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„Dziesmas ir kā krāsaina var-
avīksne, bet krāsu spilgtumu
radām mēs”. Kā smalks dzīpars,
šī devīze caurauž Ilūkstes novada
sieviešu vokālā ansambļa „Lil-
lija” darbību, kuram šī gada no-
vembrī tiks svinēta 10 gadu
jubileja. Šie dziesmotie gadi ir
krāsu un skaņu pildīti.

Vokālais ansamblis uzsāka
savu skanējumu 2000.gadā, kad
tā vadība tika uzticēta Lilijai Ku-
ciņai, kas šo misiju pašaizliedzīgi
pilda līdz pat šai dienai. Arī
nosaukums, kā atzīst vadītāja, ir
no viņas pašas vārda cēlies. Kā
pirmos ansamblis priecēja Pil-
skalnes pagasta pensionārus viņu
pasākumā, pēc kā sekoja arī dar-
bība plašākā mērogā. Kolektīvs
pa šiem gadiem ir piedalījies

dažādos kultūras pasākumos bi-
jušajos Daugavpils, Jēkabpils,
Krāslavas un Talsu rajonos, bet,
lielākoties, ar savu skanīgo
dziedāšanu tas ir priecējis
pašmāju - Ilūkstes novada ļaudis.

Pa šo laiku ir iepazīts ne
mazums kolektīvu, iegūts ne
mazums draugu. Kā atzīst ansam-
bļa vadītāja „Mēs draudzējamies
ar Rubeņu ansambli, Līksnas, Be-
brenes vīru ansambli, Dvietes
līnijdejotājām”. Tiekoties ar
citiem kolektīviem dažādos fes-
tivālos, vokālo ansambļu saietos
vokālā ansambļa „Lillija” dalīb-
nieces pilnveido savu radošo dar-
bību. Vislabāk kolektīvam patīk
sevi apliecināt ikgadējā vokālo
ansambļu saietā „Aprīļa pilieni”
Bebrenes kultūras namā, kur tiek

rasti jauni, pozitīvi impulsi un
draudzīgi kontakti.

Tāpat ansamblī pa šo laiku ir
izveidojušās savas tradīcijas.
Kopīgi tiek svinētas dzimšanas
dienas, sezonas sākums un
beigas. Kolektīvs sanāk arī uz
kādu baltu kopā būšanas mirkli
Ziemassvētku laikā.

Parasti ansambļa dalībnieces
izceļas ar krāšņiem tērpiem.
Runājot par to izvēli, Lilija Ku-
ciņa atzīst: „Mums patīk tērpi,
kas izceļas uz skatuves un atbilst
repertuāram. Jābūt kādai odz-
iņai!”

Ansamblis aizvien ir radošs un
atraktīvs pasākumos. Par vienu
no galvenajiem uzdevumiem
ansambļa dalībnieces uzskata no-
vada kultūras dzīves bagāt-

ināšanu un dziesmās esošā spēka
nodošanu nākamajām paaudzēm.
Vokālais ansamblis „Lillija”
izceļas ar vienotību un
saliedētību, par ko vadītāja
saka: „Mēs visas esam en-
tuziasti. Mums patīk vienas
un tās pašas dziesmas.
Mums patīk būt sabiedrībā
un patīk tusiņi-visām!”
Ansambļa vadītāja Lilija
atzīst, ka, lai dāvātu dzies-
mas publikai, ir jāiegulda
liels darbs, tāpēc
mēģinājumi notiek vienu –
divas reizes nedēļā, bet
pirms koncertiem gadās
sanākt arī biežāk. Jautāta,
vai ikdienā nav grūti
apvienot darba gaitas ar
mēģinājumiem, Lilija atzīst,
ka tas ir grūti, bet pagaidām
tas ir iespējams.

Jautāju dažām vokālā
ansambļa dalībniecēm, kas
tad ir tas, kas pamudināja ie-
saistīties kolektīvā „Lillija”
un ir licis tajā noturēties tik
ilgu laiku? Ansambļa dalībniece
Inga atzīst, ka tas ir dziedātprieks
un kopā būšanas prieks. Savukārt,
Helēnu iesaistīties kolektīvā
"LILLIJA" pamudināja, mīlestība
uz dziesmu, jo no agras bērnības
ģimenē skanēja dziesmas un
mūzika - ģimenē daudz dziedāja,
brāļi spēlēja akordeonu. Skolā
dziedāja meiteņu ansamblī un
skolas korī, 70.-80.gados kolhoza
un paju sabiedrības laikos
dziedāja sieviešu vokālajā ansam-
blī. Bez dziesmas nav iztikusi līdz
pat mūsdienām.

Ansambļa „Lillija” devīze

skan uzmundrinoši: „Kamēr
dziedi tikmēr esi vajadzīgs un
jauns!”, tāpēc arī klausītājiem un
lasītājiem ansambļa vadītāja grib

novēlēt „Lai vairāk dziedātu paši,
mācītu dziedāt bērnus, mazbēr-
nus, jo dziesma gan iepriecina,
gan iedvesmo, dara cilvēku ma-
zliet laimīgu. Mēs taču esam
tauta, kas dzied!”

Novēlam arī ansamblim
aizvien skanīgu un krāsām bagātu
ikdienu!

Sarmīte Bogdanoviča
Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

No kreisās: Silvija Razminoviča, Benita Malaja, Alvīne Formanicka, Velga Glovecka, Inga Strode, Valentīna
Petrovska, Helēna Slavinska, Anna Lasovska, Regīna Čāmāne

Ansambļa vadītāja Lilija Kuciņa

Vokālajam ansamblim “Lillija” - 10
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Līdz ar zeltaini krāsainā rudens iestāšanos ir
arī laiks, kad tiek svinēta skolotāju diena. Arī
mūsu iestādē šī diena katru gadu ir īpaša, jo šajā
dienā mēs svinam savus profesionālos svētkus.
Ar nelielu koncertu bērni sveic mūs visus šajos
svētkos. Bet šogad šis pasākums bija pārsteigu-
miem pilns. Pirmkārt tāpēc, ka uz to bija
ieradušies negaidīti ciemiņi - Ilūkstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Rāznas kungs,
Ilūkstes novada izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja Ilona Linarde, Swedbankas
pārstāve Sandra Pēterāne, kuri sveica mūs šajos
svētkos. Visu šo pasākumu iemūžināt bija
ieradusies arī Ilūkstes novada pašvaldības sa-
biedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bog-
danoviča.

Patīkams pārsteigums visiem bija arī tas, ka
mūsu vadītāja Inga Strode no Swedbank
pārstāves saņēma bankas atzinības rakstu par
profesionālo ieguldījumu izglītības nozares at-
tīstībā. Bet arī tie vēl nebija visi pārsteigumi. Pēc
tradicionālā bērnu skanīgā apsveikuma sekoja
koncerta otrā daļa, kurā ar saviem priekšnesum-
iem mūs sumināja bijušie audzēkņi. Tās bija
māsas Nikola un Amanda Lapas ar savu dziesmu
par rokenrolu, Daira Razminoviča un Jana
Krasovska ar hip-hopa deju un Māra Paukšte ar
jauko vijoļspēli. Un arī tas vēl nebija viss.
Vecāku vārdā mūs sveikt bija ieradies audzēk-
nes Felicitas tētis Aldis
Čamāns, kas visus
priecēja ar dziesmu
ģitāras pavadījumā.
Skanīgu sveicienu
mums veltīja arī bijušo
audzēkņu tētis Artūrs
Lapa. Par visu šo jauko,
pārsteigumiem bagāto
koncertu bija
parūpējusies mūsu
skolotāja, metodiķe un
arī arodbiedrības
priekšsēdētāja Vita Van-
agele.

Pēc koncerta tika
godinātas arī mūsu
iestādes darbinieces,
kuras šeit strādā jau ļoti
ilgus gadus – skolotāja
Larisa Sverževska - 25,
apkopēja Jadviga
Veikše - 20 un skolotā-

jas palīgs Jeļena Leškeviča - 20 gadus.
Mūsu arodbiedrības priekšsēdētāja visiem arodbiedrības biedriem

bija sarūpējusi saldos konfekšu ziedus. Par visu šo pārsteigumiem pilno
pasākumu visu darbinieku vārdā sakām viņai milzīgu paldies!

Ilūkstes PII skolotāja
Valentīna Petrovska

Skolotāju diena Ilūkstes PII ”Zvaniņš”

"Ābolīšu" grupas rudenīgais pārsteigums

Skolotāja Larisa Sverževska

"Swedbank" pārstāve Sandra Pēterāne sveic PII "Zvaniņš" vadītāju Ingu
Strodi

Ikviena sirdi priecēja arī vecāku pārstāvja Alda Čamāna izpildītā
dziesma

Tradicionālos svētkus mūsu skolas kolektīvs atzīmēja
jaunizveidotajā atpūtas vietā – lapenē pie upītes Pastaunes.
Lapeni uzsāka celt jau pavasarī – Lielās talkas dienā. Tās
veidošanā un celtniecības materiālu sagatavošanā aktīvi

piedalījās audzēkņi,
skolotāji, skolas darbinieki,
kā arī pagasta iedzīvotāji.

Skolotāju dienas
pasākumu noorganizēja un
vadīja 3.ēdināšanas pakalpo-
jumu kursa audzēkņi.
Pasākuma dalībniekiem tika
piedāvāti dažādi jautrības
konkursi ar lapenes svinīgu
atklāšanu noslēgumā.
Uzslavas rakstus un „saldos”
ziedus par radošu brīvā laika
pavadīšanu saņēma gan
strādājošie, gan pensionētie
skolotāji un darbinieki.
Pasākuma gaitā visi dalīb-
nieki un viesi tika pacienāti
ar audzēkņu pagatavotajām
uzkodām, šašlikiem un sal-
dumiem. Sarunas jaunizvei-
dotajā atpūtas vietā
turpinājās vēl ilgi, jo diena
bija izdevusies rudenīgi
saulaina un silta. L.Kaminska,

Bebrenes PV direktore

Skolotāju diena Bebrenes Profesionālajā vidusskolā

Pensionētajai skolotājai V. Puidai pasniedz balvas

Skolotāji un darbinieki pie lapenes
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Subate vēsturiski ir pazīstama kā tirgus pilsēta.
Šī tradīcija tiek kopta un uzturēta arī mūsdienās.
Tāpēc šoruden, 2.oktobrī pilsētiņā atkal ritēja ga-
datirgus. Protams, tirgus nav iedomājams bez
dažādiem izklaides pasākumiem.

Tirgotāji vēl rīta tumsiņā ieņēma labākās vietas,
un pircēji nekavējās ierasties un aplūkot preci. Tirgū
varēja iegādāties dažādas preces – sākot ar plašu
apģērbu un apavu sortimentu līdz pat vietējo
mājražotāju bišu produktiem, piena izstrādājumiem
u.c.

Dīkā nesēdēja arī mazie subatieši - gardu muti
tika noēsti cukurvates pikuči, kā arī bija iespēja
jautri izklaidēties piepūšamajās atrakcijās.

Ikvienu priecēja Subates centrā pēc rekonstruk-
cijas atklātā vēsturiskā ēka. Šajā ēkā ir atgriezies un
turpina strādāt arī Subates muzejs. Tirgus dienā te
varēja aplūkot, pielaikot un iegādāties rotu māk-
slinieces Sandras Strodes rotas. Subatietis Jevgēnijs

Orlovs piedāvāja apskatei savu monētu,
naudas zīmju un medaļu kolekciju.

Jau vairākus gadus pēc kārtas tirgus
dienā notiek filmu un gada fotoapskatu
demonstrācija. Šogad tas bija īpašs
notikums, jo subatieši pēc ilgiem meklēju-
miem varēja noskatīties dokumentālo
filmu „Kādreiz Subatē...”. Filma tika
uzņemta 1987.gadā, Rīgas kinostudijā
(scenārija autors G.Biksons). Ar sajūsmu,
lielu interesi un nostaļģiju subatieši uz 20
minūtēm atgriezās savas pilsētas vēsturē.

Tirgus dienas organizētāji pateicas
visiem, kas piedalījās tirgus norisēs un aic-
ina visus atkal kopā tikties Pavasara Jura
dienas gadatirgū.

Subates KN vadītāja
Gunta Okmane

Rudens gadatirgus pasākumi Subatē

Septembra pēdējā nedēļā Bebrenes bēr-
nudārzā valdīja liela rosība. Tas tāpēc, ka
bija jāgatavojas svinēt trīs svētkus vienā
nedēļā. Pirmie no tiem bija „Miķeļdiena”,
kad 29. septembra rīta cēlienā visās grupas

tika skandētas tautasdziesmas, skolotājas
bērniem stāstīja par šīs dienas ticējumiem,
par to, kā šo dienu svinēja mūsu senči.

Pats lielākais notikums norisinājās 1.
oktobrī. Tā bija „Rudens balle” ar ziedu

motīvu. Gatavojoties ballei
meiteņu sarunās varēja dzirdēt:
„ Kāds zieds būsi Tu, kādu
masku gatavos Tev!?” Arī
vecāki tika iesaistīti šajā
pasākumā. Vecāku uzdevums
bija radīt dažādus pasaku tēlus
no dārzeņiem. Tas viņiem
patiešām izdevās ļoti labi!
„Rūķīšu” grupas laukumā
rindā nostājušies braši soļoja
septiņi, no varenām bietēm
darināti, rūķi. Sivēntiņus, kas
bija darināti no siena bumbām
ganīja kabaču Sprīdītis, bet ķir-
bīšu sivēntiņus pieskatīja
grupiņas „Mārītes” draugs, no
koka darinātais Buratīno. Tiem
garām uz balli savās ķirbju ka-
rietēs lepni aizbrauca Pel-
nrušķīte un citas princeses. Pa imitēto
dīķīti peldēja divas kabaču laiviņas. Arī
pārējie dabas brīnumi priecēja gan bērnus,
gan vecākus.

Balles laikā vēl pēdējos sveicienus no
vasaras rudenim atnesa Saulespuķe. Bērni
ar ziediem sveica savas skolotājas. Visu
trīs grupiņu bērni kopīgās rotaļās un dzies-

mās atvadījās no vasaras. Svētku
noslēgumā gan bērni, gan ciemiņi baudīja
pašceptas plātsmaizes un ar prieku
pieņēma rudens atnākšanu.

Gr. „Rūķīši” sk. Regīna
Foto gr. „Mārītes” sk. Maija

Ar prieku pieņēma rudens atnākšanu...

20.oktobrī Subates pilsētas un Prodes pagasta senjori
pulcējās Subates KN uz tradicionālo rudens tikšanos.
Lauku darbi ir pabeigti, var novērtēt padarīto un pārdomāt,

kādas aktivitātes veikt
nākotnē.

Pasākumā viesojās Ilūkstes
novada pašvaldības
d o m e s
priekšsēdētājs Ste-
fans Rāzna un pate-
icās par senjoru
padomiem un līdz-
dalību novada
darbā. Savukārt,
Ilūkstes novada
p e n s i o n ā r u
biedrības vadītājs
Roberts Žilvinskis
mudināja Subates
senjorus būt ak-
tīvākiem pašdar-
bībā.

Pasākumā muzicēja subatieši Inga Arami-
naite un Vladas Limantas. Skanēja dažādu
paaudžu dziesmas. Bebrenes pagasta eiropas
deju kopa Ilonas Jegorovas vadībā priecēja ar
dejām. Dejotājas aicināja savā pulciņa uzdejot
arī subatietes, lai pārliecinātu un iedrošinātu
dibināt savu senjoru deju kopu Subatē.

Ballē cienastu gatavoja kafejnīca „Mazais namiņš, bet
veselīgo ābolu sulu dāvāja subatiete Lidija Geida.

Pasākumā senjori jau plānoja, kā un kur tiksies nākam-
gad, izvirzīja kandidātus jaunajai pensionāru valdei.

Gunta Okmane
Subates KN vadītāja

Pensionāru rudens balle Subatē.

Bebrenietes māca deju soļu subatiešiem..
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Pašvaldības saņem ERAF līdzekļus skolu renovācijai un modernizācijai

29.oktobrī, izglītības un zinātnes min-
istre Tatjana Koķe piedalījās līgumu parak-
stīšanas pasākumā, kurā Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA) ar Jelgavas,
Kokneses, Dobeles un Ilūkstes novadu
pašvaldībām noslēdza vienošanos par
100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) finansētu projektu īstenošanu ak-
tivitātē „Atbalsts vispārējās izglītības
iestāžu tīkla optimizācijai”. Aktivitātes
kopējais finansējums – 2 229 232 lati.

T.Koķe atzinīgi vērtēja visu četru paš-
valdību iniciatīvu un uzdrošināšanos nākt

klajā ar ideju par integrēto izglītības
iestāžu veidošanu un pirmajiem to īstenot,
tādējādi pilnveidojot un attīstot izglītību
savā novadā.

Ministre uzsvēra, ka šī aktivitāte – in-
tegrētu izglītības iestāžu veidošana, ir
nozīmīga izglītības politikā. Tās
īstenošana mazinās barjeras starp
izglītības veidiem, ļaus stiprināt koncep-
tuālu un vienotu pieeju izglītībai, veicinās
izglītības mērķu sasniegšanu un piee-
jamības nodrošināšanu, lai pavērtu jau-
niešiem plašākas iespējas. Šādi tiek dota

zaļā gaisma skolām, kuras dažādo savu
izglītības piedāvājumu.

T.Koķe vēlēja, lai visām četrām paš-
valdībām izdodas sekmīgi īstenot projek-
tus un modernizēt infrastruktūru, kā arī
piepildīt telpas ar zinātkāriem audzēkņiem
un radošiem, kompetentiem pedagogiem.

Ilūkstes novada pašvaldības projektā
„Ilūkstes novada vispārējās izglītības
iestāžu tīkla optimizācija” veiks infra-
struktūras sakārtošanu un optimizēšanu,
sekmējot integrētas izglītības iestādes
izveidi uz Bebrenes vidusskolas un Be-
brenes profesionālās vidusskolas bāzes.
Projektā paredzēta arī mācību aprīkojuma
un mēbeļu iegāde izglītības programmām

"Veterinārmedicīna", "Viesnīcu pakalpo-
jumi", "Ēdināšanas pakalpojumi", "Kok-
izstrādājumu izgatavošana", kā arī
vispārējās vidējās izglītības vispārizglīto-
jošā virziena un profesionālās vidējās
izglītības programmām, lai nodrošinātu
programmu specifikai un mūsdienu
prasībām atbilstošu mācību aprīkojumu.
Minētie ieguldījumi izmaksās 557 300
latus ERAF līdzekļu.

Pārpublicēts no IZM informatīvā izde-
vuma. Pieteikties informatīvā izdevuma
saņemšanai var IZM mājas lapā:
http://izm.izm.gov.lv/izdevums.html

Pēc svinīgā līgumu parakstīšanas pasākuma Izglītības un zinātnes ministrijā

No kreisās - iaglītības un zinātnes ministre T.Koķe, VIAA direktore D.Traidās un Ilūkstes
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs S.Rāzna

1.novembrī, Rēzeknē svinīgā
pasākumā, deviņas Latgales
reģiona novadu pašvaldības -
Rēzeknes, Balvu, Dagdas, Dau-
gavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Kār-
savas, Rugāju un Vārkavas,
saņēma katra vienu autobusu no
Latvijas–Šveices sadarbības pro-
grammas līdzfinansētā projekta
„Pašvaldību aktivitāšu
īstenošana, lai nodrošinātu
skolēnu pārvadāšanu un ar to
saistītos atbalsta pasākumus” iet-
varos novadam paredzētajiem au-
tobusiem skolēnu pārvadāšanai.

Pašvaldības saņēma Mer-
cedes-Benz Sprinter 516 CDI au-
tobusus, kuros ir 19 pasažieru
sēdvietas. Autobusi ražoti Mer-
cedes-Benz rūpnīcā Vācijā,
savukārt autobusu aprīkošana

veikta Jelgavā uzņēmumā SIA
“Universāls LTD”, kur veikta arī
novadu pašvaldību izvēlēto pa-
pildu aprīkojumu uzstādīšana.

Pasākumā piedalījās
Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministre Dagnija
Staķe, Šveices sadarbības pro-
grammas biroja Baltijā vadītāja
Kristīna Grīdere (Christina
Grieder), Valsts reģionālās at-
tīstības aģentūras direktors Māris
Krastiņš un minēto pašvaldību
pārstāvji, tai skaitā Ilūkstes no-
vada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

Šo pasākumu ar savu muzikālo
sniegumu kuplināja Rēzeknes no-
vada Maltas pūtēju orķestris
„Vikords” un Rēzeknes novada
Gaigalavas pagasta bērnu folklo-

ras kopa „Purineņš”.
Kopumā Latvijas–Šveices

sadarbības programmas līdzfi-
nansētā projekta ietvaros 59 no-
vadu pašvaldības saņems 110
autobusus, kuru iegādei ir
paredzēts Šveices līdzfinan-
sējums 7,36 miljoni latu apmērā.

Izmantojot VRAA materiālu
Sarmīte Bogdanoviča

Ilūkstes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību

speciāliste
(Foto no Rēzeknes novada

pašvaldības fotoarhīva)
Ar savu muzikālo sniegumu pasākumu kuplināja Rēzeknes novada

Gaigalavas pagasta bērnu folkloras kopa „Purineņš”

Svinīgā pieņemšanas nodošanas aktu parakstīšana

Ilūkstes novada skolēniem jauns autobuss
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Informācija

Godātais,
novada pārstāvi!
Šodien ir īstā diena, lai sāktu domāt un rīkoties

ekoloģiskas un ekonomiskas mājsaimniecības uz-
turēšanas virzienā.

Ekoloģiskas un sakoptas vides atbalstītāji
‘’Live Green Organisation’’ ir radusi iespēju bez-
maksas konsultācijām!!!

Privātmāju un daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju īpašnieki varēs pieteikt projektus KPFI fi-
nansējuma saņemšanai!

Konsultāciju pamatideja – pāriet no fosilā kur-
ināmā uz atjaunojamiem energoresursiem, ve-
icināt SEG emisiju samazināšanu mājsaimniecības
sektorā un samazināt pieaugošās apkures izmaksas.

Noteikumu projekts nosaka Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instrumenta finansēto projektu atklāta
konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” nolikumu, vērtēšanas
kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, ap-
stiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

Projektu iesniegumus varēs iesniegt:
1.Privātmāju īpašnieki.
2.Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku pil-

nvarotas personas.
3.Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku

pārstāvošas biedrības.
Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11

399 481 lats, kur vienam projektam pieejamais fi-
nanšu instrumenta finansējums dārza mājām, indi-
viduālām dzīvojamām mājām, vasarnīcām ar koka,
mūra un mūra–koka ārsienām, dvīņu rindu un atse-
višķu divdzīvokļu mājām – 7 000 latu, savukārt,
daudzdzīvokļu mājām – 60 000 latu.

Lai šī informācija mērķtiecīgāk nonāktu līdz Jūsu
novada(pagasta) iedzīvotājiem, lūdzam izvietot
pielikumā pievienoto sludinājumu tam paredzētajās
vietās kā arī rast iespēju izvietot šo informāciju
reģionālajā avīzē.

Palīdzēsim atrast tehnoloģiski un ekonomiski
izdevīgāko risinājumu!

Zvaniet: T. 27000095 vai sniedziet informāciju
rakstot uz e-pastu:info@lgo.lv

Sācies LIFE+ projekts „Griezes biotopu atjaunošana
Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene”

Šī gada oktobrī Latvijas Dabas fondā ir uzsākts jauns projekts ar mērķi atjaunot griezes biotopus Natura
2000 teritorijā „Dvietes paliene”. Projekts turpināsies četrus gadus, un tā kopējais finansējuma apjoms ir
ap 820 000 latu. Latvijas Dabas fonds projektu īsteno sadarbībā ar Ark Nature fondu Nīderlandē, Ilūkstes
novada domi, nodibinājumu Elm Media un Vides Risinājumu institūtu. Projektu līdzfinansē Eiropas
Komisijas LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

„Dvietes paliene” ir viena no nozīmīgākajām griezes ligzdošanas vietām valstī – šeit ligzdo 40-100 pāru
šo Latvijas un Eiropas mērogā īpaši aizsargājamo putnu. Taču griezei piemērotie biotopi – mitras un atk-
lātas palieņu pļavas – dabas parkā, līdzīgi kā citur Latvijā, ir apdraudēti pārveidotā hidroloģiskā režīma un
pamestības dēļ. Aizaugot ar krūmiem un kokiem, tie kļūst pļavu putniem nepiemēroti. Pļavu nosusināšana,
pārveidojot upju tīklu, teritorijā aizsākusies jau 20. gadsimta 30. gados, bet pēdējās desmitgadēs arvien
samazinājusies pļavu apsaimniekošana.

LIFE+ projekta pasākumi Dvietes palienē skars visvairāk aizaugušās pļavas dabas parka vidusdaļā, lai
atjaunotu griezei piemēroto biotopu vienlaidu platības. Šeit projekta ietvaros paredzēta: 1) iztaisnota Dvi-
etes upes posma atgriešana dabiskajā gultnē apmēram 2 km garumā, lai uzlabotu palienes hidroloģisko
režīmu un pasargātu no aizaugšanas apkārtējās pļavu platības; 2) pļavu atjaunošana, sadarbībā ar zemes
īpašniekiem izcērtot kokus un krūmus, kā arī 3) govju un zirgu ganību ierīkošana atjaunotajās pļavās to il-
glaicīgai uzturēšanai griezēm piemērotā stāvoklī. Šo darbu rezultātā uzlabosies griezes ligzdošanas biotopu
kvalitāte un ekoloģiskā vienotība dabas parkā, tādējādi veicinot labvēlīga aizsardzības stāvokļa
nodrošināšanu šai sugai un Putnu Direktīvas (79/409/EEC) ieviešanu Latvijā. Palieņu pļavu atjaunošana
radīs piemērotas dzīvotnes arī citām aizsargājamām pļavu putnu sugām, piemēram, ķikutam.

Lai novērtētu biotopu atjaunošanas pasākumu ietekmi, projekta īstenošanas laikā tiks veikts griežu pop-
ulācijas un pazemes ūdens līmeņa monitorings. Paredzēts izstrādāt arī jaunas metodes griežu biotopu klasi-
fikācijai un modelēšanai, balstoties uz attālo izpēti (aerofotogrāfēšanu), ko turpmāk varētu izmantot griezei
piemēroto biotopu novērtēšanā citur Latvijā.

Projektā paredzēti arī vairāki informatīvi un izglītojošo pasākumi, tajā skaitā interneta mājaslapas
izveide, dažādu iespieddarbu, dokumentālās filmas un putnu balsu ierakstu izdošana, skatu platformas
ierīkošana, ekspozīcijas izveidošana dabas parka informācijas centrā, semināru un pieredzes apmaiņas
braucienu organizēšana.

Kontaktinformācija:
Ilze Vilka

Latvijas Dabas fonds
tālr.: 26562163

e-pasts: ilze.vilka@lu.lv
www.ldf.lv

Aicinājums
Ilūkstes novada pašvaldība aicina atsaukties ikvienu Ilūkstes no-

vada pazinēju un nemateriālā mantojuma krājēju, kā arī radošu
ideju ģenerētaju, lai līdzdarbotos pie Ilūkstes novada grāmatas
izveidošanas, kuras izdošana plānota 2011.gadā.

Grāmata būs Ilūkstes novada reprezentatīvs materiāls. Tas ats-
poguļos gan novada skaistumu un tā neatkārtojamo auru, gan
būtiskus un nozīmīgus vēsturiskus notikumus un faktus par Ilūkstes
novadu (apriņķi) sākot no 9.g.t. pirms Kristus līdz mūsdienām.
Vēsturiskās hronikas apkopošanu ir uzņēmies prof. Heinrihs
Strods. Grāmatā tiks ietvertas arī tādas nodaļas kā izglītība, kultūra,
māksla, ievērojamākās apskates vietas u.c. Tāpat būtiska sadaļa
grāmatā būs par Ilūkstes novada personībām. Paļaujamies uz Jūsu
atsaucību šīs sadaļas tapšanas procesā gan ar saviem ierosināju-
miem, gan uzkrātajiem materiāliem.

Nozīmīga loma grāmatas vizuālās pievilcības radīšanā būs fo-
toattēliem. Tāpēc aicinām iesūtīt personīgos arhīvos esošas fo-
togrāfijas. Jo īpaši gaidīsim vēsturiskos fotomateriālus (iesūtītos
vēsturiskos dokumentus un fotogrāfijas varēs saņemt atpakaļ).
Vērienīgo darbu grāmatas vizualizēšanā ir uzņēmies fotogrāfs-pro-
fesionālis Gunārs Janaitis.

Gaidam Jūsu atsaucību un līdzdarbošanos mūsu novada vēs-
turiskā un kultūras mantojuma vākšanā!

Piedāvājamos materiālus var iesniegt Ilūkstes novada paš-
valdības pakalpojumu centrā, Brīvības iela 7, Ilūkste, LV – 5447
vai elektroniski: dome@ilukste.lv

Ilūkstes novada Šēderes pagastā SIA „NOPA LTD” īpašumā šī gada
rudenī tika uzstādīta biogāzes ražošanas iekārta. Iekārta tika būvēta
izmantojot Centrigas tehnoloģiju, tās jauda ir 250 kW. Biogāzes
ražotnē kā izejvielu iecerēts izmantot lauksaimniecības produkciju -
zāles skābbarību un rapša spraukumus, kas palikuši pāri no rapša eļļas
spiešanas. Elektrības ražošanai tiks izmantota Schell firmas koģen-
erācijas stacija. Stacijā paralēli tiks izmantota divu veidu degviela –
biogāze un rapša eļļa, kuru iegūst no saimniecībā izaudzētā rapša.

Biogāzes ražotne tika uzbūvēta sadarbojoties vairākiem uzņēmu-
miem. Stacijas būvniecības ģenerāluzņēmējs un iekārtu piegādātājs ir
SIA BIOLAK BALTIC.

Ilūkstes novada pašvaldības
Informācijas un sabiedrisko attiecību

nodaļas vadītāja Rita Butkeviča

Ilūkstes novadā tiks uzsākta
biogāzes ražošana

Projekts

Foto no internetvietnes http://www.wolfsystem.lv
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Ilūkstes novada KC 16.oktobrī
savā ikgadējā sezonas atklāšanas
ballē tikās Ilūkstes novada paš-
darbnieki, lai kārtējo reizi, atk-
lājot savu lielo dziedāt un
dejotprasmi, kā arī aktierspējas,
bagātinātu ikviena klātesošā sirdi.

,,Lai varētu priecēt citus,
vispirms vajag pašiem kārtīgi iz-
priecāties”- ar šādu domu
pasākumu atklāja KC Mājas gar-
iņš.

Pasākuma ieskaņā visus
uzrunāja Ilūkstes novada KC di-
rektors Andis Ķīsis, savā uzrunā
uzsverot kuplā pašdarbnieku
kolektīva šī gada vērienīgo māk-

sliniecisko devumu. Viņš pateicās
visiem kultūras darbiniekiem,
pašdarbības kolektīvu vadītājiem
un pašdarbniekiem par paveikto
darbu iepriekšējā sezonā un
novēlēja arī turpmāk strādāt tik-
pat ražīgi.

Vakars tika pavadīts īpašā
noskaņā, ko radīja pašu pašdarb-
nieku sarūpētie priekšnesumi.
Vakaru ieskandināja Lašu kora un
līnijdejotāju vienotais „Šovmik-
slis”. Jautro noskaņu turpināja
jauniešu deju kolektīvs ,,Ance” ar
savu tautu draudzības kokteili.
Vokālais ansamblis ,,Kamene”
bija sagatavojis teatralizētu hu-

moristisku dzejoli ,,Veižu
posts”, kam sekoja dziesma
par pensionāriem. Ar savu
priekšnesumu priecēja arī
grupa ,,A2O”, kura izpildīja
dziesmu ,,Zilie lini”. Be-
brenes pašdarbnieki iejutās
Sarkangalvītes un vilka
lomās, savukārt vokālais
ansamblis „Saskaņa”, iejū-
toties varžu ādās, ar īpašo
varžu songu māja „Atvadas
vasarai”. Sava vieta vakara
gaitā bija arī Subates „Eža
rudens disko”. Īpašas ovāci-
jas izpelnījas Dvietes paš-
darbnieku pārstāvju
teatralizētā „Rāceņa
raušana” un Pilskalnes

Vidējās paaudzes deju kolektīva
inscenētā lauku idille dejā „Čīčā,
čīčā, gotiņa”. Izskaņā visus
priecēja grupa ,,A2O” ar izpildīto
dziesmu ,,Es skrienu”.

Savā uzrunā lielu paldies paš-
darbniekiem par ieguldīto darbu
teica Ilūkstes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta

nodaļas vadītāja Ilona Linarde,
pielīdzinot ikvienu pašdarbnieku
darba bitītei, kuru pašaizliedzī-
gais darbs rezultātā nes nen-
ovērtējami nozīmīgu labumu
apkārtējiem. Katram kolektīvam
tika uzdāvināts īpašs nākamā
gada kalendārs nākamā gada
saplānošanai, kas gada

noslēgumā, ar savu izraibināto
dienu rakstu apliecinās kolektīvu
gada ražīgumu.

Svinīgajai daļai sekoja sarunu
un deju soļu pilns vakars grupas
„A2O” pavadībā.

Sarmīte Bogdanoviča
Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

21. oktobrī uz pēcpusdienu
„Kartupeļu laikā” pulcējās Ilūk-
stes pilsētas un Pilskalnes pagasta
pensionāri.

Pensionārus uzrunāja un sve-
ica Ilūkstes novada pašvaldības
izpilddirektore Līga Dudare un

Ilūkstes novada Pensionāru
biedrības priekšsēdētājs Roberts
Žilvinskis.

Ar savu uzstāšanos ikvienu
klātesošo iepriecināja Ilūkstes PII
„Zvaniņš” Ilūkstes pilsētas
pirmsskolas vecuma grupas au-
dzēkņi un sporta deju kluba

„Vivat” dejotāji.
Tā kā pēcpusdiena bija veltīta

kartupeļiem, tāpēc ar humora
pieskaņu pensionāre Eleonora Li-
manoviča sniedza padomus kar-
tupeļu izmantošanā. Senioru
ansamblis „Kamene” uzstājās ar

humoresku „Veižu posts”.
Tika godināti jubilāri, „Zelta

kāzu” pāri, arī tie, kuri kopā
gājuši solis solī 40 gadus. Viņiem
tika veltītas senioru vokālā
ansambļa dziesmas „Pīlādzītis”
un „Priedes zied”. Šie gaviļnieki
saņēma arī instrumentālā ansam-

bļa „A2O” sveicienu.
Apsveikuma dziesmu popūriju
izpildīja senioru grupa Jadvigas
Mideres vadībā.

Pensionāri raiti dejoja instru-
mentālā ansambļa „A2O”
mūzikas ritmā. Paldies viņiem!

Visus iepriecināja
bagātīgi klātie galdi. Kā
pārsteigums tika likta galdā
siltā, irdenā „Kartupeļu
babiņa”. Kā nu ne! Pēcpus-
dienas tēma taču „Kartupeļu
laikā”! Arī rotaļas bija saistī-
tas ar kartupeļiem.

Pensionāri ir pateicīgi
Ilūkstes novada Pensionāru
biedrības padomei un Ilūk-
stes novada Sociālā dienesta
darbiniekiem par jauko, sat-
urīgo, sirsnīgo pēcpusdienu.

Mīļš paldies šīs pēcpusdi-
enas jaukajām vadītājām -
pensionārei Marijai Slavin-

skai un mazajai Janai Dudarei.
Pensionāre

Eleonora Limanoviča.

Īpašu paldies sakām pasākuma
sponsoriem: Česlavam
Meduņeckim (SIA „HELP”),
Rolandam Apelim (SIA „ORI”),

Andim Puidam (SIA „Bebra
serviss”), Pjotram Rončam (SIA
„ILTA -D”), Zojai Pučkai (k.s.
„Dubezers”), Vitoldam Kved-
eram (z/s „Zālītes”), Jānim Pus-
lim (SIA”Klēts”), Aigaram
Baleišam (z/s „Jaunlaši”), Ro-
mualdam Užulim, Jānim
Briedim, Irēnai Čamanei (ziedu
veikals), Skaidrītei Davnei
(Sarkanais Krusta Daugavpils un
Ilūkstes novadu komiteja), Regī-
nai Čamānei (SIA „Zemgale
ltd”), Silvijai Razminovičai (z/s

„Dzintari”), Aleksandrai Surgov-
tei (SIA „Ilūkstes aptieka”), Vas-
sai Joņinai (k.s. „Skaidrītes”).

Lielu ieguldījumu šī pasākuma
radīšanā sniedza Emīlija Baleiša,
Valija Pētersone, Antonija
Asarovska, Zita Altāne, Tamāra
Jakovicka, Vija Čamāne,
Leokādija Žukovska, Velta Bērz-
iņa, Lidija Urbāne, Romualds
Užulis, Roberts Žilvinskis, Mar-
ija Slavinska.

Pēcpusdiena pensionāriem

Sociālā darbiniece Alvīne Formanicka sveic Mariju Rakicku jubilejā

Kopējā dejā...

Sezonas atklāšanas ballē tikās Ilūkstes novada pašdarbnieki

Vidējās paaudzes deju kolektīva inscenētā lauku idille

Jauniešu deju kolektīvs ,,Ance” ar savu tautu draudzības kokteili

Dvietes pašdarbnieku draudzīgā rāceņa raušana
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2010. gada 16. oktobrī pilskalnieši Ildi-
fons un Irēna Butkeviči svinēja savas Zelta
kāzas.

Ienākot viņu dzīvoklī viss liecina par
svētku gaisotni. Visdažādākie ziedi vāzēs
uz balkona baloni, un abi gaviļnieki -
sirsnīgi un viesmīlīgi. Tā kā mēs tiekamies
22.oktobrī, tūlīt pēc pensionāru dienas, tad
arī jautāju:

-Kā patika pensionāru diena?
-Irēna. Svētki bija brīnišķīgi.
-Ildifons. Viss bija ļoti labi.
Tad Irēna sāk stāstīt par Zelta kāzu sv-

inībām: ”No sestdienas lidoju tā kā pa
mākoņiem. Viss bija tik skaisti. Svētkus
sarūpēja Meita Ineta, znots, vedekla un
krustmeita. Svinības notika Ilūkstes kafe-
jnīcā”

Pārsteigumi tai dienā sekoja viens pēc
otra. Vispirms jau izpušķotā mašīna, tad
burvīgi noformētā kafejnīca un kāzu viesi
ar skaistajiem ziedu pušķiem. Uz ekrāna
tika rādīta filma, kas bija ļoti aizkustinoša
un, visbeidzot, dāvanā tika automātiskā
veļas mazgājamā mašīna, kas bija Irēnas
kundzes sapnis.

-Vai esat svinējuši jau agrāk savas
kāzu jubilejas?

Stāsta Irēna: Mājas apstākļos tika
atzīmēti 40 kopdzīves gadi - tā sauktās
„Rubīna kāzas”. Ciemos atbrauca meita ar
savu plīvuru. Nebija tā kā tagad, bet arī ļoti

saviļņojoši.
Kad abi bija dalījušies savos iespaidos

par svētkiem, jautāju:
-Kad jūs abi iepazināties?
Stāsta Irēna: „Tas bija 1957. gadā, kad

mani atsūtīja strādāt uz Ilūksti. Biju beigusi
feldšeru- laborantu nodaļu Rīgas 2.
medicīnas skolā. Tur mācījos 3 gadus.
Savukārt, Ildifons strādāja uz ātrajiem par

šoferi.”
Sarunā viņi

atzīst, ka
s a s k a t ī j u š i e s
viens otrā uzreiz.

Irēnas dzimtā
puse ir Nereta,
Ildifonam Gor-
b u n o v k a ,
mācījies Ilūkstē.
1960. gadā 9.
oktobrī viņi abi
reģistrēja savu
laulību, bet sv-
inēja kāzas 27.
oktobrī, jo Irēnai
tad ir dzimšanas
diena.

M e d i c ī n a s
nozarē Irēna

nostrādāja vairāk kā 30 gadus, bet Ildifons
uz ātrās palīdzības par šoferi 37 gadus, tad
blakusdarbā Ilūkstes kultūras namā 7
gadus - par šoferi. Tai laikā kultūras
namam bija autobuss, ar kuru tika vadāti
pašdarbības kolektīvi un estrādes cirka
mākslinieki. Tad vēl 25 gadi ir nostrādāti
Daugavpils veterinārajā pārvaldē. Abiem
ir saglabājušies daudzi atzinības raksti par
labu darbu. Ildifons ir bijis arī darba vet-
erāns.

Ģimenē ir uzaudzināts dēls Igors un
meita Ineta, kā arī sagaidīti divi mazdēli un
mazmeita. Visa Butkeviču ģimene aktīvi
bija iesaistījusies kultūras dzīvē: Ildifons
ar dēlu spēlēja pūtēju orķestrī, meita dažā-
dos pasākumos lasīja dzejoļus, bet Irēna
sākumā dziedāja korī, tad ansamblī, 7
gadus bija kora „Augšzeme” vecākā. To
novērtēja arī rajona izpildkomiteja un
piešķīra 4 istabu dzīvokli.

Taču, neraugoties uz spraigi aizvadīto
darba mūžu (Irēna strādāja arī sestdienās -

kopumā uz 1,2 slodzi), atvaļinājumā visa
ģimene devās atpūsties kopā. Kad vēl
pašiem savas mašīnas nebija, tad ar
draugiem Gičevskiem ir brukts atpūsties pa
Latviju. Bet vēlāk, tiekot pie savas mašī-
nas „Volga”, paņemot līdz telti,
izbraukājuši Krimu un Karpatus.

-Kā jūs pavadāt ikdienu, kā tiek
sadalīti darbi, pienākumi un arī atpūta?

Trauku mazgāšana paliek Irēnas pārz-
iņā, bet, kas attiecas uz ēst gatavošanu, tad
Irēna ar lepnumu atzīst, ka vīram izdodas
labāk nekā viņai. Īpaši viņam labi padodas
šašliks, karbonāde, kā arī
zupas. Savukārt, Irēnai izdo-
das kāpostu tīteņi. Ar prieku
Irēna stāsta, kad ciemos brauc
mazdēli, tad galdā tiek celtas
Ildifona lieliski gatavotās kar-
bonādes.

Irēna un Ildifons ir
sajūsmā par šī gada sēņu ražu.
Pavasarī Irēna piedzīvoja
rokas traumu, tāpēc drošības
nolūkos sēņošana abiem
kopīgi šogad nesanāca, taču,
ja Ildifons devās uz mežu, tad
Irēna viņu sagaidīja un tad
sākās sēņu tīrīšana un
gatavošana. Ildifons atzīst:
„Sēņošana, zvejošana un
medības ir kā slimība.” Savu-
laik Daugavā tika noķerts 12
kg liels sams. Šīs nodarbes
viņam sniedz patīkamu nogu-
rumu.

Pārsvarā visi darbiņi darās
kopīgi, taču, kas attiecas uz
dārza iekopšanu, tā teikt - or-
ganizatoriskajiem jautājumiem: „kas?” un
„kad?” dārzu apstrādās, tad to Irēna ir
uzņēmusies pati. Irēna stāsta, ka viņai šeit
Senlejās, gan tur „Jaunbērziņos”, (kur viņi
dzīvoja līdz pārcēlās uz tagadējo dzīvokli )
ir paveicies ar lieliskiem kaimiņiem Lūciju
Purvinsku un Arvīdu Purvinski, Sergeju
Ščerbakovu, kuri allaž neatsaka un palīdz.

Ikdienā Irēna seko līdzi politikai, kura
Ildifonu īpaši nepiesaista. No TV raidīju-
miem Irēna skatās „Panorāmu”, tad
sievišķīgu seriālu „ Mīlas viesulis”, tomēr
dažreiz abi skatās raidījumu ”Kas notiek

Latvijā?”. Neizpaliek arī lasīšana, kam tiek
izvēlēts kaut kas viegls un patīkams.

Irēna dzied arī Ilūkstes katoļu baznīcas
korī.

Irēna un Ildifons dzīvē smēluši spēku
viens otrā, tajā ir bijuši skaisti un traģiski
brīži.

Abi ļoti labi saprot tos, kam šis drūmais
laiks uzdzen depresiju un skumjas, jo īpaši
Irēnai un Ildifonam tas saistās ar dēla za-
udējumu pirms 14 gadiem. Neraugoties uz
to Irēna un Ildifons dzīvi ir spējuši saskatīt
kā lielisku un brīnišķīgu. Šie divi vārdi

mūsu sarunā bija dzirdami ļoti bieži.
Visbeidzot jautāju:
-Ko jūs novēlētu vai ieteiktu jauna-

jām ģimenēm?
„Katrs taču apprecas ne jau piespiedu

kārtā, bet aiz mīlestības. Tad mīlestība ir
jāsargā ar pacietību, piedošanu, izpratni.
Lai mīlestība deg kā ugunskuriņš un nen-
odziest tā pagalītes”.

Ilūkstes novada KC
Pilskalnes pagasta

kultūras pasākumu organizatore
Skaidrīte Azarstarpe

Lai mīlestība deg kā pagalīte

Rudens ir kāzu laiks - varbūt
tāpēc, ka bagāts un dāsns.
Laimīgi jaunlaulātie kāzu dienā
mij savus zelta gredzenus un
vēlas skaistu un ilgu kopdzīvi.
Tāpēc ir patiess prieks par tiem
pāriem, kuriem šo vēlēšanos izde-
vies piepildīt un gadiem ejot, di-
vatā pavadīt bagātu kopdzīvi.
Tieši pirms piecdesmit gadiem –
1960.gada 29.oktobrī divu cil-
vēku - Jāzepa un Olgas mūži tika
slēgti laulības gredzenos.

Jāzeps Purvinskis, dzimis Ilūk-
stes apriņķa, Pilskalnes pagasta
mājās ”Kapari”. Skolas un darba
gadi (celtniecībā) pagājuši Ilūk-
stē. Olga ir dzimusi Turkmēnijā,
Bairam-Ali pilsētā, no 1951.gada
dzīvo Latvijā. Mācījusies Rīgā,
bet darba mūžs pagājis Ilūkstes
slimnīcā, akušieres amatā. Blakus
saliktas divas tik atšķirīgas
dzīves, divas jaunas mīlošas
sirdis. Un kas par to, ka sākumā

daudz kā nebija, vien divi roku
pāri, divi acu pāri un kopīgi
laimes brīži.

Kā tad viss aizsākās?
1950./1960.gada ziemā Jāzeps
noskatīja kādu meiteni, kurai
kājās bijuši skaisti veltenīši.
Izrādījās, ka šī meitene ir Olga,
kura viņam ļoti iepatikās. Tikās
komjauniešu sapulcēs, vēlāk
brauca ar velosipēdiem uz bal-
lītēm (arī uz Bebreni) un uz
rudens pusi, ap kartupeļu laiku
abi nolēma doties laulībā. Kāzas
lielā radu pulkā tika svinētas
lauku mājās „Kapari”. Izaudzinā-
tas divas meitas, ir mazdēls un
divas mazmeitas. Viņu dāvana
vecākiem un vectēviem bija Zelta
kāzu svinības Ilūkstes KC 15.ok-
tobrī, jo šajā dienā viņi laulājās
baznīcā.

Garajā mūža pūrā ielocīti 50
laulības gadi, tādēļ “Zelta pāris”
iemācījušies viens otram piedot.

Saka paldies gan par prieku, gan
par sāpēm, jo prieks un sāpes bi-
jušas kopīgas. Arī tagad Jāzeps
un Olga ir dzīvespriecīgi, uztur
jaukas attiecības ar kaimiņiem.
Jāzeps rūpējas par trušiem, vis-
tiņām, uztur kārtībā mazdārziņu.
Viņi sevi uzskata par laimīgiem
cilvēkiem. Jaunajām ģimenēm
viņi novēl pacietību, lai tie
dzīvotu saticīgi, viens otram
piedotu grūtos brīžos.

Šodien ir prieks, ka Jāzepa un
Olgas mūžs atspīd zelta gredzenu
vizmā.

Lai viņu kopējām dienām vēl
ilga atvasara, lai māja un pavards
ilgiem gadiem ir silta vieta viņu
mīļajiem, lai mūža raksts vēl
ieauž krāsainu dienu un gadu dzī-
parus. Labu veselību, izturību un
gaišus turpmākos gadus.

Helēna Slavinska
Ilūkstes novada

Dzimtsarastu nodaļas vadītāja

Divatā līdz zelta rudenim
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APSTIPRINĀTI
ar Ilūkstes novada domes

30.09.2010. lēmumu Nr.320
(prot. Nr.13., 40.&)

Ilūkstes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2010

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības
2009.gada 31.jūlija saistošajos noteikumos

Nr.16/2009 “Ilūkstes novada pašvaldības no-
likums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 31.jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr.16/2009 “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums “
šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.punkta 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.2.Subates pilsēta”.
2. Papildināt 1.punktu ar 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.8. Prodes pagasts”.
3. Aizstāt 6.punkta 6.3. apakšpunktā skaitli “7” ar skaitli “13”.
4. Svītrot 6.punkta 6.6., 6.8., 6,12. un 6.13. apakšpunktus.
5. Papildināt 6.punktu ar 6.25. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.25. Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, juridiskā adrese: Stadiona

ielā 1, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV 5447”.
6. Svītrot 7.punkta 7.8. apakšpunktu.
7. Izteikt 7.punkta 7.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
“7.11. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde”.
8. Papildināt 8.punktu ar 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 8.4. SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs ”Subate”'', juridiskā

adrese: Sporta ielā 20, Subate, Ilūkstes novads”.
9. Papildināt 9.punktu ar 9.2.un 9.3. apakšpunktiem šādā redak-

cijā:
“9.2. SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca”;
9.3. SIA ”Latgales Laiks””.
10. Svītrot 10. punkta 10.2 apakšpunktu.
11. Papildināt 10.punktu ar 10.2.,10.3.,10.4.,10.5.,10.6, 10.7. un

10.8. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“10.2. biedrībā “Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība ”Kaim-

iņi”, reģistrācijas Nr.40008074239;
10.3. biedrībā “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģistrācijas

Nr. 41503023129;
10.4. biedrībā “Dienvidlatgales Pašvaldību mācību centrs”, reģistrā-

cijas Nr.40008058925;
10.5. biedrībā Eiroreģions “Ezeru zeme ”, reģistrācijas Nr.

40008058427;
10.6. biedrībā “Latvijas piļu un muižu asociācija”, reģistrācijas Nr.

40008053237;
10.7. biedrībā “Latvijas pašvaldību darba devēju asociācija”,

reģistrācijas Nr.40008029057;
10.8. biedrībā “Dvietes senlejas pagastu apvienība”, reģistrācijas

Nr.40008076738.
12. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā :
“13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no domes

deputātiem, pašvaldības administrācijas, struktūrvienību un iestāžu
speciālistiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi
šādas komisijas:”

13. Papildināt 13.punktu ar 13.8. un 13.9. apakšpunktiem šādā
redakcijā:

“13.8. vides komisiju,
13.9. pedagoģiski medicīnisko komisiju”.
14. Papildināt 27.punkta 27.8. apakšpunktu ar vārdiem “un

pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu”.
15. Papildināt 28.punkta 28.14. apakšpunktu ar vārdiem “un

vides komisijas darbu”.
16. Aizstāt 115.punktā vārdus “domes sekretāre – lietvede” ar

vārdiem “pašvaldības administrācijas sekretāre”.
17. Aizstāt 122.punktā vārdus “domes sekretāre – lietvede” ar

vārdiem “pašvaldības pakalpojumu centra darbinieki”.
18. Svītrot 144. punkta 144.6. apakšpunktu.
19. Aizstāt nolikuma tekstā vārdu “lietu pārvaldes nodaļa” ar

vārdu “lietvedības nodaļa” attiecīgā locījumā.
20. Apstiprināt jaunā redakcijā Nolikuma pielikumu Nr.1.

'Ilūkstes novada pašvaldības struktūra

Dome Administrācija Vadītājs/ a Telefona nr. Mobilais
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna 65447851 29140751
Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns 29117400
Izpilddirektore Līga Dudare 65447852 26345536
Administrācijas sekretāre Antra Kulikovska 65462501
Pašvaldības pakalpojumu centrs Rita Butkeviča 65447850 29151600

Nodaļas
Lietvedības nodaļa Irēna Bogdanova 65447863 28676912
Juridiskā nodaļa Biruta Višņevska 65447853 26464361
Finanšu un grāmatvedības nodaļa Zigfrīda Plepe 65447855 26449324
Attīstības plānošanas nodaļa Natālija Formanicka 65447860 28619526
Nekustamo īpašumu nodaļa Janīna Kurme 65447862 20217070
Izglītības, kultūras un sporta nodaļa Ilona Linarde 65447859 20219090
Izglītības speciāliste Anita Kļuka 65447859
Informācijas un sabiedrisko
attiecību nodaļa Rita Butkeviča 65447850 29151600

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sarmīte Bogdanoviča 65447859
Komunālā un saimniecības nodaļa Romualda Kartašova 29463169

Pāvaldes Bebrenes pagasta pārvalde Benita Štrausa 65407908 20219770
Šēderes pagasta pārvalde Romualds Fedorovičs 65475665 29341056

Eglaines pagasta pārvalde Romualds Fedorovičs 65437343 29341056

Subates pilsētas un Prodes pagasta pār-
valde Sofija Glūmāne 65462275 26591575

Pilskalnes pagasta pārvalde Ludmila Riekstiņa 65462214 29264801
Dvietes pagasta pārvalde Iveta Plone 65475434

Iestādes
Dzimtsarakstu nodaļa Helēna Slavinska 65447864
Bāriņtiesa Velga Glovecka 65462066 28659469
Sociālais dienests Ingūna Svarāne 65463318 26687721
Ilūkstes novada kultūras centrs Andis Ķīsis 65462135 28385661
Ilūkstes novada centrālā bibliotēka Ināra Valpētere 65462435

Kontaktinformācija
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•Izdarīja grozījumus pašvaldības 2010.gada budžetā. Piešķīra pa-
pildus līdzekļus pašvaldības iestādēm un pārvaldēm. Dvietes pagasta
pārvaldei Ls 850 transporta līdzekļu remontam un pārvaldes ēkas uz-
turēšanai, Bebrenes pagasta pārvaldei Ls 700 telpu apkurei un au-
tomašīnas remontam, Bebrenes feldšeru punktam Ls 130 medikamentu
iegādei un telpu uzturēšanai, Subates pamatskolai Ls 1174 degvielas
iegādei skolas autobusam un virtuves elektroiekārtu remontam,
Šēderes pagasta pārvaldei Ls 500 elektroenerģijas izdevumu apmak-
sai, Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldei Ls 335 komunāla-
jiem izdevumiem.

•Novada 34 kurinātāju veselības pārbaudēm piešķīra Ls 1034, SIA
”Šēderes pakalpojumi” Raudas ciema katlu mājas malkas apkures
katla AK 100 pārbūvei kurināšanai ar granulām automātiskā režīmā
Ls 3000, kā arī nolēma piedalīties Bebrenes ciema apkures katla rekon-
strukcijā ar līdzfinansējumu Ls 15736 apmērā, ko veiks biedrība “Be-
brenes nami”.

•Apstiprināja novada izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmes.
Pēc aprēķina viens skolēns Ilūkstes 1.vidusskolā izmaksā Ls 26,89,
Sadraudzības vidusskolā Ls 17,5, Bebrenes vidusskolā Ls
35,87,Eglaines pamatskolā Ls 41,49 un Subates pamatskolā Ls 48,09.

•Sadalīja Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas novada
izglītības iestādēm un budžeta iespēju robežās līdz 31.12.2010.
paaugstināja izglītības iestāžu vadītājiem darba algas likmi t.sk. par
25% pamatskolu vadītājiem un par 30% -35% vidusskolu vadītājiem.

•Ar 1.oktobri izveidoja Dvietes kultūras namā vokālā ansambļa
vadītāja amata vienību un likvidēja Subates kultūras nama deju kolek-
tīva vadītāja amata vienību, jo nav izveidojies pilns deju kolektīva
sastāvs, kā arī pārskatīja pašvaldības autovadītāja darba samaksu un
noteica stundas tarifa likmi Ls 2,50 .

•Uz 3 gadiem pagarināja SIA ”Veselības un sociālās aprūpes centra
”Subate” vadītājas Ināras Streiko pilnvaras.

•Atļāva SIA “Veselības centrs Ilūkste” norakstīt nolietotās
rentgenoloģijas iekārtas.

•Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Naftas
bāze” Dvietes pagastā, “Kraukļi” Eglaines pagastā, “Rītiņi” Bebrenes
pagastā.

•Nolēma izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu
“Apsītes” Dvietes pagastā un iegādāties šo īpašumu par Ls 5000, kas
sastāv no diviem zemes gabaliem ar dzīvojamo māju un saimniecības
ēkām. Nekustāmais īpašums agrāk ir piederējis slavenajam selek-
cionāram Paulam Sukatniekam. Pašvaldība šo īpašumu plāno sakopt
un saglabāt kā slavenā selekcionāra piemiņas vietu un dzīvojamā mājā
izveidot muzeju.

•Pārskatīja maksu par Ilūkstes sabiedriskās tualetes pakalpojumiem.
Ar 1.novembri dušas izmantošana vienai personai noteikta Ls 1,50
(bez PVN), bet bērniem līdz 10 gadiem būs atlaide 50% apmērā.

•Pārskatīja klienta maksu par dienas aprūpes centra “Fenikss”
sniegtajiem pakalpojumiem. Ar 1.oktobri noteica klienta maksu Ls 15
mēnesī.

•Palielināja bilances vērtību tiem pašvaldības objektiem, kuros
pabeigta būvniecība, rekonstrukcija vai remonts t.sk. Subates sporta
un kultūras objekta rekonstrukciju Tirgus laukumā 18, ielu apgais-
mojumu Subates pilsētā, Subates kultūras nama remontu, Ilūkstes
kultūras nama remontu, Ilūkstes mūzikas skolas renovāciju, Pilskalnes
pagasta atpūtas bāzes “Dubezers” renovāciju, Bebrenes vidusskolas
remontu un, kā jaunu pašvaldības objektu, pašvaldības bilancē iekļāva
jaunizbūvēto gājēju celiņu Bebrenes ciemā.

•Pēc namīpašnieka lūguma anulēja četrām personām ziņas par
deklarēto dzīvesvietu Ilūkstē, Ozolu ielā 10.

•Izdarīja grozījumu pašvaldības un pirmsskolas izglītības iestādes
“Zvaniņš” nolikumos.

•Pēc personu lūguma precizēja zemes robežas un platības, piešķīra
zemes apsaimniekošanas un nomas tiesības, kā arī piešķīra nekusta-
majiem īpašumiem nosaukumus un ēkām adreses.

Oktobrī
•Izdarīja grozījumus pašvaldības 2010.gada budžetā. Piešķīra pa-

pildus līdzekļus pašvaldības iestādēm un pārvaldēm. Dvietes pagasta
pārvaldei apkures izdevumu segšanai Ls 1575 un saimnieciskajiem
izdevumiem Ls 246, Dvietes lauku ambulancei apkurei Ls 300, Šed-
eres pagasta pārvaldei kurināmā iegādei Ls 800 un elektroenerģijai
Ls 100, Šēderes pagasta komunālajam dienestam apkurei Ls 2200,
ielu apgaismojumam Ls 250, kapu mājiņas remontam Grīnvaldes
kapos Ls 592 ,Subates komunālajam dienestam kurināmā iegādei
Ls1900 un novada sociālajam dienestam līdz gada beigām sociālai
palīdzībai un norēķiniem par sociālo pakalpojumu sniegšanu Ls
26000.

•Apstiprināja budžeta izpildi 9 mēnešos ieņēmumu un izdevumu
daļā Ls 245 447 apmērā.

•Pārskatīja maksu par novada centrālās bibliotēkas sniegtajiem

Ko nolēma deputāti
Septembrī

pakalpojumiem un Subates pilsētas pirts pakalpojumiem. Ar 1.novembri par Subates pirts izmantošanu
būs jāmaksā divi lati, bērniem līdz 16 gadiem atlaide 50% apmērā.

•Ar 1. decembri noteica Bebrenes pagastā pašvaldības dzīvojamo telpu īri Ls 0,35 par vienu dzīvo-
jamās telpas kopējās platības kvadrātmetru mēnesī.

•.Nolēma piedalīties projektu konkursā “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
un ar līdzfinansējumu atbalstīt Veselības centra “Ilūkste” un Bebrenes pagasta ģimenes ārsta piedalīšanos
projektu konkursā “Ģimenes ārstu tīkla attīstība”.

•Apstiprināja nekustamā īpašuma Ilūkstē, Brīvības ielā 7 zemes ierīcības projektu.
•Pārskatīja Stadiona ielas nekustamo īpašumu adreses. Ilūkstes stadionam piešķīra adresi -Stadiona iela

2, jaunbūvei (sporta hallei ) – Stadiona iela 3, SIA ”Būvnieks” ēkām – Stadiona iela 5 un 7.
•Precizēja SIA “Būvnieks” zemes vienības Stadiona ielā 7 lietošanas mērķus. Pēc faktiskās lietošanas

noteica noliktavu apbūves un komercdarbības apbūves zemes gabalu platības.
•Nolēma iznomāt uz 10 gadiem firmai “VEF un Ko” ražošanas vajadzībām Pašulienas kultūras un

sadzīves ēkas un tām piekrītošo zemes gabalu 0,25 ha platībā.
•Atteica mainīt nekustamā īpašuma “Uzkalni” Pilskalnes pagastā lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība” uz “inženiertehniskās apbūves tīklu un objektu apbūves
zeme” ,jo tas ir pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu .

•Pēc personu lūguma precizēja zemes robežas un platības, piešķīra zemes apsaimniekošanas un nomas
tiesības, kā arī piešķīra nekustamajiem īpašumiem nosaukumus un ēkām adreses.

•Pilnvaroja domes priekšsēdētāju izskatīt pašvaldībā iesniegtos pirkuma līgumus un dot atzinumu par
atsavināmā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju pildīšanai.

•Pēc privātpersonu lūguma nolēma atsavināt pašvaldībai piederošus trīs zemes gabalus Šēderes pagastā
“Omberga”, ”Ieviņas 1” un “Oši 3”.

•Apstiprināja jaunā redakcijā pašvaldības lietvedības nodaļas reglamentu.
•Sakarā ar remontu pagarināja rudens brīvdienas Raudas speciālajā internātpamatskolā bērniem

bāreņiem.

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

Pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāja Irēna Bogdanova

Par maksas pakalpojumu noteikšanu Ilūkstes
novada centrālai bibliotēkai
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12.oktobrī Ilūkstē notika Ilūkstes un Daugavpils novadu skolēnu sporta spēles
vieglatlētikas krosā, kurā piedalījās 350 dalībnieki no 18 komandām.

500m distancē 1999.g.dz. un jaunākiem meitenēm un zēniem par uzvarētājiem kļuva
Marina Andrejeva (Špoģu vidusskola) un Ēriks Guģis (Nīcgales pamatskola). 1997.-
98.g.dz. grupā 1000m distancē par čempioniem kļuva Ilze Buceniece (Bebrenes v-sk.)
un Jevģēnijs Morozovs (Kalupes pamatskola).

1995.-96.g. dz. grupā 1500m distancē pirmie finišēja Asnāte Elertre (Ilūkstes
1.vidusskola) un Romāns Jarmuševičs (Salienas vidusskola). Visgarākajā 2000m dis-
tancē 1992.-95.g.dz. grupā uzvarēja Laima Cibiņa (Bebrenes profesionālā vidusskola) un
Arnolds Japiņš (Špoģu vidusskola).

Komandu vērtējumā pamatskolu grupā pirmo vietu izcīnīja Špoģu vidusskolas ko-
manda ar 292 punktiem, otrajā vietā Ilūkstes 1.vidusskolas komanda - 253punkti, trešajā
vietā Kalupes pamatskolas komanda - 192punkti.

Vidusskolu grupā uzvarēja
Vaboles vidusskolas komanda
savācot 109 punktus, otrajā vietā -
Špoģu vidusskolas vieglatlēti ar
93 punktiem un trešajā vietā -
Salienas vidusskolas komanda ar
rezultātu 88 punkti.

Vienlaicīgi ar skolēnu sporta
spēlēm notika arī Daugavpils no-
vada atklātais čempionāts 1500m
un 2000m distancēs. Par čempi-
oniem kļuva Arnolds Japiņš,
Laima Cibiņa, Anāte Elerte un

Romāns Jarmuše-
vičs. Visi uzvarētāji
un godalgoto vietu
ieguvēji bija ap-
balvoti ar medaļām
un diplomiem (ap-
balvoja Daugavpils
novada domes
sporta nodaļas
vadītājs Eduards
Lihoveckis)

Sergejs
Petrakovs,

sacensību gal-
venais tiesnesis

Daugavpilī notika „Daugavpils spēles” sacensības vieglatlētikā
2.kārta. Sacensībās piedalījās 202 dalībnieki no Krāslavas, Līvāniem,
Rēzeknes pilsētas un novada, Cesvaines, Iecavas, Ilūkstes, Daugavpils
pilsētas un novada, Jēkabpils un Marijampoles (Lietuva). Dalībnieki
startēja 4 vecuma grupās.

Ilūkstes novada Sporta skolas vieglatlēti izcīnīja 7 medaļas.
1995.g.dz.un vecāki grupā 600m distancē uzvarēja Asnāte Elerte ar
rezultātu 1min.56,4sek, bet Vjačeslavs Undrovinas ar rezultātu
1min.40,3sek. izcinīja trešo vietu.

1996.- 97.g.dz. grupā Anita Smane kļuva par čempioni, finišējot
600m skrējienā pēc 2min.01,3sek. Otro vietu izcīnīja Toms Dilāns 50m
distancē ar personisko rekordu 6,6 sek. Aivaram Zaicam - trešās vi-
etas trīssolī no vietas - 7m 22cm un 600m skrējienā - 1min. 51,6sek.
(personiskie rekordi). 1998.- 97.g.dz. grupā - trešā vieta Kārlim Eler-
tam 50m skrējienā ar rezultātu 7,5 sek.

Sergejs petrakovs
Ilūkstes novada Sporta skolas treneris

„Daugavpils spēles” sacensībās
Ilūkstes novada vieglatlētiem 7

medaļas. 19.oktobrī Špoģos notika Ilūkstes un Daugavpils novadu finālsacensības basketbolā 1995.g.dz.un
jaunākiem zēniem. Sacensībās piedalījās 8 komandas. Par sacensību uzvarētājiem kļuva Ilūkstes
1.vidusskolas jaunie basketbolisti (skolotājas Elita Rutkupa un Sandra Dilāne). Par komandu spēlēja Deivis
Pilacs, Elvis Studāns, Andris Kozinda, Harijs Anspoks, Romāns Timšāns, Gatis Vaitkuns, Edgars Kucens
un Arnis Kaļiņins. 2.vietu izcīnīja Spoģu vidusskolas komanda (skolotāji Sergejs Pavlovs un Marīte
Šaršune). 3.vieta Kalupes pamatskolas komandai (skolotājs Vitālijs Aleksejevs). Ilūkstes 1.vidusskolas
basketbolisti sava grupā uzvarēja Kalupes pamatskolu (42:16), Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu (20:0) un
Naujenes pamatskolu (24:0). Špoģu vidusskolas komanda arī izcīnīja trīs uzvaras pār Biķernieku pa-
matskolu (30:18), Vaboles vidusskolu (16:10) un Nīcgales pamatskolu (30:27 papildlaikā). Finālspēlē
1.vidusskola uzvarēja Špogu vidusskolas komandu ar rezultātu 36:10, spēlē par 3.vietu Kalupes pamatskola
uzvarēja Biķernieku pamatskolas komandu ar rezultātu 14:9.

Ilūkstes novada sporta skolas
direktora vietnieks
Sergejs Petrakovs

Ilūkstes un Daugavpils novadu skolēnu sporta spēles vieglatlētikas krosā

Ilūkstes 1.vidusskolas jaunie
basketbolisti iegūst 1.vietu

Asnāte Elerte un Anita Smane „Daugavpils spēles” uzvarētājas
2.rinda no kreisās puses – Deivis Pilacs, Elvis Studāns, skolotāja Elita Rutkupa, Andris Kozinda, Harijs Ans-

poks, Romāns Timšāns
1.rindas (lejā) no kreisās- Gatis Vaitkuns, Edgars Kucens, Arnis Kaļiņins un tiesnesis Vladimirs Formanickis.
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Bērniem

,,Rūķu vectēvs
Rūdolfs’’

Pienāca rudens. Rūķēniem
vairs nebija vaļas tik daudz
spēlēties, jo Mammucis uzticēja
daudz dažādu pienākumu, kurus
rūķēniem negribējās, bet bija
jāveic.

Dārzos jāsavāc dārzeņus,
jāizrok kartupeļi, jāatnes,
jāsaliek, jāsakopj. Šis saraksts
veidojās bezgalīgi garš, jo Mam-
mucis profesionāli atrada jaunus
un jaunus darbiņus. Bet rūķēniem
tik ļoti gribējās vēl paskriet un
izbaudīt pēdējās saulainās rudens
dienas. Tomēr viņi zināja, ja
Mammucis teica, tad tas bija jā-
dara. Šeit nelīdzēja ne atrunas, ne
čīkstēšana, ne bubināšana, ne arī
rūkšana. Mammucis palika ne-
satricināma kā klints. Arī šodien
viņai bija padomā kāds darbiņš,
kas rūķēniem bija jāveic.

Viņa pasmaidīja un svinīgi
teica: ,,Mani mīļie, ir jādodas uz

mežu un jāatved malka!’’ Mam-
mucis izskatījās tik apmierināta,
ka rūķēniem likās, ka viņa paz-
iņoja, ka jādodas uz „Akva-
parku”.

Rūķēni negribīgi uzvilka savas
vējjakas un lēnām vilkās uz
durvju pusi. Tik briesmīgi un
skumji, laikam jutās vergi, kas
strādāja milzīgajās plantācijās,
nodomāja Incis.

Tā mūsu draugi devās uz
mežu, savāca savos rateļos no-
lauztos koku zarus un veda mājās.
Likās, ka šis process vilkās
mūžīgi. Tādus īgnus un
sabozušos viņus pamanīja vec-
tēvs Rūdolfs.

,,Kas tad nu! Vai kādas
nepatikšanas, vai arī slimi esat, ka
tik skābus ģīmjus šeit visiem
rādāt?”, jautāja vectēvs.

,,Kas nu par priekiem,’’ atrūca
Pince. ,,Īsta izprieca”, novīpsnāja
Incis. ,,Nu jau, nu jau! Vai tad tik
traki smagi un nepatīkami?”

jautāja vectēvs. Tālāk turpinot
teica: „Jūs taču darāt labu,
noderīgu darbu! Palīdzat gan sev,
gan mežam.”

,,Tu gan vectēvs esi jokains!
Mēs esam nosvīduši, melnām
mutēm, bet Tu saki palīdzam
sev,” bubināja Incis.

,,Pirmkārt, Jūsu darba rezultātā
mājas būs apgādātas ar malciņu
un ziemā būs silti, bet, otrkārt,
palīdzēsiet sakopt mežu, attīrot to
no kritušiem kokiem,” noteica
vectēvs Rūdolfs.

Incis pakasīja pakausi un klusi
noteica: ,,Varbūt vectēvam ir tais-
nība.” Un jau ar lielāku sparu
ķērās pie darba.

Kad darbs bija paveikts, rūķēni
atnāca pie vectēva. Viņš izstāstīja
daudz interesantu lietu par kok-
iem, par to nozīmi un lietderību.
Ja arī Tu to visu vēlies uzzināt,
Tev jāatrisina dažādi uzdevumi
šajā lappusītē.

Lai Tev veicas!

Sveicināti, meitenes un zēni!
Kā sokas mani mīļie lasītāji? Vai esat

jau skapjos atraduši siltas cepures un pirk-
staiņus? Ja nē, tad pēdējais laiks to izdarīt,
jo ziema jau nav aiz kalniem. Tā viltīgi
vēro mūs no meža biezokņiem un gaida
brīdi, lai pārsteigtu mūs nesagatavotus.
Arī mūsu draugiem rūķēniem rudens vēji
ir saplivinājuši mices, kas liek aiz-
domāties par ziemas tuvošanos. Bitīte
Žužiņa ir prom, bet tik un tā, par visām
rūķu aktivitātēm, draiskulībām un laba-
jiem darbiem viņa ir informēta. Tu jautāsi,

kā tas ir iespējams. Ļoti vienkārši, rūķēni paši par visu pastāstīs bitītei.
Un vēl, viņi ir iekārtojuši ,,Dienasgrāmatu’’, kurā pieraksta visu
notiekošo.

Viss, pietiek pļāpāt, iekārtojies ērtāk un klausies nākamo stāstu!

1.uzdevums
Izlasi uzmanīgi tekstu, tad Tu veikli varēsi atrisināt šo krustvārdu

mīklu, un uzzināsi kurš no rudens mēnešiem ir LAPU mēnesis!
Kopš seniem laikiem koki dod pajumti un patvērumu putniem, zvēriem

un cilvēkiem. Koki dod gan izejvielu ēkām un lietām.
Cilvēki saudzēja kokus, stādīja tos ap savām mājvietām un iekopa

dārzus, domādami par nākotni.
Katram kokam ir sava "balss", - tie katrs šalc savādāk, arī to augums,

zaru veids, lapotne, īpašības, kvalitāte un izmantošana atšķiras.
Ozols - kupls, spēcīgs koks. Ozols ir vīru koks, cietu koksni, stipriem,

ķeburainiem zariem, resnu balsi rudens vējā. No melnā ozola gatavoja
dārgas mēbeles un smalkus koka darbus.

Liepa- Maigām apaļām lapām, medainiem ziediem jūlijā. Liepziedu
tēja un liepziedu smaržīgais medus bija pirmās zāles, ja bērni saaukstējās.
No liepu vieglās, baltās koksnes gatavoja skanīgas kokles un mājturības
piederumus, no lūkiem (liepas mizas) pinuma darbus.

Bērzs - parastākais lietaskoks dažādu darba rīku un lietu gatavošanai.
No lokanajiem zariem sēja slotas slaucīšanai un arī uzdeva pa dibenu
nerātniem bērniem. Smalko zaru slotiņas ar visām lapām, izsutinātas li-
etoja kā pirts slotas, peroties uz lāvas. Pavasarī bērzos "ieurba sulas".

Vītols - upmalu un pļavu koks. Vītola dzimtā daudz sugu. Parastākie:
pūpolvītols, loka vītols, klūdziņu kārkls, kazu kārkls. No klūdziņām pin
groziņus un citas jaukas lietas. Kārkli der stabulēm

Pīlādzis- arī sērmūkslis. (Kurzemē- pucene.) Augsts koks, kam rudeņos
koši sarkani ogu čemuri. No pīlādža baidījušies ļauni cilvēki, tāpēc to
stādīja pie vārtiem un ēkām.

Kļava- platlapains kupls koks, ko parasti stādīja ap mājām. Kļavas
lapas mēdza savākt un lietot kā paklāju klaipiņiem, maizi cepot. Tad
maizei bija tīra apakšējā garoza.

Osis - līdzīgi kļavai. Zem šo ēnaino koku platajiem zariem mājas
dzīvnieki varēja atpūsties pusdienas tveicē. Osis arī labs lietaskoks, bieži
lietots koka trauku gatavošanai.

Alkšņi - baltais un melnais - pēdējais vislabāk aug gar upmalām. Mel-
nalkšņa sārtā koksne vērtīgāka, sevišķi lietām, kam jāiztur ilgstošs
slapjums: muciņām, ķipīšiem.

Meža ābele ir dārza sķirņu sencis. Sīkie, sūrie ābolīši pēc sala kļuva
saldi un gardi gan bērniem, gan meža putniem un zvēriem. No ābeles ci-
etās koksnes gatavoja dažādus darba rīkus, it īpaši amatnieku piederumus.
Ābeles klucīši ir vērtīgs mākslinieku materiāls kokgrebumiem.

Priede ir Latvijas plašāk izplatītais skuju koks. Brūnsarkanu mizu,
pelēcigi zaļām skujām, apaļiem brūnpelēkiem čiekuriem. Priedes koksni
lieto gan ēku celšanai, gan visādu lietu gatavošanai, arī apkurei, sevišķi
sveķaino celmu malku. Jāņugunis kārtsgalā parasti ir priedes sveķaino
sprunguļu nastiņa, kas deg, dzirksti laizdama, visu nakti.

Egle pazīstama kā Ziemsvētku koks. Dižo egļu baļkus lieto celtniecībā
un izmanto vēl daudz citos veidos. No priežu un egļu sveķiem iegūst ter-
pentīnu, kas ir izejviela daudz citiem ražojumiem.

Pīlādzis, dižskābardis, ozols, osis, kļava un bērzs tiek uzskatīti par
labākajiem malkas veidiem atklātai ugunij. Tomēr daudzi cilvēki dod
priekšroku arī skuju kokiem tādēļ, ka tie izdod sprakšķošas skaņas, tomēr
šie koku veidi rada dzirksteles, kas var izraisīt ugunsbīstamību.

Latviešu valodā mežam un kokiem daudz nosaukumu.
Ja koki aug nelielā skaitā vienkopus, to sauc par puduri, bet lielāku

platību par mežu.
Tīraudze ir mežs, kur pārsvarā vienas sugas koki.
Ja bērzi vien, to sauc birzs, dažreiz arī apšu audzi sauc par birzi.
Ozolu audze tiek dēvēta ozolaine, ozolājs, tāpat liepu audze liepājs.
Dižo egļu audzi sauc eglājs, eglaine, bet ja kopā ar priedēm, tad - vēris.
Sils ir priežu tīraudze.
Gārša - skuju un lapu koku mežs ar kuplu lazdu biezokni zem liela-

jiem kokiem.
Grīnis ir piejūras brikšņu audze ar viršiem un paretiem bērziņiem,

priedītēm pa vidu.
Apara saucas tīruma vidū mitrā ieplakā atstātu krūmu un dažu bērzu

vai alkšņu puduris.
Kokiem apstādītus ceļus, kas no lielceļa veda sētā, sauc gatves.

2.uzdevums Atrodi 10 atšķirības!

Jautājumi:
1.No kura koka gatavoja dārgas mēbeles

un smalkus koka darbus?
2.Kāda koka lapas mēdza savākt un lietot

kā paklāju klaipiņiem, maizi cepot?
3.Kā sauc mežu , kur pārsvarā vienas

sugas koki?
4.Šis koks ir arī labs lietaskoks, bieži li-

etots koka trauku gatavošana.
5. No kāda koka cietās koksnes gatavoja

dažādus darba rīkus, it īpaši amatnieku
piederumus?

6.Kā sauc skuju un lapu koku mežu ar
kuplu lazdu biezokni zem lielajiem kokiem?

7. Kā sauc priežu tīraudzi?
8.Katram kokam ir sava.....

Sagatavoja Inese Vuškāne
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Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Sarmīte Bogdanoviča

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

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

atbild rakstu autori.

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

tirāža - 1000 eksemplāri.

Aijā, bērniņ, aijā saldu miedziņu,
Māsiņ tevi šūpo vieglām rociņām.
Dusi, bērniņ, dusi – saldu miedziņu,
Lai tev balti sapņi klusi glaužas klāt!

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

- Mareks Līnis 23.08.2010. Eglaine
- Nikita Puškins 03.10.2010. Subate
- Raimonds Amsons 05.10.2010. Bebrene
- Samanta Kokina 06.10.2010. Eglaine

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

Aiz gada gads kā balta saule riet,
Bet atmiņas ar sapņiem blakus stājas
Daudz jaunu nodomu un ilgu krājas,
Sirds piemin jaunību un atkal dzied

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

Bebrenē: Aivars Štrauss

Dvietē: Oļegs Reķelis, Vladimirs Hodinskis, Vladimirs Ločs,
Olga Samovlade, Lidija Valpētere

Eglainē: Jeļena Geižina, Anita Zakharchenko, Alfons Kibiņš

Ilūkstē: Vita Labude, Irina Sokolova, Rita Butkeviča,
Valentīna Aļeksejeva, Broņislavs Auziņš, Irēna Pusle, Lūcija Vinokurova,
Mihails Kļimovs

Pilskalnē: Jānis Jukšs, Dzintars Ozoliņš, Leons Purvinskis, Zenta Gončarova, Artemijs Novikovs

Prodē: Nataļja Dumpe, Mirdza Rutkauska

Subatē: Biruta Deksne, Valentīna Zaiceva, Leonīds Šuberts, Aleksandrs Barišņikovs,
Anna Abarone, Janīna Brakovska, Jefrosinija Strogonova, Helēna Timofejeva

Šēderē: Laimonis Dumbra-Dumbrovskis, Zoja Komka, Jānis Paluhs, Eduards Zemlickis,
Apolonija Stunža, Marfa Vasiļkova

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast…
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Mani vairs ievainot nespēj nekas.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Mina Ruža 17.12.1937. – 19.09.2010. Ilūkste
- Monika Sargūne 19.04.1924. - 23.09.2010. Daugavpils
- Zofija Kerubina 30.08.1938. – 26.09.2010. Ilūkste
- Ārija Ļubomirska 30.10.1937. – 26.09.2010. Bebrene
- Modris Šuksto 26.10.1968. – 23.09.2010. Ilūkste
- Janīna Tureiko 07.11.1926. – 27.09.2010. Šēdere
- Aleksandrs Mažeika 28.06.1960. – 27.09.2010. Šēdere
- Bernards Rihters 25.05.1938. – 02.10.2010. Ilūkste
- Edvīns Klaucāns 14.01.1958. – 06.10.2010. Ilūkste
- Veronika Zubova 08.03.1952. – 09.10.2010. Dviete
- Sergejs Rilovs 06.06.1959. - 11.10.2010. Ilūkste
- Aleksandrs Žukovskis 18.02.1956. - 16.10.2010. Eglaine
- Jevgenija Isate 13.12.1936. - 17.10.2010. Šēdere
- Jānis Šaudiņš 16.04.1927. – 17.10.2010. Ilūkste
- Viktors Miltināns 06.01.1943. – 19.10.2010. Prode
- Leontīna Andruškeviča 19.08.1939. – 22.10.2010. Ilūkste
- Jānis Vanags 24.11.1954. – 21.10.2010. Dviete
- Dmitrijs Zaicevs 15.10.1929. – 23.10.2010. Ilūkste

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība

Līdzjūtība

Apsveicam

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

Mīļo brālīti un krusttēvu Eduardu Zemlicki sveicam ju-
bilejā! Stipru veselību, možu garu un daudz laimes!

Valentīna un Māris.

Nav jau viegli kopā veidot dzīvi,
Divas takas vienā takā siet.
Nav jau viegli kopā veidot dzīvi,
Tomēr diviem kaut kā labāk iet !

Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

Pjotru Tarasovu un Valentīnu Kupšāni
Kasparu Mideru un Santu Sidorinu

Informācija
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Ilūkstes rokdarbnieces saņem ielūgumu no
Latvijas prezidenta!

Ilūkstes BJC novadpētniecības muzeja rokdarbnieču klubiņa „Namiņš” dalībnieces saņēma ielūgu-
mus no Latvijas prezidenta un Lilitas Zatleres kundzes.

Ielūgumus uz svinīgo koncertu 18.novembrī , veltītu Latvijas prokamēšanas 92.gadadienai Rīgā
saņēma novada rokdarbnieces: Herta Vībāne (Ilūkste) Olga Dogžina (Dviete) , Marija Baltmane (Be-
brene) un projekta koordinatore Ilona Linarde (Ilūkstes novada izglītības , kultūras un sporta nodaļas
vadītāja) .

Šajā gadā Ilūkstes rokdarbnieces veiksmīgi piedalījās projektā nemateriāla kultūras mantojuma
apzināšanā un saglabāšanā mūsu novadā „Sēlijas raksti cimdos un zeķēs”.

Projekta rezultātā tika izpētīti mūsu novada cimdu , zeķu raksti un tapa unikāla Sēlijas novada
cimdu un zeķu kolekcija, kura ir apskatāma Ilūkstes muzejā.

Klubiņa „Namiņš” dalībnieces


