietas, kuras mums ir pašsaprotamas. Darīsim prieku un atbalstīsim viņa rehabilitāciju
Delfinārijā Klaipēdā (Lietuva) un sniegsim iespēju iegādāties tādu
balstošu tērpu, kas ļautu viņam spert patstāvīgus soļus.
Ja šis aicinājums ir sasniedzis jūsu sirdis, tad izvēlēto ziedojuma summu lūgums ieskaitīt Renāra mammas Ilonas Užules
kontā: GE Money Bank LV73BATR0051A50522300.
Ģimene sirsnīgi pateicas par uzklausīšanu un ziedojumiem.

Pateicība

Glaudānu un Strodu audžuģimenes sirsnīgi pateicas Ilūkstes novada pašvaldībai, pašvaldības sociālā dienesta darbiniekiem par
iespēju piedalīties Latvijas Bērnu fonda rīkotajā pasākumā audžuģimenēm un par ekskursiju pa Rīgu.

Palūdz pavasari, lai tas spēku aizdod,
Palūdz puteņiem, lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit.

Bebrenē:

Lūgums palīdzēt!

Līdzjūtība

Aizsnieg skuju klātā taka,
Sniegs vēl snieg un snieg.
Tev zem baltās sniega segas
Dziļi jāaizmieg.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Lidija Timšāne
08.06.1937 - 11.02.2010
Ilūkste
-Solomeja Kozlova
18.07.1925 - 11.02.2010
Ilūkste
-Zenta Pokšāne
07.05.1931 – 13.02.2010 Pilskalne
-Ēriks Belevičs
09.04.1969 – 22.02.2010 Ilūkste
-Anna Okuliča
19.11.1920 – 25.03.2010
Ilūkste
-Zenta Bitenbindere
27.04.1925 – 26.02.2010 Prode
-Ziedonis Rinkevičs
19.10.1940 – 25.02.2010 Bebrene
-Jānis Meržvinskis
28.07.1934 – 26.02.2010 Pilskalne
-Anna Kudiņa
15.11.1919 - 04.03.2010 Bebrene
-Lidija Areščenko
25.12.1954 - 05.03.2010
Subate
-Jānis Ozoliņš
21.05.1923 - 10.03.2010
Ilūkste
Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība

Informācija
Sakarā ar saņemtajām iedzīvotāju sūdzībām par klaiņojošo suņu
aizvien pieaugošo skaitu, ikviens suņu īpašnieks tiek lūgts nelaist
savus četrkājainos draugus ārpus savas teritorijas.
Ja arī turpmāk pastāvēs šāda veida problēma, tad pašvaldība būs
spiesta pieņemt mērus šīs problēmas risināšanai uzsākot klaiņojošo suņu izķeršanu.
Tāpēc, lai nerastos konfliktsituācijas, lūgums pieskatīt savus
mājdzīvniekus.

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

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

