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Kultūras pasākumi decembrī

25.decembrī
28.decembrī
1.janvārī

28.decembrī

Ilūkstes novada KC
pl. 14.00 – Ziemassvētku koncerts
pl. 19.00 – Ziemassvētku groziņballe ar
Daini Somu, ieejas maksa Ls 2,00
pl.13.00 – Eglītes svētki pirmskolas
vecuma bērniem
pl. 01.00 – Jaungada balle kopā ar grupu ,,A20”,
ieejas maksa Ls 3,00 Atpūtas bāzē
,,Dubezers”
pl.11.00 - Jaungada eglīte Pilskalnes pagasta
pirmskolas vecuma bērniem

Bebrenes KN
25. decembrī pl. 19.00- Ziemassvētku koncerts
pl. 21.00 – Ziemassvētku groziņballe kopā ar
Viesturu, ieejas maksa Ls 2,00
1.janvārī
pl.01.00 – Jaungada nakts balle kopā ar
grupu ,,Galaktika”,
ieejas maksa Ls 3,00
25.decembrī
28.decembrī

Dvietes KN
pl. 20.00- Ziemassvētku koncerts,
pl.22.00 - Balle ar grupu „ Atkal kopā”,
ieejas maksa Ls 2,00
pl. 11.00- Mazo bērnu Ziemassvētku eglīte

Eglaines KN
28.decembrī – Jaungada pasākums bērniem
25.decembrī
31.decembrī
25.decembrī

29.decembrī

1.janvārī

No visas sirds sakām lielu
paldies mūsu novadniekam,
Pilskalnes pagasta Doļnajas
ciema iedzīvotājam
Albertam Uzolam par dāsno
dāvanu – sudrabegli, kas
krāšņi izrotāta, atrodoties Ilūk stes centrā, priecē ikvienu no vada iedzīvotāju!

Ilūkstes novada
iedzīvotāju vārdā
Ilūkstes novada pašvaldība

Subates KN
pl.17.00 - Koncerts Ziemassvētku noskaņās.
pl.21.00- Ziemassvētki deju ritmos, ieeja Ls 1,00
pl. 23.30- Jaungada sagaidīšana pie Subates KN
un disko-balle, ieeja bez maksas

Šēderes KN
pl.21.00 – Ziemassvētku disko-balle
(ar groziņiem) Ls 1.00
pl.13.00 – Jaungada eglīte pirmskolas
vecuma bērniem
pl.01.00 – Jaungada nakts diskotēka,
ieeja bez maksas
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Apsveicam

2010. GADA NOVEMBRIS-DECEMBRIS

Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā,
Šai naktī sirds spēj mieru gūt
Un Svētā Bērna tuvumā
Mums gribas labiem, mīļiem būt.
Mums gribas degt un starot tā
Kā svecei egles zariņā,
Ikvienam roku noglāstīt
Un laipnu vārdu pasacīt…
/A.Lūsis/
Subates pamatskolas kolektīvs sveic ikvienu novada iedzīvotāju Ziemassvētkos.
Īpašu izturību, gara spēku un visa iecerētā izdošanos vēlam novada izglītības
darbiniekiem, vispārizglītojošo un profesionālo skolu skolēniem un skolēnu vecākiem.
Lai Jaunajā gadā mums kopā daudz radošu ideju piepildījumu un priecīgu
pārsteigumu sadarbojoties un atbalstot citam citu!
Lūk- eglē sveču liesmas gail
Tās šonakt sadedzinās visu drūmo, lai nav bail
sākt jaunu rītu, jaunu dienu, gadu
ar labu domu, darbu kādu.
Lai Ziemassvētkos apjaušam, ka brīnumu
ikkatrs pats nesam,
no sirds to dāvinot gan mazam, jaunam, vecam...
(S.Vasiļevska)

Ziemassvētku priekšvakarā un Jaunā gada ieskaņā Ilūkstes novada bāriņtiesa
novada iedzīvotājiem vēl skanīgu prieku, baltu mīlestību, labu veselību un drošu skatu
nākotnē. Pārliecību par to, ko darāt, ticību tam ko varat.

Ir Klusa nakts – tik svēta visā gadā,
kad Gaismas mirkļi tā kā sniegi snieg,
tik balti snieg un snieg, lai neizbradā
tos viltus vēlējums vai svešinieks.

Ziemassvētku prieku, gaišumu un mieru katrā sirdī!
Visus novada ļaudis svētkos sirsnīgi sveic
Ilūkstes 1. vidusskolas kolektīvs

Sapostas egles svētākai naktij,
Sveces no zvaigznēm aizņemas gaismu,
Arī sirdij pieskaras brīnums...
Dvēsele dungo zināmo dziesmu
Par ticības spēku, cerību liesmu,
Mīlestību, kas cilvēkus vieno.

Priecīgus un gaišām domām bagātus
Ziemassvētkus!
Spēku un veselību Jaunajā gadā!

PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDE

Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu - vien mīlestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.

Sirsnīgus un mīļus šos Ziemassvētkus
visiem pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem, visiem tiem cilvēkiem, kas mūsu dzīvi ar dziesmām,
dejām un mūziku darīja krāsaināku un
daudzveidīgāku!

Gaišu, līksmu, siltuma un mīlestības pilnu Ziemassvētku noskaņu visiem no
vada iedzīvotājiem!

Ilūkstes novada kultūras centra kolektīvs
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Aizvadot veco gadu ,mēs atskatāmies uz padarītajiem darbiem, tos izvērtējam un tajā
pašā laikā ar cerībām lūkojamies uz tuvāko nākotni un izvirzām mērķus nākošajam
2011.gadam. Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas kolektīvs saviem kolēģiem,
lasītājiem un visiem mīļas gribas cilvēkiem 2011. gadā novēl :
Lai Jaunais gads ir
Skaists kā Vidzeme;
Līdzens kā Zemgale,
Dziesmots kā Latgale
Un bagāts kā Kurzeme
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt
Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas
garas
Un laimes mirkļi aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.
/ K.Apšukrūma/

Ļauties Ziemassvētku burvībai un
Jauno gadu sagaidīt
ar ticību labajam!
Lai šī ticība palīdz sasniegt aizvien
augstākas panākumu virsotnes!
Ilūkstes novada iedzīvotājiem novēl
SIA “ORNAMENTS” darbinieku
kolektīvs

Ilūkstes, Lašu un Subates ev.lut. draudzes un mācītājs
Andrejs Bāliņš sirsnīgi apsveic Ziemsvētkos Ilūkstes novada Domes kolektīvu un visus Ilūkstes novada
iedzīvotājus, un novēl gaišus un priecīgus šos cerību pilnos svētkus!

Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.
(S. Kaldupe)

Cien. un god. Sarkanā Krusta biedri, brīvprātīgie,
atbalstītāji, asins donori!
Lai Ziemassvētku gaisma jūsu sirdīs, miers un veiksme Jaunajā gadā!
Latvijas Sarkanā Krusta
Daugavpils – Ilūkstes novadu komitejas
padome
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Svētku egles iedegšana.

Sandras Davnes un Mairitas Rimovičas mūzikas un dziesmas pavadībā
lustīgā rotaļā grizās gan mazi, gan lieli

14. decembrī gan lieli, gan
mazi ilūkstieši tika aicināti uz pilsētas lielās egles iedegšanu.

eņģeļiem. Arī mūsu egle, pateicoties BJC un novada skolām, ir
ieguvusi savus eņģeļus. Tie izs-

... ejot rotaļās...

Šogad, atsaucoties labestības akcijas ,,Eņģeļi pār Latviju” rīkotāju
aicinājumam, daudzās Latvijas
pilsētās egles tika rotātas ar

taro mieru un gaišumu, kas mums
visiem tik ļoti nepieciešams gada
tumšākajā laikā. Šo gaišumu un
mīlestību gaida daudzi bērni.

15.decembrī - laikā, kad baltums zemi klāj, Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centrs uzņēma skolēnus
no visa novada, kas katrs ieliekot
savas sirds daļiņu uzmeistaroja
kādu lietu, kas arī apkārtējiem
lika starot priekā par šī laika īpašo
auru. Jauno floristu konkursā
piedalījās 7 komandas: Bebrenes
vidusskolas, Ilūkstes 1.vidusskolas,
Ilūkstes
Sadraudzības
vidusskolas, Bebrenes profesionālās vidusskolas, Eglaines pamatskolas un Bērnu un jauniešu
centra.
4.-6.klašu grupā 1.vietu ieguva

Eglaines pamatskolas komanda Arta Kārkliņa un Linards Bērziņš,
2.vietā ierindojās Bebrenes
vidusskolas pārstāve Dinija Ostrovska, 3.vieta –Ilūkstes bērnu
un jauniešu centra komandai Žaklīnai Reinei, Annai Vizulei.
7.-9.klašu grupā 1.vieta –Bebrenes vidusskolas komandai Dārta
Pavlovska,Santa
Krasavska, 2.vieta – Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas komandai - Jūlija Andrijenko,
Gabriela Jonkute
10.-12.klašu grupā 1.vietā
ierindojās Bebrenes profesionālās

Pateicības vārdus visiem bērniem
par rotājumiem un Albertam Uzolam par egli, teica Ilūkstes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks Maigurs Krievāns un
izglītības metodiķe Sanita Plone.
Skanot dziesmai ,,Divi eņģeļi ”,
ko izpildīja Čamānu ģimene, skolas bērni visiem dāvināja pašgatavotus eņģeļus.
Un tad sākās jampadracis! Nez
no kurienes ieradās vesels bars
peļu, kas spiegdamas un viena
otru pārtraukdamas, mēģināja
iestāstīt bērniem, ka šurp nāk
briesmīgs zvērs, kurš sevi arī
uzskata par peli. Pārpratums atrisinājās un bērni ar prieku sagaidīja
lielo Mikipeli. Ejot rotaļās un dziedot dziesmas tika sagaidīts
Salatēvs,
kopīgi iedegta egle
un nodziedāta eglītes
dziesma.
Pasākuma
dalībniekus uzrunāja
rūķi
no
Latvijas
Sarkanā Krusta Ilūkstes
nodaļas
un
piedāvāja
nogaršot
īpašos cepumus.
Nobeigumā
visi
tika cienāti ar kultūras
centra sarūpēto karsto
tēju, konfektēm un
cepumiem.
Lielu
paldies
gribam teikt visiem, kas
palīdzēja iedegt mūsu
eņģeļu egli – Ilūkstes 1.vidusskolas, Sadraudzības vidusskolas,
Bērnu un jauniešu centra bērniem
un viņu skolotājām Mairitai Rimovičai, Sandrai Davnei un Ine-

Jauno floristu konkurss „Balti sniegi snieg…”!

vidusskolas pārstāve - Karīna
Kuzmina, 2.vietā - Ilūkstes
1.vidusskolas komanda - Lāsma
Pokšāne, Karolīna Auziņa.
Konkursu izvērtēja: Baiba
Rakita- Saules skolas pasniedzēja, Gunita Surgovtefloriste, Dace Zviedrāne-floriste
Visus sveica jauniešu vokālais
ansamblis „Ieklausies”, skolotāja
Daina Paukšte.
Arī turpmāk radošu garu un
ideju piepildījumu vēlot,
Vanda Rimša,
IBJC vadītāja

Rūķi no Latvijas Sarkanā Krusta Ilūkstes nodaļas piedāvāja
nogaršot īpašos cepumus

Pārpratums atrisinājās un bērni ar prieku sagaidīja lielo Mikipeli.

sei Vuškānei. Īpašs paldies visām
pelēm- bērnudārza ,,Zvaniņš’’ audzinātājām un vadītājai Ingai
Strodei, par jauko pasākuma
vadīšanu un jautrajām rotaļām
,Vitai Vanaģelei par simpātisko

Mikipeli.
INKC mākslinieciskās daļas
vadītāja
Regīna Razminoviča

Rūdolfa darbs, iekļūstot
trīsdesmit labāko darbu vidū,
aizceļos uz Afganistānu

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Latvijas Aizsardzības ministrija šī gada
novembrī aicināja 1.-4.klašu skolēnus piedalīties konkursā
,,Sargeņģelis karavīram”.
Konkursā piedalījās Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni - Estere Rakicka
(2.b) un Rūdolfs Surgovts (4.b). Kopā ar skolotāju Gunitu Surgovti no
dažādiem materiāliem tika izveidoti eņģeļi. Darba procesā tika ielikta
mīlestība un mīļi sveicieni karavīriem. No 1300 iesūtītajiem eņģeļiem
Rūdolfa
darbs
iekļuva trīsdesmit
labāko darbu vidū.
Īsi
pirms
Ziemassvētkiem
viņa eņģelis aizceļos
uz Afganistānu pie
Latvijas karavīriem,
lai iepriecinātu un
sasildītu viņu sirdis.
Pārējos darbus var
aplūkot
Latvijas
Kara muzejā.
Lai gaiši un
svētīgi Ziemassvētki
visiem karavīriem
Latvijā un Afganistānā!
Gunita Surgovte
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Rūķi un rūķošanās Ilūkstes novadā

2010. GADA NOVEMBRIS-DECEMBRIS

Jau 10 gadus pirms Ziemassvētkiem Latgalē ierodas jautri un dāsni rūķi, kuri ir sarūpējuši dāvanas
bērniem.
Šajā gadā rūķi ciemojās arī Sēlijā pie Ilūkstes novada bērniem. 11.decembrī 13 darbīgi, sirsnīgi un atraktīvi rūķi apciemoja Bebreni, Subati un Ilūksti, lai pārsteigtu bērnus ar sarūpētajām dāvanām. Rūķi priecājās
par to, ka mūsu novada bērni zina tik daudz nedzirdētu un jauku dzejoļu, ka Ilūkstes novadā bērni skaisti
dejo, dzied un rāda teātri.
Rūķi novada bērniem bija
sarūpējuši saldumus, skolas
somas ar kancelejas precēm,
puzles, mīkstās rotaļlietas un
daudzus citus pārsteigumus.
Ilūkstes
1.vidusskolas
skolēniem tika sagādātas
pastalas, deju kurpes, saktiņas, sporta preces (lecamauklas, volejbola un
basketbola bumbas, florbola
nūjas, tenisa raķetes un bumbas aerobikas nodarbībām),
kā arī mācību grāmatas.
Ilūkstes
novada
iedzīvotāji vēl rūķiem un
viņu ģimenēm baltus un
prieka pilnus svētkus!
Andželika Pabērza
... dzīvi padarot krāsaināku...

“Ābols 2010”

Šī gada 16. decembrī Vides ministrijā svinīgā pasākumā Latvijas pašvaldībām tika pasniegtas balvas par ieguldījumu vides infrastruktūras attīstībā,
dabas aizsardzībā un globālo klimata pārmaiņu novēršanā, veicot energoefektivitātes ieviešanas pasākumus.
Gada balvu „Ābols 2010” divās nominācijās: „Par ieguldījumu vides infrastruktūras vai dabas aizsardzības attīstībā” un „Par ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu novēršanā, veicot energoefektivitātes ieviešanas pasākumus”
no vides ministra Raimonda Vējoņa, vides ministrijas valsts sekretāra Gunta
Puķīša, viņa vietnieces – Investīciju departamenta direktores Vijas Gēmes un
Klimata politikas un tehnoloģiju departamenta direktora Valda Bistera rokām
saņēma vairāku pašvaldību pārstāvji.
Vides ministrijas veicināšanas balva nominācijā „Par spēju atrast efektīvus
risinājumus, atrisinot būtiskas problēmas projekta ieviešanā” šogad tika
piešķirta Ilūkstes novada pašvaldības SIA „Ornaments”. To saņēma uzņēmuma valdes locekle Lilija Kovaļčuka. Kā atzīst SIA „Ornaments” vadītāja,
šī balva uzņēmumam ir augsts novērtējums un atzinība par ES Kohēzijas fonda
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ilūkstē” īstenošanā ieguldīto darbu. Projekta īstenošanas gaitā uzņēmumam ir nācies saskarties ar
dažādam grūtībām, kuru risināšanā ir ieguldīts ne mazums izdomas, pūļu, pacietības un laika, taču šobrīd ir liels gandarījums par paveikto, jo projekta ietvaros ir veikta vērienīga Ilūkstes pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla
rekonstrukcija un paplašināšana, kā arī iegādāta mūsdienīga un jaudīga kanalizacijas tīklu apkopes iekārta. Projekta ietvaros veiktās aktivitātes ir ievērojami
uzlabojušas ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

Dziesmusvētki Ziemassvētkos

4.decembrī mūsu deju kolektīvs
“Ance” devās uz Rīgu, lai piedalītos
koncertā
“Dziesmusvētki
Ziemassvētkos”, kas notika 5.decembrī
“Arēnā Rīga”.
Sestdien notika mēģinājumi. Uz ledus
bija izveidots parketa deju laukums.
Mēģinājumu vadīja Jānis Purviņš. Dejotāji ļoti čakli strādāja, tika izdejotas
visas dejas, izmēģināts koncerta fināls,
intermēdija ar lukturīšiem, skrituļotāju
priekšnesums.
Koncertā piedalījās 21 deju kolektīvs
no visas Latvijas. Mums bija dota iespēja
dejot kopā ar labākajiem Latvijas deju
kolektīviem “Dzintariņu”, “Zelta sietiņu”, “Teiksmiņu”, “Uguntiņu”,
“Auseklīti” u.c. Bija ko redzēt!
5.decembrī notika koncerta ģenerālmēģinājums un koncerts. Mums
ierādīja ģērbtuvi, kurā ģērbjas hokejisti,
kuri piedalās patlaban notiekošajā čempionātā. Koncerts bija ļoti emocionāls,
visiem dalībniekiem bija pārsteigums,
kad sāka lidot sniega pārslas Mēs dejojām fināla deju, metām gaisā savas

cepures un ķērām sniegpārslas.
Pēc koncerta kāds no mūsējiem uzdeva jautājumu “Kam nepatika?” Un netika pacelta
neviena roka. Vai tas nav skaisti – vienlaicīgi dejot zem krītošajām sniega pārslām un
atcerēties Dziesmusvētkus, kuri notika svelmainajā vasarā?
Deju kolektīva vadītāja
Dace Jurjevska

Daugavpils un Ilūkstes novada Kopienu Forums 2010

Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība
„Kaimiņi” šī gada 3. decembrī Dubnas ciemā, Dubnas
pagasts, organizēja tradicionālo Daugavpils un Ilūkstes
novadu Kopienu Forumu. Kopienu Foruma mērķis ir
rosināt jaunas kopienu sadarbības iespējas Daugavpils
un Ilūkstes novados. Kopienu Foruma laikā kopienas
dalījās savā projektu realizēšanas pieredzē. Šogad pirmo
reiz Kopienu Forumā piedalījās Daugavpils un Ilūkstes
novada jaunieši, stāstot par saviem 2010. gada laikā realizētajiem jaunatnes projektiem un iniciatīvām – Ambeļu, Bebrenes, Višķu un Biķernieku pagasta jaunieši.
Visiem Foruma dalībniekiem pēc projekta prezentācijām
tika dota iespēja nobalsot par viņuprāt interesantāko projektu, kas tika īstenots LEADER programmas ietvaros.
2010. gada labākā projekta titulu ieguva biedrības „Subatieši – sanākam, domājam, darām” projekts „Brīvā laika
pavadīšanas un veselīgas aktīvas atpūtas iespēju dažādošana Subatē”.
Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”
izsaka pateicību Latvijas Mobilajam Telefonam, TELE
2, SIA „PRINT PLUS”, SIA „AIMAKS” par sniegto atbalstu.
Viktorija Kozlovska
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V. Zemlicka-Ruhmane
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Ilūkstes novada jaunieši kopā
ar jauniešiem no Dobeles, Ogres,
Gulbenes, Ilūkstes, Pļaviņu novadiem un Liepājas pilsētas
piedalās projektā „Jaunieši

stratēģiskai jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās”. Projektu
īsteno biedrība “Jaunatnes politikas institūts”.
Katrā pašvaldībā, tika izvei-

Meklējot sadarbības iespējas

Jaunieši

2010. GADA NOVEMBRIS-DECEMBRIS

Jaunatne novadam
dota jauniešu grupa, kura 2
mēnešu garumā izvērtēs pašvaldības līdzšinējo un plānoto
darbību jaunatnes politikas
jomā. Ilūkstes novada jauniešu
grupu veido jaunieši no
Subates pilsētas, Pilskalnes, Bebrenes un Dvietes pagasta. Projekta
noslēgumā jaunieši pašvaldībai sniegs rekomendācijas
un
ieteikumus
Jaunatnes politikas attīstībai novadā.
2010. gada 26. – 27. novembrī jaunieši piedalījās
apmācībās, kuru laikā
ieguva iemaņas grupas veidošanās procesā, iepazinās
ar Jaunatnes politikas
plānošanas dokumentiem,
apzināja jauniešu vajadzības
un izstrādāja rīcības plānu,

Vīzija par pašvaldību

balstoties uz to, jaunieši veiks
Ilūkstes novada izpēti, kuras
rezultāti tiks prezentēti konferencē, kas norisināsies 2011. gada
sākumā Ilūkstes novadā.

Projektu finansiāli atbalsta
Eiropas Komisijas programma
“Jaunatnes darbībā” un Sorosa
Fonds Latvijā.
Viktorija Kozlovska

un pilsētām Vācijā. Skolnieki bija
sadalīti 2 komandās. Bija
jautājumi, uz kuriem viņi atbildēja ļoti ātri, bet bija arī tādi,
kuri sagādāja grūtības. Protams,
var atrast risinājumu, ja tikai cilvēks grib. Skolnieki, gribēdami
uzzināt kaut ko jauno, noteikti
meklēs nepieciešamo informāciju, lai būtu gudrāki. Šis

valodas spēle, jo es visu atkārtoju
par Vāciju. Man ļoti patika
prezentācija. Visu ļoti labi varēja
saprast. Bija interesanti. Es
gribētu, lai kādu reizi vēl būtu tik
interesanti." (Jana, 8.a kl.) "Man
šis konkurss patika, jo tas bija
jautrs, atraktīvs un pozitīvs. Šajā
konkursā man visvairāk patika
jautājumi bez atbilžu variantiem.

Erudīcijas konkurss angļu un vācu valodā „Kas? Kur? Kad?”

15. decembrī Ilūkstes novada 7.-9. klašu skolēni pulcējās uz erudīcijas konkursu, kas tika organizēts Bebrenes Profesionālajā vidusskolā.
Konkursā piedalījās 5 komandas. Konkursu vadīja Ilūkstes novada
angļu un vācu valodas metodiskās apvienības vadītāja S.Macijevska.
Pirms konkursa Bebrenes Profesionālās vidusskolas direktore
Lorija Kaminska iepazīstināja novada skolēnus ar skolu un pastāstīja
par studiju iespējām.
Ar apsveikuma veltījumu angļu valodā uzstājās Bebrenes Profesionālās vidusskolas 2.kursa audzēknes Lauma, Egija un Anete. Tam
sekoja kopīga iesildīšanās dziesma „If You are Happy and You Know
it”.
Konkursa gaitā skolēni pārbaudīja savu erudīciju gan ģeogrāfijā, gan sportā, gan mūzikā, gan zināšanas par tradīcijām Anglijā un
Amerikā, valodas lietojuma izpratnē, kā arī mīklu minēšanā.
Sīvā konkurencē 1. vietu ieguva Subates pamatskolas komanda
(skolotāja A.Subatiņa), 2. vieta Eglaines pamatskolas komandai
(skolotāja V.Mikuļina), 3. vieta Ilūkstes 1. vidusskolas komandai ( sk.
J.Laugale,V.Oļehnoviča, S.Macijevska). Pateicība par aktīvu
piedalīšanos konkursā Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas (skolotāja
R.Ošmjanska,
S.Žoltiševa)
un
Bebrenes
vidusskolas
komandām(skolotāja A.Valpētere).
Pēc konkursa visi tika aicināti pie tējas galda, lai dalītos
pieredzē, tuvāk iepazītu cits citu un nobaudītu Bebrenes Profesionālās
skolas audzēkņu gatavotos salātus, pašceptās smalkmaizītes, piparkūkas un citus cepumus. Mums bija iespēja apskatīt burvīgus,
smaržojošus un kārdinošus piparkūku namiņus, vācelītes, pat piparkūku automašīnu...

Tā kā šis bija pirmais erudīcijas konkurss angļu valodā, skolēni
izteica vēlmi arī turpmāk labprāt piedalīties.
Izsakām lielu pateicību par sirsnīgo un viesmīlīgo uzņemšanu
Bebrenes Profesionālās vidusskolas kolektīvam!
Lai mums visiem gaišas domas, aktīvi skolēni un radošas idejas, kas realizējas mūsu ikdienā!
Ilūkstes novada angļu un vācu
valodas metodiskās
apvienības vadītāja
S.Macijevska

Cilvēks valodu ir iemācījies,
kad sāk tajā domāt. Valoda kontrolē prātu, tā valoda rada un
veido tautu. Bez valodas mēs
nevaram iztikt. Pat Robinsons
Kruzo nevarēja viens ilgstoši
atrasties uz salas bez sabiedrības.
Valodai bija, ir un būs lielā
nozīme cilvēka dzīvē. Lai ceļotu,
mums, protams, ir nepieciešamas
valodu zināšanas un
priekšstats par valsti.
Viens no labākajiem veidiem pārbaudīt savas valodas
zināšanas
ir
konkurss. Š.g. 14.
un
15.decembrī
I l ū k s t e s
Sadraudzības
vidusskolā 12.klasei
un
Ilūkstes
1.vidusskolā 8. a, b
klasēm
notika
konkurss-spēle
"Was? Wo? Wann?" ("Kas? Kur?
Kad?").
Skolniekiem
bija
sagatavoti jautājumi prezentācijas
veidā par Vācijas federālajām
zemēm, skaistākajām vietām,
svētkiem, slaveniem cilvēkiem,
par valsts simboliem, par skolu

1.vsk. censoņi

konkurss bija organizēts ar Ilūkstes novada Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas atbalstu. Izsakām
pateicību izglītības speciāliste
Anitai Kļukai un metodiķei Sanitai Plonei. Un te ir skolnieku atsauksmes: "Man ļoti patika vācu

Sadraudzības vsk. dalībnieki pēc labi padarīta darba

Bet citi arī! Paldies par šo
konkursu. Vēlētos, lai nākamgad
būtu tādi paši un citi konkursi."
(Jānis, 8. a kl.) "Man patika spēle
"Was? Wo? Wann?". Tajā varēja
atkārtot vācu valodu un visu, kas
ir svarīgs Vācijā. Es priecājos, ka
tiek dota iespēja pārbaudīt zināšanas par
Vāciju. Ir interesanti
mācīties
spēlējot
spēles. Spēle bija interesanta." (Rebeka,
8. a kl.). Gribētos
novēlēt visiem, ne
tikai skolniekiem,
uzsākt mācīties valodu, kas nekad nav
par vēlu. Valodu
zināšanas ir ceļš uz
visu pasauli!
IlūkstesSadraudzības un
Ilūkstes 1.vidusskolas vācu valodas
skolotāja
Irina Malāne
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Dzīvības lāse- dāvana, ko nevar
nopirkt

Dzīvība – pats krāšņākais
pasaules zieds!
Dzīvība un mīlestība – cilvēces
krāšņākā rota.
Ziemassvētku priekšvakarā,
10. decembrī, Ilūkstes novada
Kultūras centrā notika Ilūkstes
novada asins donoru pēcpusdiena. Uz pasākumu tika lūgts
ikviens Ilūkstes novada donors.
Bija ieradušies arī viesi donori no
Daugavpils novada – Sventes un
Biķernieku pagastu pārvaldēm. It
sevišķi kuplā skaitā bija donori

sudraba medaļa (vairāk par 50
reizēm) par nodotiem 22 l – 39
donoriem,
zelta medaļa (vairāk par 100
reizēm) par nodotiem 40l – 2
donoriem.
Pateicības vārdi tika teikti
mediķiem- Olgai Kraševskai
(Eglaines pag.), Ērikai Mazaļevskai (Sventes pag.), Janīnai
Rubkovai (Biķernieku pag.).
Liels paldies jāsaka skolēniemdonoriem no Ilūkstes 1. vidusskolas, Sadraudzības vidusskolas,
Bebrenes vidusskolas Bebrenes

Raimonds Butņickis no Pilskalnes pag.
asinis nodevis113 reizes.

no Sventes un Eglaines pagastu
pārvaldēm. Donorus sagaidīja
vakara vadītājas Aiva Šaršūne un
Aija Valpētere. Pasākums iesākās
ar muzikālu sveicienu no kinofilmas “Ilgais ceļš kāpās” (R. Paula
mūzika), ko izpildīja uz saksafona kultūras nama direktors
A.Ķīsis.
Daudz siltus, mīļus pateicības
vārdus un laba vēlējumus teica
Ilūkstes novada pašvaldībasdomes priekšsēdētāja vietnieks
Maigurs Krievāns, Ilūkstes ev.
lut. draudzes mācītājs Andrejs
Bāliņš, Biķernieku pagasta pārvaldes vadītājs Sergejs Romanovs.
Novadu komitejas izpilddirektore atzīmēja asins donora un
asins nozīmi cilvēka dzīvības
glābšanā. Asinis ir cilvēkus
vienojošā saikne visā pasaulē,
neatkarīgi no ādas krāsas,
tautības, reliģiskās piederības.
Asins donoru dienas tiek organizētas katru mēnesi (12-13 reize
gadā).
Paldies jāsaka ilggadējiem
asins donoriem, kuri to veic
daudzu gadu garumā! Ir asins
donori, kuri asinis nodeva 50, 70,
80 reizes. Divi donori nodevuši
asinis vairāk kā 100 reizes, tie ir
Raimonds Butņickis (113 reizes )
no Pilskalnes pag. pārvaldes un
Mihails Kovaļenko (109 reizes )
no Šederes pag. pārvaldes. Tas ir
darbs mūža garumā. Viņi ziedojuši asinis vairāk par 45 litriem.
Tika pasniegti donoru apbalvojumi:
“Latvijas goda donors“ bronzas medaļa (vairāk par 25 reizēm)
par nodotiem 10 l- 28 donoriem,
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profesionālās vidusskolas.
Katrs asins donors saņēma
Sarkanā Krusta dāvanu. Donoru
vidū bija asins donoru paaudžu
dinastijas - Regīnas Akermanes
ģimene no Eglaines pag., Marijas Rudzītes ģimene no Sventes
pag. un Olgas Glaudānes ģimene
no Dvietes pag. Šīm ģimenēm
tika dāvātas dāvanu kartes Ls
10.00 vērtībā no SIA “Ilta D, “ individuālā uzņēmuma “Lauks”
(šampānietis), individuālā darba
veicējām Dainas Žvirbles un Lūcijas Bojarūnes (friziera pakalpojumi). Katras pagastu pārvaldes
donori saņēma muzikālu sveicienu no kultūras centra pašdarbniekiem- grupas “A2O” ,
kultūras nama deju kolektīva
“Ance” , sieviešu vokālā ansambļa “Lillija”. Vakara gaitā ar
mūziku priecēja grupa “A2O”.

Paldies Ilūkstes novada domei
par
finansiālu
atbalstu
bezatlīdzības asins donoru
kustības veicināšanā, Ilūkstes
kultūras centram un pašdarbniekiem, Ilūkstes novada bērnu
un jauniešu centram par skatuves
noformējumu, sponsoriem: individuālajam
uzņēmumam
“Lauks”, individuālā darba veicējām Dainai Žvirblei un Lūcijai
Bojarūnei,
zemnieku
saimniecībai “Cīrulīši”, kooperatīviem “Dubezers” un “Akmenāji”,
personīgi
Aivai
Šaršūnei, Aijai Valpēterei.

Latvijas Sarkanā Krusta
Daugavpils- Ilūkstes novadu
komitejas izpilddirektore
Skaidrīte Davne

Notikums

2010. GADA NOVEMBRIS-DECEMBRIS

Eiropas Savienības pārtikas pakas tikai decembrī

Sākot ar aprīli republikā un arī
novadā tika uzsākta pārtikas paku
dalīšana
trūcīgajiem
iedzīvotājiem, kuri tika atzīti par
trūcīgiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Pārtikas pakas saturs: griķu pārslas 0,5 kg;
četrgraudu pārslas 1,0 kg; ātri
vārāmās auzu pārslas 0,5 kg,
Pankūku milti 0,4 kg; vājpiena
pulveris 0,2 kg un piens ar tauku
saturu 2 % 2 litri ( uz iepakojuma
ir norādes "EK" atbalsts, "bezmaksas" un Eiropas Savienības
karoga attēlojums). Pārtikas
pakas bija paredzētas katram
ģimenes loceklim vai atsevišķi
dzīvojošai personai. Ja trūcīgo ģimenē bija vairāki cilvēki, mazāki
vai lielāki bērni uz mājām varēja
doties ar vienā rokā gandrīz
nepanesamu nastu. Bērni varēja
tikt pie gardām pankūkām, veselīgas biezputras, padzert pienu. Ir
ļoti labi, ka trūcīgie, bez darba palikušie,
vientuļie
trūcīgie,
daudzbērnu ģimenes varēja
saņemt šādu atbalstu no Eiropas
Savienības naudas.
Ar pārtikas paku izdali nodarbojās Sarkanais Krusts, SK
brīvprātīgie, sociālie darbinieki.
Ilūkstē - SK brīvprātīgā Velta
Bērziņa (pēc sociālā dienes sniegtajām ziņām). Ilūkstes novadā
katru mēnesi tika izsniegtas 1319
pārtikas pakas, bet Ilūkstes pilsētā
367. Pieaugot trūcīgo iedzīvotāju
skaitam, papildus tika iedalītas
piena pakas pa 2 litri. Ar septembri, ja ģimenei pietrūka lielās
pakas, iztrūkstošo vietā tika izsniegtas piena pakas. Novadā tās
bija 437 pakas, bet Ilūkstes pilsētā 133 piena pakas.

Henriks Bigāts no Pilskalnes pag.
(ģimenē pakas saņem 4 cilvēki )

Ņemot vērā esošās rezerves,
pārtikas pakas tiks izsniegtas arī
nākošā gada janvārī un februārī.
Liels paldies Sarkanā Krusta
brīvprātīgajai Veltai Bērziņai,
kura deviņus mēnesus četras dienas mēnesī ziedoja savu brīvo
laiku pārtikas paku izdalei, novada sociālā dienesta vadītājai Ingūnai Svarānei par veiksmīgo
sadarbību projekta ietvaros, novada sociālajiem darbiniekiem
par ziedoto laiku pārtikas paku izdalē un atskaišu sastādīšanā.

Mēs dzīvojam, mīlam, strādājam...Esam, lai palīdzētu...ar
mīlestību, ar balto līdzcietību, ar
klusu smaidu, ar mundruma
mājienu.

Latvijas Sarkanā Krusta
Daugavpils – Ilūkstes novadu
komitejas
izpilddirektore Skaidrīte
Davne

Veselības un sociālās aprūpes centram
„Subate” – 10 gadi.

Veselības un sociālās aprūpes
centrs „Subate” savus pirmos klientus sāka izņemt pirms 10 gadiem –
2000.gada decembrī.
Aprūpes centrs nodrošina ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām
ar
garīga
rakstura
traucējumiem.Pašlaik šeit ir vietas
47 klientiem.
Ar klientiem strādā kvalificēts
personāls – sociālais darbinieks, socialās aprūpētajas, sociālais rehabilitētājs, medmāsas un pārējais
apkalpojošais personāls.
Klienti dzīvo piemērotās telpās,
kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām,
ir nodrošināta klienta vajadzībām atbilstoša
veselības aprūpe.Atbilstoši funkcionālajam stāvoklim ir iespēja apgūt sadzīves un pašaprūpes
iemaņas, ir nepieciešamie apstākļi, lai klients varētu
saturīgi pavadīt laiku, ir iespēja apmeklēt kultūras
un sporta nodarbības un pasākumus,kā arī iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus aprūpes institūcijas.

Iemītnieki tiek aicināti uz sporta sacensībām
kaimiņu Lietuvas Zarasu pansionātā, kur labprāt
piedalās un gūst labus rezultātus.
Aprūpes centra personāls ir apņēmības pilns arī
turpmāk nodrošināt saviem iemītniekiem apstākļus,
lai viņi šeit justos kā mājās.

Aprūpes centra vadītāja
Ināra Streiko

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

Vēstījums no Betlēmes grotas:
„Es piedzimu KAILS, saka Dievs, lai tu spētu
atteikties no sevis”.
„Es piedzimu NABADZĪGS, lai tu spētu
Mani atzīt par vienīgo bagātību.”
„Es piedzimu KŪTĪ, lai tu iemācītos svētdarīt
katru vietu.”
„Es piedzimu NESPĒCĪGS, lai tu Manis
nekad nebaidītos.”
„Es piedzimu no MĪLESTĪBAS, lai tu nekad
neapšaubītu Manu mīlestību.”
„Es piedzimu NAKTĪ, lai tu ieticētu, ka Es
varu izgaismot katru notikumu, kas ir ietīts
tumsā.”
„Es piedzimu CILVĒKA IZSKATĀ, saka
Dievs, lai tu nekad nekaunētos būt patiess pret
sevi.”
„Es piedzimu KĀ CILVĒKS, lai tu varētu
kļūt par Dieva bērnu.”
„Es piedzimu jau NO PAŠA SĀKUMA VAJĀTS, lai tu iemācītos pieņemt grūtības.”
„Es piedzimu VIENKĀRŠĪBĀ, lai tavā
iekšienē nevaldītu haoss.”
„Es piedzimu TAVĀ CILVĒKA DZĪVĒ, saka
Dievs, lai visus cilvēkus vestu uz Tēva mājām.”
(Lamberts Nobens)
Lūk, Dievs Tēvs, ļaujot piedzimt Savam
Dēlam no Jaunavas Marijas, parāda mums, ka
Viņš ļoti mīl cilvēku un pasauli! Dievs, kurš mīl
bez robežām un bez gala, izmanto visus
līdzekļus, lai mūs pievilktu pie Sevis. Pats
Iemiesotais Dēls ir Tas, kas tuvina mūs Tēvam
un ved uz Mājām, Mūžīgā Godībā!
Šī patiesība nav viegla. Jēzus- Pestītāja Ceļš
un mūsu ceļš ar Viņu pie Tēva ir grūts. Ir vērts
sākt šo ceļu vēlreiz, ejot to kopā ar Jēzu, no paša
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Tavai dvēselei

Pateicība

Pateicos Ilūkstes novada pašvaldības domes pr.-am Stefanam
Rāznam un visiem domes darbiniekiem, kā arī Ilūkstes Namiņa
kolektīvam un visām novada dzejniecēm par negaidīto, man
davāto prieku, piešķirot Atzinības rakstu un balvu par manu dzeju,
veltītu Ilūkstes novadam un Latvijai. Paldies - no visas sirds.

sākuma, no Viņa dzimšanas.

Šajā skaistajā un priecīgajā dienā, kad Dievs
kļūst par vienu no mums, vēlam Jums, lai acis ir
plaši atvērtas, kaut arī atnākošā Mīlestība ir
spēcīgāka nekā nāve, tomēr ļoti viegli to nepamanīt tās vienkāršībā, kurā nāk. Vēlam prast atklāt un pieņemt šo Mīlestību.
Lai Tā piepilda Jūs ar prieku, mieru un ir
laimes avots.
Lai Mīlestība dzimst katrā no mums!!!
Priecīgus Kristus Dzimšanas svētkus!!!

Ilūkstes Sv. Jaunavas Marijas Vārda
Romas- katoļu draudzes priesteri:
prelāts Jānis Krapāns
pr. Kšištofs Husaks

Pateiksim paldies labiem cilvēkiem!

Ir gada visgarākās naktis un mēs katrs nesīsim mājās eglītes, iedegsim pa svecītei, dāvāsim saviem tuvākajiem dāvanas. Par spīti aukstumam un tumsai nāk Ziemassvētki. Līdz ar šiem svētkiem mūsu pagastā
ir noticis brīnums- ar priestera Arņa Maziļevska palīdzību tika atklāta zupas virtuve. Gādīgas saimniecītes
Sandra un Dzintra vāra garšīgu zupiņu un cienā tos cilvēkus, kuriem šai laikā klājas grūtāk. Tomēr aicināti
tiek visi pagastā dzīvojošie. Pagaidām zupas virtuve darbojas divas reizes nedēļā- ceturtdienās un svētdienās. Ceturtdiena ir darba diena un tāpēc pusdienlaikā nāk ēst vietējie gatera strādnieki un viņiem šī karstā
zupiņa dod spēku un siltumu atlikušajai darba dienai. Daudzi dzīvo tālu no centra un silts ēdiens šai sniegotajā ziemā it īpaši ir noderīgs. Zupas virtuvei ir atvēlētas telpas baznīcai piederošajā mājā.Ienākot ēdamtelpā
mūs sagaida laipnas saimnieces, balti klāti galdi un klusināta mūzika. Uz atsevišķa galdiņa Adventes
vainags. Tiek piedāvāta visdažādāko dārzeņu zupa. Var paēst uz vietas un var ņemt līdzi, tikai jābūt savam
traukam. Tiek piedāvādas arī dažādas drēbes, ko atved priesteris.
Šāda palīdzība ir vajadzīga, jo māca nebūt vienaldzīgiem pret cilvēkiem, māca palīdzēt un atbalstīt.
Zupas virtuve ir svētīga sevišķi cilvēkiem pensijas vecumā un tiem, kuri dzīvo vientuļi.
Aicinām visus iedzīvotājus iesaistīties ar savu palīdzību zupas virtuvei.
Mēs meklējam brīnumu, bet brīnums ir katrā no mums. Iesim pretī viens otram ar mīlestību.
Bebrenes pagasta iedzīvotāji.

Paldies par brīnišķīgo 16. novembra vakaru, veltītu Latvijas 92.
gadadienai, kurā dziedošā Vītolu ģimene ar savu dziesmu koncertu ienesa īstu svētku noskaņu. Zālē mājoja patiess, latvisks, ģimenisks gars, kas neredzamām saitēm vienoja visus klausītājus
vairāku stundu garumā. Dziesmas uzrunāja ik klausītāju ar izjusto,
emocionālo izpildījumu, liekot pārdomat, kādi mēs esam kā
tauta?...
Paldies saimniecēm - rūķīšiem par saldo vīna malku un
augļiem, ar kuriem tika pacienāti visi klātesošie!
Lai Latvijai un mums visiem Dievs dod spēku - arvien būt kopā,
būt vienotiem gan baltajās stundās, gan pelēkā ikdienā, palīdzot
cits citam caur gaišu vārdu, caur siltu smaidu, pasniedzot roku
piekusušam, pabarojot izsalkušo.
Pateicībā un cieņā
Dz. Krievāne.

Informācija

Svētku dievkalpojumi Ilūkstes
novada draudzēs

Ilūkstes novada luterāņu
draudzēs:
Subates ev.lut. baznīcā
24.decembrī plkst. 11.00
Lašu ev.lut. baznīcā
24.decembrī plkst. 15.00
26.decembrī plkst.10.30
Ilūkstes ev.lut. baznīcā
24.decembrī plkst. 18.00
25.decembrī plkst.10.00
26.decembrī plkst.14.00

Ilūkstes novada katoļu
draudzēs:
Bebrenes katoļu baznīcā
24.decembrī plkst. 22.00
25.decembrī plkst.13.00
26.decembrī plkst. 13.00
1.janvārī plkst.13.00

Dvietes katoļu baznīcā
24.decembrī plkst. 19.00
25.decembrī plkst. 9.00
26.decembrī plkst. 9.00
31.decembrī plkst. 19.00
Ilūkstes katoļu baznīcā
24.decembrī plkst. 20.00
(latv.val.) un 24.00 (poļu val.)
25.decembrī plkst. 8.45 (poļu
val.) un 10.30 (latv.val.)
26.decembrī plkst. 8.45 (poļu
val.) un 10.30 (latv.val.) (svētība
ģimenēm un bērniem)
27.decembrī plkst. 9.00 (latv.
val.) un 18.00 (poļu.val.)
28.decembrī plkst. 9.00
(latv.val.) un 18.00 (poļu val.)
(svētība bērniem)
31.decembrī plkst. 9.00 (poļu
val.) un 18.00 (latv.val.)
1.janvārī plkst. 8.45 (poļu val.)
un 10.30 (latv.val)
Subates katoļu baznīca
24.decembrī plkst 18.00
25.decembrī plkst. 11.30
26.decembrī plkst. 11.30

Eglaines katoļu baznīcā
24.decembrī plkst. 21.00
25.decembrī plkst. 9.00
26.decembrī plkst. 9.00

Aknīstes katoļu baznīca
25.decembrī plkst.14.00

Gārsenes katoļu baznīca
27.decembrī plkst. 14.00
Medumu katoļu baznīcā
24.decembrī plkst. 20.00
25.decembrī plkst. 10.00
26.decembrī plkst. 10.00
31.decembrī plkst. 23.00
1.janvārī plkst.10.00

Grendzes katoļu baznīcā
25.decembrī plkst. 15.00
26.decembrī plkst. 15.00
1.janvārī plkst. 15.00

Ilūkstes novada vecticībnieku draudzē:
6.janvārī 19.00

Ilūkstes novada pareizticīgo
draudzē:
6го января
Навечерия
рождества
Христова
Рождественский сочельник
8.30 Царские часы и
изобразительная.
17.00 Всенощное бдение
Великое
повечерие
и
утреннее (день постный)
7го января
Рождество Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа
9.30 Праздничное литургия
Иоана Златоуста
17.00
Вечернее
богослужение
с
великим
прокимном: кто Бог велей як
Бог наш.
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„Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda.” /K.Vēbers/ Arī Ilūkstes
novadā šī valoda nav sveša, par
ko liecina kuplais 20.novembrī
bagātīgi apmeklētais vokālā
ansambļa „Lillija” 10 gadu jubilejas koncerts. Šajā vakarā Ilūkstes novada KC skatuve bija
smaidu, krāšņu ziedu un čaukstoša dāvanu papīra pildīta.
Ikvienu klātesošo nebeidza
pārsteigt vokālā ansambļa plašais
dziesmotais redzesloks, kas liekot
aizmirst par laika ritējumu, visus
klātesošos ieveda lirisku, jautru
un atraktīvu nošu dejā.
Vakara vadītāja Skaidrīte
Azarstarpe iepazīstināja ikvienu
ar ansambļa bagāto ikdienu un
ļāva ieskatīties arī kādā komiskā
un jautrākā notikumā. Ar sirsnību
tika pieminēti arī ansambļa labvēļi, kuru skaitā bija gan Ilūkstes
novada pašvaldība, gan bijusī Pilskalnes
pagasta
pārvaldes
vadītāja Ērika Ķeivomeģe un
kolektīvi - Bebrenes vīru vokālais
ansamblis, Ilūkstes novada
kultūras centra vokālais ansamb-

Kad dziesmā pārvēršas mūžs...

sagādāja
arī
Pilskalnes pagasta vidējās
paaudzes deju
kolektīvs, iesaistot viņas arī
savā deju soļu
bagātajā
pasaulē.
Piparotu
priekšnesumu
kā
dāvanu
sniedza Dvietes līnijdejotājas, kā arī vēl
viens Lilijas
Kuciņas vadītais
senioru
vokālais
ansamblis
„Kamenes”,
klātesošajos
izsaucot sajūsmas smaidus
un ovācijas.
Nepalika
nepamanīts un ar skatītāju ovācijām tika apvīts arī pašu „Lillija”
dalībnieču uznāciens ar dziesmu
„Topmodele”.

Daloties domās....

Kā goda viesis pasākumā
uzstājās arī grupas „Latgales
dāmu pops” soliste Anita Gavare.
Saulainus un siltus apsveikumus vokālajam ansamblim veltīja
arī Ilūkstes novada pašvaldības
d o m e s
priekšsēdētājs
Stefans Rāzna,
visi
klātesošie
ansambļi
un
kolektīvi, kā arī
pārējo klausītāju,
tuvi un mīļi cilvēki,
sniedzot
dalībniecēm
neskaitāmus
ziedu pušķus.
Kā pierādījums
šī vakara skaistajai norisei kalpo
skatītāju
atsauksmes:
Vita Valpētere
atskatoties
uz
koncertu, atzīst,
ka „Patika pati
pasākuma ideja!”
Viņa uzskata, ka
Grupas „Latgales dāmu pops” soliste Anita Gavare
vajadzētu biežāk
rīkot šādus jubiledāvanu. Vokālā ansambļa „Lil- jas svētkus. „Patika arī lielā cillija” dalībniecēm pārsteigumu vēku atsaucība un iespēja

lis „Saskaņa”, Līksnas kultūras
nama
vokālais
ansamblis
„Elēģija” un Rubenes pagasta
vokālais ansamblis „Cantilena”,
kas dāvināja šīs dienas gaviļniekam arī savu muzikāli krāšņo
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koncertu noskatīties par brīvu.
Skaisti viss noorganizēts, apskaņots. Pats ansamblis pie tā bija
ļoti piedomājis, arī ar tērpiem,
repertuāru. Pasākums bija jautrs
un nebija uzspiests tāds oficiālisms. Prieks bija par ansambļa
dalībniecēm, par tiem puķu
klēpjiem.......Ļoti skaists koncerts!”
Koncerta apmeklētāja Ilona
Kūliņa uzskata, ka „Lielais apmeklētāju skaits liecina par
ansambļa „Lillija” popularitāti.
Tas bija īsts koncertšovs! Interesants, dziesmots un atraktīvs
pasākums, kas spēja saviļņot
ikvienu klausītāju un skatītāju,
kurš tajā vakarā atradās Ilūkstes
novada kultūras centrā. Man ļoti
patika Skaidrītes Azarstarpes
pasākuma vadīšanas stils. Vēlos
atzīmēt ansambļa vadītājas Lilijas Kuciņas nopelnu, jo viņa spēja
saglabāt ansambļa tradīcijas un
repertuāru, kurš ir daudzveidīgs,
labi uztverams dažāda vecuma
publikai. Protams, tas nebūtu
izdevies bez ansambļa lieliskajām
dziedātājām. Īpaši vēlos atzīmēt
savas kolēģes – Ingu un Valentīnu. Ansamblis „Lillija” un
kolektīvi, kuri bija ieradušies
sveikt, vakara gaitā uzturēja neatslābstoši pozitīvu, prieka un
jautrības pilnu noskaņu. Laiks, ko
pavadīju baudot šo koncertšovu,
paskrēja nemanāmi! Par to – liels
paldies! Novēlu ansamblim vēl
ilgus gadus priecēt ar savu
dziesmu izpildījumu.
Savu prieku par pasākumu
izsaka arī Vita Kukjāne:
„Vispirms gribu pateikt to, ka
pasākums bija izdevies. Atsauksmes no skatītāju puses ļoti
pozitīvas. Apmeklējums bija
pārsteidzis ne tikai mani, bet arī
daudzus šāda veida pasākumu aktīvos apmeklētājus. Pasākumam
bija labi pārdomāta reklāma. Cilvēki bija informēti! "Lillija" lika
sarosīties arī pieaicinātajiem koncerta pašdarbniekiem, jo arī mēs Pilskalnes vidējās paaudzes deju
kolektīvs, ļoti nopietni gatavo-

jāmies šim koncertam. Domāju,
ka arī pārējie pašdarbības kolektīvi gatavojās tam ar lielu atbildību, ko varēja just skatoties
koncertu. Pašdarbnieki ir izdomas
pilni, ļoti radoši. Lai dzīvo „LILLIJA”!”
Jautrīte Graudiņa atzīst, ka
patika koncerta iesākums, kad uz
lielā ekrāna, visā savā krāšņumā

plauka un ziedēja liliju ziedi....
Un tad sākās ansambļa „Lillija” koncerts, kas aizrāva
daudzus skatītājus ar vēl lielāku
dažādību un dziesmu skanējumu.
Novēlu ansamblim „Lillija”
veselību, sapratni no tuviem cilvēkiem par brīvā laika ziedošanu
dziesmai. Paldies koncerta
vadītājai
Skaidrītei
par
stāstījumu, par ansambļa „Lillija”
izaugsmi dziesmai. Par visu labo
un skanīgo paldies!”
Koncerta rīkotāji paldies saka
svētku atbalstītājiem:
Ilūkstes novada pašvaldībai
Novada KC
Sponsoriem:
Z/S „ Auziņas” īpašniekam
Maiguram Krievānam
„Artavas” saimniekam
Vitoldam Kvederam
„Zemgale LTD”
Regīnai Čamānei
SIA „ILTA D”
Pjotram Rončam
Z/S „Dzintari”
Silvijai Razminovičai
Z/S „Lubāni”
Gunāram Strodam
Sarmīte Bogdanoviča

Piparotu priekšnesumu kā dāvanu sniedza Dvietes līnijdejotājas

Ansambli "Lillija" no sirds sveica arī Pilskalnes pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīvs
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Kopīgā dziesmā, kopīgā priekā un spēkā...

Jurgita Grūberte par
godprātīgu, neDz.Krievāne
savtīgu un radošu
darbu latviešu tautas
tradīciju izkopšanā
Bebrenes pagastā, par
Stāv tava un mana Latvija
veselīga dzīvesveida
Kā Raiņa priede dzintara krastā,
popularizēšanu un akStāv saknēm dziļi zemē dzimtā.
tīvu iesaistīšanos paTo ik rītu sveic saule
gasta sabiedriskajā
Ar zelta staru priedes zaļajā mastā.
dzīvē.
Dace Jurjevska par
Stāv tava un mana Latvija
godprātīgu, profeZem debesu kupola zilā,
sionālu un radošu
Ar priedes rokām paceltām lūgsnā:
darbu, pildot X LatviDievs, svētī šo zemi, kur augt tu mums
jas skolu Jaunatnes
ļāvi,
Dziesmu un Deju
Lai nekad pāri neiet negaisa kāvi.
svētku Ilūkstes novada
kolektīvu
Svētī šo zemi, kur brīvi mums devi,
virsvadītājas pienākuLai mūs nesalauž svešzemju vēji,
mus, par nozīmīgu
Lai augam tavam vien godamieguldījumu kultūras
Ar tavu sauli dzintara krastā.
dzīves pilnveidošanā
un
tautas mākslas at16.novembrī Ilūkstes novada
tīstībā
Ilūkstes
novadā.
KC uz svinīgu pasākumu, kas
Dzintra
Krievāne
- par mūža
veltīts
LR
proklamēšanas
ieguldījumu
Ilūkstes
novada
92.gadadienai, kopā sanāca liels
kultūras
mantojuma
saglabāšanā
skaits novada iedzīvotāju. Kopīgā
dziesmā, kopīgā priekā un spēkā un popularizēšanā, par dzejisko
savijās līdzcilvēku siržu pavedi- dvēseles garīgās bagātības
eni, veidojot stipru līdzjūtības sniegšanu līdzcilvēkiem, par akjostu, kuras vijumos skauta, tīvu līdzdalību Ilūkstes novada
latviešu tauta stiprāka top. kultūras dzīvē.
Jeļena Krjaukle - par pašaiPasākuma ieskaņā visi klātesošie
zliedzīgu,
godprātīgu un profevienojās kopīgā lūgšanā, dziedot
sionālu
darbu,
veicot Šēderes
Latvijas himnu „Dievs, svētī
pagasta
sociālās
darbinieces
Latviju”.
pienākumus,
par
sirds
siltuma
Ilūkstes novada pašvaldības
sniegšanu
līdzcilvēkiem,
kas
domes priekšsēdētājs Stefans
nonākuši
grūtībās,
tādējādi
Rāzna savā uzrunā izteica prieku
par gada laikā padarīto un padarot pagasta iedzīvotāju dzīvi
aicināja arī turpmāk, viens otru cerīgāku un gaišāku.
Līga Kūliņa - par godprātīgu
atbalstot un palīdzot, nepagurt
un
radošu darbību skolas un nonovada labā pūloties.
vada
labā, aktīvi iesaistoties kā
Par saviļņojošu mirkli izvērtās
vietēja,
tā arī starptautiska
Atzinības rakstu pasniegšanas
mēroga
aktivitātēs
un pasākumos,
ceremonija, kad rūpju nastu
par
aktīvu
līdzdalību
Ilūkstes nopavirzot nedaudz sānis, bija
vada
kultūras
dzīves
veidošanā
iespēja teikt „paldies” un sumināt
un
garīgo
vērtību
celšanu,
darbonovada iedzīvotājus, kas šī gada
joties
Subates
luterāņu
draudzē.
laikā nav žēlojuši savus spēkus
Lilija Maskaļova - par mūža
un centušies novada labā.
ieguldījumu
Ilūkstes novada
Ilūkstes novada pašvaldības
iedzīvotāju
veselības
aprūpes
Atzinības rakstus saņēma:
darbā,
radot
iejūtības
un
Olga Bendorjusa - par
uzticēšanās
pilnu
atmosfēru
atilggadīgu, apzinīgu un nesavtīgu
darbu pildot Subates pilsētas bib- tiecībās ar līdzcilvēkiem.
Olga Multiņa - par ilggadīgu
liotēkas vadītājas pienākumus,
un
godprātīgi pildītu darbu, par
par
nozīmīgu
ieguldījumu
aktīvu
līdzdalību Ilūkstes novada
kultūras mantojuma saglabāšanā
kultūras
dzīvē, par izpalīdzību,
Ludmila Bogdanoviča - par atpozitīvo
un sirsnīgo attieksmi
bildīgu, pašaizliedzīgu un radošu
pret
novada
ļaudīm.
darbu, veicot direktora vietnieces
Aldona
Priedoliņa
par izciliem
izglītības jomā un skolotājas
sasniegumiem
mājdzīvnieku
sepienākumus, par nenovērtējamu
lekcijas
jomā,
tādējādi
veicinot
ieguldījumu labvēlīgas mikrovides veidošanā skolā, kā arī novada lauksaimniecības atsakarā ar Latvijas Republikas tīstību, par lielo atbildības sajūtu,
veicot profesionālo darbu.
proklamēšanas gadadienu
Maigurs Pudāns - par
Anna Cepurīte - par atbildīgu
ilggadīgu,
radošu un profesionālu
un pašaizliedzīgu darbu pildot
darbu,
par
nesavtīgu ieguldījumu
neatliekamās
medicīniskās
labvēlīgas
un draudzīgas vides
palīdzības feldšeres pienākumus,
veidošanā
Bebrenes
vidusskolā.
ieguldot nenovērtējamu darbu
Andis
Puida
par
nozīmīgu
rūpēs par līdzcilvēku veselību,
ieguldījumu
uzņēmējdarbības
atpar godprātīgu un nesavtīgu sava
tīstībā
Ilūkstes
novadā,
par
ciemata
teritorijā
esošās
apbedīšanas vietas pārrauga ilggadīgu un aktīvu līdzdalību
pienākumu veikšanu un Zariņu Ilūkstes novada sporta dzīvē, organizējot slēpošanas sacensības,
kapličas atjaunošanu.

Stāv mana Latvija…

un novada vārda nešanu Latvijā
un Eiropā.
Olga Resne - par ilggadīgu,
radošu un pašaizliedzīgu darbu
jaunās paaudzes izglītošanā un
audzināšanā
Eglaines
pamatskolā, par prasmi veidot
iejūtīgas, cieņpilnas savstarpējās
attiecības ar skolēniem, par
veiksmīgu skolēnu sagatavošanu
olimpiādēm.
Pēteris Ruļuks - par ilggadīgu
un godprātīgu darbu, par augstu
pienākuma apziņu, pildot Ilūkstes
novada Dvietes pagasta autovadītāja pienākumus, par aktīvu
iesaistīšanos dažādu pagasta
pasākumu un aktivitāšu organizēšanā un īstenošanā.
Antonija Stalidzāne - par profesionālu, radošu un nesavtīgu
darbu, vadot Pilskalnes pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīvu,
par nozīmīgu ieguldījumu novada
tautas mākslā un novada popularizēšanu valsts mēroga pasākumos.
Ingūna Svarāne par pašaizliedzīgu darbu Ilūkstes novada
sociālās un veselības sfēras

uzlabošanā un pilnveidošanā, par
profesionalitāti un pašatdevi projektu izstrādē, par augstu
saskarsmes kultūru un psiholoģiski pozitīvu iekšējās vides
veidošanu kolektīvā.
Ilūkstes 1.vidusskolas audzēkne Laila Ruža, skolotāja
Lonija Pupiņa, skolēnu kolektīvu
vadītājas Anita Meikšāne, Iveta
Kakeševa, Sandra Vaitkeviča un
Dace Jurjevska, Ilūkstes bērnu un
jauniešu centra vadītāja Vanda
Rimša un Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāja Ilona
Linarde saņēma Izglītības un
zinātnes ministrijas pateicības
rakstus par ieguldīto darbu X
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku norisē.
Tika apbalvoti arī Ilūkstes novada zīmējumu konkursa „Tik
Latvijas, cik tavā sirdī iekšā” laureāti Olga Buceniece un Lelde
Svarāne no Bebrenes vidusskolas
un Armands Jalinskis no Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas. Šo un
citu skolēnu darbus varēja
aplūkot KC telpās izvietotajā

izstādē.
Ilūkstes novada rokdarbnieces
Herta Vībāne (Ilūkste), Olga
Dogžina (Dviete), Marija Baltmane (Bebrene) un projekta
„Sēlijas raksti cimdos un zeķēs”
koordinatore Ilona Linarde
saņēma Valsts prezidenta Valda
Zatlera ielūgumus uz Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
svētku koncertu Rīgā.
Pasākumā piedalījās arī Daugavpils un Ilūkstes novadu
izglītības darbinieku arodbiedrības pārstāvji Ņina Volonceviča un Kristīne Junkule, kas arī
apsveica visus klātesošos Latvijas valsts svētkos un pasniedza
izglītības darbinieku arodbiedrības Pateicības rakstu
skolotājām Vitai Anspokai un
Vitai Vanaģelei.
Skaistu un dvēselisku noskaņu
pasākumam
piešķīra
LNT
dziedošo ģimeņu šova pagājušā
gada uzvarētāju – Vītolu ģimenes
sniegtais koncerts, ikviena sirdī
iedēstot cerības un tīrības sēklu.
Sarmīte Bogdanoviča

Vītolu ģimenes sniegtais koncerts, ikviena sirdī iedēstīja cerības un tīrības sēklu
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Rudens ir laiks, kad daba izbrīvē sev mirkli atpūtai, pārdomām, mieram un reizē rudens vēju radītam atmiņu vilnim. Tāpat arī Ilūkstes novada KC 26.novembrī uz kopīgu
atpūtas vakaru pulcējās Ilūkstes novada zemeskopēji, lai
kopīgi atpūstos un pārdomātu gada laikā padarīto un
paveikto.
„Mēs dzīvojam valstī, kur lielākā bagātība ir zeme.
Zemnieku darbs vienmēr ir bijis sūrs un grūts. Jūs esat šīs
bagātības uzturētāji – saimnieki.” Ar šiem vārdiem visus
klātesošos uzrunāja Ilūkstes novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Stefans Rāzna uzsverot, ka mūsu valsts ir
kā skaista glezna, kas katrā novadā atšķiras, un to glezno

Atskatoties
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Zemeskopēju balle

paši zemes saimnieki. „Mums ir paveicies, ka mūsu novadā dzīvo izcili, talantīgi un čakli mākslinieki.”
Savā uzrunā domes priekšsēdētājs atgādināja Kārļa Ulmaņa savulaik teikto, ka zemniecība ir pamats, kas satur
valsti, un šodien, diemžēl, daudz kur valstī jau ir redzams,
kas notiek, ja cilvēki atstāj laukus – paliek tukšas mājas,
slēdz skolas un slimnīcas.
Šī gada čaklākie zemes kopēji, kurus izvirzīja pagastu
pārvaldes, saņēma arī Ilūkstes novada pašvaldības Atzinības rakstus. Tie bija: Maija Vilkāja (Bebrenes pag.),
Vanda Krastiņa (Eglaines pag.), Konstantīns, Silvija, Guntars un Aiga Valpēteri (Pilskalnes pag.), Nemirsku ģimene
(Šēderes pag.), Lija un Staņislavs Leikusi
(Prodes pag.), Ilze Maslova (Dvietes pag.).
Pateicība izskanēja arī zemniekiem, kas
šogad jau apbalvoti Latvijas mērogā – konkursa
„Sējējs” veicināšanas balvas ieguvēji Vanda
Krastiņa un Pušļu ģimene.
Ciemos bija ieradušies piena pārstrādes
uzņēmumu pārstāvji Aigars Spēks no Jēgabpils
piena kombināta un Roberts Jonāns no „Trikāta
KS”, kas arī pateicās saviem piegādātājiem.
Ilūkstes novada Zemeskopēju ballē uzstājās
Daugavpils Latviešu kultūras centra vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Saime”. Savukārt,
Dvietes KN pašdarbnieki piedāvāja modes šovu
„Lauki 2010”, tādējādi izraisot lielu jautrību.
Savā sniegumā Dvietieši ietvēra gan kolhozu
laiku, gan arī mūsdienu modes tendences
Lija un Staņislavs Leikusi
noteiktiem dzīves gadījumiem.
Tāpat lielu jautrību skatītājos radīja Dvietes
amatierteātra iestudētā amizantā „Rāceņa
raušana”.
Ilūkstes novada KC foajē bija apskatāma un
lielu interesi izraisīja arī Birutas Čamanes
savākto seno darbarīku izstāde, kas ikdienā ir
pieejama viesu namā „Pie Torņa”.
Vakara noslēgumā visus izklaidēja grupa
„Atkal kopā”.
Pasākuma organizētāji saka lielu paldies
sponsoriem un cilvēkiem, kas pielika pūles
pasākuma tapšanā, kuru sarakstā ir SEB banka
(Viktors Krols), SIA "Ilta - D" (Pjotrs Rončs),
"Antaris", KS "Trikāta" (pārstāvis Roberts
Jonāns), SIA "Jēkabpils piena kombināts"
(pārstāvis Aigars Spēks), Konsultāciju LLKC Daugavpils birojs - Janīna Kursīte, Aigars
Baleišs, Biruta Čamane (izstāde), Ilūkstes novada pašvaldība, Dvietes pašdarbnieki, Daugavpils Latviešu kultūras centra vidējās
Uzstājās Daugavpils Latviešu kultūras centra vidējās paaudzes deju
paaudzes
deju kolektīvs "Saime", Ilūkstes nokolektīvs „Saime”

Drošība
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Stanislavs Krapāns labi pārzina aktiermākslu

Gunārs Palkevičs bija pirmais, kas pieteicās pasākumam

vada kultūras darbinieki, Ansamblis "Atkal kopā", "Latgales Laiks".
Sarmīte Bogdanoviča

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

2.decembrī Ilūkstes novada KC
notika Policijas dienas svinīgais
pasākums, kura laikā policijas
darbiniekiem pateicās Sēlijas policijas iecirkņa priekšnieks Germans
Grigorjevs, savā uzrunā īpašu
paldies par drosmi sakot iecirkņa
daiļā dzimuma pārstāvēm.
Tāpat, tradicionāli, labākajiem
drošības sargiem tika pasniegti
Ilūkstes novada pašvaldības Atzinības raksti. Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Atskatoties
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Sveica labākos drošības sargus

vietnieks Maigurs Krievāns ar Atzinības rakstu par konstruktīvu
sadarbību kopīgi risinot Ilūkstes
novada drošības jautājumus apbalvoja Latgales reģiona pārvaldes
Daugavpils iecirkņa Kriminālpolicijas inspektori majori Evitu
Zeltiņu un vecāko inspektoru
kapteini Renāti Grigorjevu, Daugavpils iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas Sēlijas iecirkņa inspektoru
kapteini Dmitriju Trifanovu un
virsleitnanti Ingu

Lapeško.
Pateicību par atbildības pilnā
darba darīšanu Germanam Grigorjevam un visiem iecirkņa
darbiniekiem izteica arī Ilūkstes
pareizticīgo draudzes tēvs Ambrozijs.
Klātesošos ar atraktīvām dziesmām un dejām sveica grupa „H2O”
un sporta deju kluba „Vivat” dejotāji.
Sarmīte Bogdanoviča

Ja es būtu sultāns...

Skrienu, skrienu vēl...

17.
novembrī
valsts
proklamēšanas 92. gadadienas
priekšvakarā - zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs apbalvoja 34 nozares
pārstāvjus
lauksaimniekus,
speciālistus, zinātniekus, mācībspēkus
un
valsts
pārvaldes
darbiniekus par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites
nodrošināšanā, pasniedzot Ministru
kabineta (MK) Atzinības rakstu,
Zemkopības
ministrijas
(ZM)
augstāko apbalvojumu - medaļu „Par
centību” un Zemkopības ministrijas

Atzinības rakstu. Šo apbalvojamo
vidū bija un medaļu par centību
saņēma arī mūsu novada Dvietes pagasta zemnieku saimniecības „Zaķīši
” īpašnieks Andris Plonis.
Jautāts par to, kādas tad ir izjūtas
pēc šādas balvas saņemšanas, A.Plonis atzīst: „Par saņemto apbalvojumu
ir gandarījums. Paldies tiem cilvēkiem, kas ieguldīja pūles,
sagatavojot informāciju un iesniedzot
ZM!”
Andris Plonis kopš 1993.gada
sekmīgi, ar radošu pieeju, apbrīnojamu centību un neatlaidību, kā arī ar

“Vivat” dejotāju sveiciens

Inga Lapeško ar dzīvesbiedru

Novadniekam A.Plonim tika pasniegta medaļa par centību
ievērojamiem panākumiem strādā
lauksaimniecības nozarē, šobrīd
audzē graudaugus un dārzeņus 350
ha platībā.
Savulaik, Andris Plonis ir saņēmis
balvu „Sējējs”, bet 2009.gadā viņš
kļuva par Daugavpils novada
konkursa „ Lauksaimnieks 2009 ”
laureātu dārzkopībā.
Uz jautājumu, vai jau kopš pašas
bērnības zemkopība ir bijusi viņa
sapnis, viņš uzsver, ka sākumā, protams, nav domājis kļūt par zemnieku,
jo padomju laikos tādu nemaz nav
bijis. Tomēr, kā pats atzīst: „uz lauk-

saimniecību gāju apzināti. No skolas
gadiem vasarās strādāju kolhozā.
Skolas gados īpaši patika būt par
kombainiera palīgu, strādāt kopā ar
pieaugušajiem pie tehnikas”.
Ļoti augstu Ilūkstes un Daugavpils novadā vērtē zemnieku
saimniecības „Zaķīši ” īpašnieka attieksmi pret darbu – Andris strādā
nevis konkursu, komisiju vai balvu
dēļ, bet gan sevis, savas ģimenes un
lielās darba mīlestības dēļ. Pats
saimnieks reiz ir teicis: „Ja es
nemīlētu šo darbu, tad es to nedarītu.
Uzskatu, ka sakoptai saimniecībai

jābūt skaistai arī ikdienā, bet
konkursu komisijām ciemos jābrauc
bez zemnieka ziņas.”
Apbrīnu rada Andra Ploņa vienmēr sakoptie, līdzenie, vienādie un
tīrie, vienmēr laikus apartie, apsētie
un novāktie lauki. Tie ir paraugs
ikvienam.
Arī pats lauksaimnieks uz
jautājumu: „Kas ir tas, kas dzīvē
sagādā vislielāko prieku?” atzīst, ka
„Tie ir labi sastrādāti lauki, kad tur
viss labi aug, gandarījums par izdarīto, izaudzēto, sasniegto. Prieku
sagādā iespēja brīvā laikā apbraukt
savus laukus, papriecāties par dabas
skaistumu.”
Kā saka Andris Plo¬nis, viņš paliks uzticīgs aicinājumam kopt zemi,
ko mantojis no vectēva, kas arī bijis
pamatīgs Sē¬lijas zemnieks.
Uz jautājumu, kā tad viņam izdodas gadu no gada tik precīzi aprēķināt
un izplānot visus darbus, lai neko
nenokavētu, paspētu izdarīt laikā un
gūtu vēlamos rezultātus, Andris atbild: „To visu es panāku, liekot lietā
daudzajos darba gados gūto pieredzi
lauksaimniecības nozarē; kursos,
semināros un pašizglītošanās laikā
gūtās atziņas; ievērojot pareizas
tehnoloģijas; ar neatlaidīgu darbu, ja
nepieciešams, arī brīvdienās un nakts
stundās. Bieži palīdz arī intuīcija”.
Daudzos hektārus apstrādāt zemniekam palīdz strādnieki, kuri ir ļoti
apmierināti ar saimnieka pozitīvo un
cilvēcīgo attieksmi un vienmēr laikus
samaksāto algu.
Mūsdienu zemes kopēja ikdienu
veido arī savu zināšanu pilnveidošana un pieredzes apmaiņa, tāpēc
arī Andris Plonis labprāt tiekas ar
citiem zemniekiem dažādos semināros, pasākumos, izbraukumos. Kā
pats atzīst: „Tas ļauj dalīties pieredzē
un uzklausīt citus, būt kopā ar citiem
zemes kopējiem.”
Liela nozīme Andra dzīvē ir
ģimenei. Viņa vārdiem runājot, spēku
dzīvot un strādāt dod iespēja būt kopā
ar ģimeni, ar bērniem, būt visiem

kopā svarīgos, priecīgos un arī grūtos
dzīves brīžos.
Arī apkārtējie ar patiesu cieņu
lūkojas uz Andra darbīgumu. Viņa
kādreizējā skolotāja Anna Barkovska
par Andri zina teikt tā:
„Ar gudru galvu var daudz dzīvē
izdarīt, ja vien savas zināšanas veltī
tam, ko dzīvē dari. Arī tad, ja esi

Apbrīnojama ir darba disciplīna
pašam pret sevi un tiem, kas strādā
saimniecībā.
Lauksaimniecības darbu sezonas
laikā nekādas izklaides, nekādi
kavējumi. Patīkami noskatīties, kā 8
no rīta strādnieki, bez jeb mazākā
kavējuma ir klāt. Viss var sākties, visi
zina, kas šodien darāms. Darbs

izvēlējies pašu grūtāko ceļu.
Andris Plonis jau Dvietes skolā
bija nepārspējams matemātiķis, skolu
pārstāvēja rajona un Republikas
matemātikas olimpiādēs. Skolotāji
atceras, ka Andrim skolā viss veicās
tā, it kā viņš to visu jau kādreiz būtu
mācījies, zinājis un tikai atkārto. Tā
arī tagad loģiskums, redzējums
saimniekošanā uz priekšu, un visas
situācijas izpratne ļauj viņam
saimniekot ar vērienu, bez zaudējumiem.
Viss, kas ir tieši atkarīgs no viņa,
saimniecībā ir sakārtots – lauki, ja tā
var teikt – spīd un laistās. Tehnika
kopta, sakārtota. Darbi tiek plānoti kā
„Straumēnos”. Nekas nav nokavēts,
viss tiek iepriekš sagatavots, lai īstajā
laikā varētu uzsākt, piemēram, rudzu
pļauju, darbu kaltē (?) utt.
Patīkami ir ieiet sakārtotajās
telpās – viss savākts savā vietā,
piemēram, darbnīcās, pagrabos u.c.

parasti beidzas vēlās vakara stundās.
Jā, tā ir īsta sevis dedzināšana smagā,
atbildīgā un maz atalgotā darbā. Bet
Andris par to vairs nedomā: “iesācis
esmu, godam veicu, cik manos
spēkos”.
Andris mūžīgi ir norūpējies. Viņa
seja atplaukst laimīgā smaidā, kad
runā par ģimeni. Viņš ir 3 bērnu tēvs,
bērni labi mācījās un arī tagad visi 3
studē Rīgā.
Ģimene ir viņa lielais atbalsts
smagajā darbā. Bērni cītīgi vasarās
strādā saimniecībā. Sieva Iveta vispār
ir ļoti vispusīgi attīstīts cilvēks, kas
visam pieiet ar lielu izdomu. Viņa iet
vienā solī ar vīra problēmu risināšanu.”

Raksts tapis balstoties uz Dvietes
pagasta teritorijas un komunālās
saimniecības pārzines Ivetas Plones
un pensionētās skolotājas Annas
Barkovskas iesūtītajiem rakstiem.
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Novada attīstība

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

ESF projekts
„Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā”

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds
Projekta nosaukums : Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā
Projekta īstenotājs: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447, tālr.65447850,
e-pasts dome@ilukste.lv,
Projekta periods: 8 mēneši, no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 31.maijam
Kontaktinformācija: Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, LV- 5447, informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Rita Butkeviča, tālr.65447850, e-pasts rita.butkevica@ilukste.lv
85% no Eiropas Sociālā fonda projekta „Pakalpojumu pieejamības paaugstināšana Ilūkstes novadā”
finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts un pašvaldība.
Projekta mērķis ir paaugstināt Ilūkstes novada pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, optimizēt pakalpojumu sniegšanas procesu, tādējādi arī samazinot pašvaldības administratīvās izmaksas un administratīvo slogu iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes ietver pakalpojumu sistēmas izveidi, tai skaitā, pakalpojumu standartu izstrādi
un darbinieku kompetences paaugstināšanu pašvaldības pakalpojumu sniegšanā, kā arī vienas pieturas
aģentūras modeļa koncepcijas izstrādi un ieviešanu. Projekta rezultātā plānots uzlabot vismaz 40 dažāda
tipa pašvaldības pakalpojumu sniegšanu, aptverot visas būtiskākās mērķa grupas – uzņēmējus, nekustamo
īpašumu īpašniekus, sociālo pakalpojumu saņēmējus un citus.

Ilūkstes novada pašvaldība īsteno Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā atklāta konkursa
„Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana
Ilūkstes novada Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā un pirmskolas izglītības iestādē
“Zvaniņš”
(identifikācijas Nr.VIDM/2009/KPFI-1/56)

Projekta mērķis – Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas un pirmskolas izglītības iestādes
“Zvaniņš” ēkās veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Nodrošināt audzēkņiem un
nodarbinātajam personālam termālo komfortu. Uzlabot ēku ārējo izskatu .
Ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, Bebrenes profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcā projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes: energoaudita izstrāde, jumta un bēniņu siltināšana, logu un
ārdurvju konstrukciju nomaiņa, ārsienu siltināšana, pamatu siltināšana.
Pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” telpās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes: energoaudita izstrāde, jumta un bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju
konstrukciju nomaiņa, ārsienu siltināšana.
Projektu finansē:
•KPFI
•Ilūkstes novada pašvaldība
Projekta darba grupa

ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTS CO² EMISIJU SAMAZINĀJUMS

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekts
“Gājēju ietves jaunbūve Bebrenes ciemata labiekārtošana”
(Projekta iesnieguma Nr.10-03-L32100-000195)
Ilūkstes novada pašvaldībā tuvojas noslēgumam projekta “Gājēju ietves jaunbūve Bebrenes ciemata labiekārtošana” (Projekta iesnieguma Nr.10-03-L32100-000284 ) realizācija.
Projekta ietvaros būvdarbus veica personu grupa SIA „Asfaltbūve” un SIA”ARG Sistēmas saskaņā ar
08.09.2010. noslēgto būvdarbu līgumu Nr.2010/127.
Projekta ietvaros tika izbūvētas gājēju ietves, automašīnu stāvlaukumi, ierīkots ielu apgaismojums, izvietotas norādes zīmes.
Projektu finansē:
•
ELFLA
•
Ilūkstes novada pašvaldība
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Šī gada 1. novembrī ir uzsākta Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana
Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides
stiprināšanai” jeb „CURED BY ANIMALS” īstenošana.
Projekta „CURED BY ANIMALS” mērķis ir stiprināt 16
Latvijas - Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālo vidi, veicinot terapijas ar dzīvnieku palīdzību attīstību un uzlabojot sociālo infrastruktūru.
Projekta vadošais partneris ir biedrības „Eiroreģiona „Ezeru
zeme" Latvijas birojs. Projekta partneri Latvijā ir Kārsavas, Ludzas,
Rēzeknes, Viļānu, Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldības un Rēzeknes pilsētas dome,
Lietuvā - Visaginas bērnu atbalsta centrs, Didžiasalis bērnu
aizsardzības un ģimeņu sociālā atbalsta centrs Ignalinas rajonā, Utenas
bērnu sociālās aprūpes un audzināšanas centrs un Anīkšču rajona pašvaldība.
15. novembrī Dagdas pilsētā notika projekta partneru
tikšanās, kuras laikā tika parakstīts projekta partnerības līgums, pārrunāti projekta mērķi, uzdevumi, tā ieviešanas gaita un nosacījumi.
Projekta mērķis ir popularizēt sociālajiem darbiniekiem,
ārstiem un vecākiem, un ieviest terapiju ar dzīvnieku palīdzību, kā
unikālu rehabilitācijas metodi bērniem un jauniešiem īpašām vajadzībām un no nelabvēlīgām ģimenēm, vienlaikus veidojot izpratni
par „trīškāršo sinhrono efektu” - fizisko, psiholoģisko un sociālo faktoru pozitīvu un vienlaicīgu iedarbību uz cilvēka organismu, organizējot 6 seminārus un 3 terapijas ar dzīvnieku palīdzību kursus, 2
vasaras nometnes, 1 radošo darbnīcu, starptautisku labdarības akciju
un noslēguma pasākumu Ziemassvētku laikā.
Projekta ietvaros partneri veiks sociālās infrastruktūras sakārtošanu atbilstoši ES vienlīdzības politikai. Projekta gaitā Ilūkstes novada Bebrenes pagastā tiks turpināta veselības attīstības centra
attīstība. Tiks veikts telpu remonts, kur visiem interesentiem būs pieejami veselības veicinošie pasākumi, kā arī būs iespēja dažādot savu
fizisko aktivitāti.
Projekta īstenošanas laiks ir no 2010. gada 1. novembra līdz
2011. gada 31. decembrim.
Projekta koordinatore Ilūkste novada pašvaldībā
Lilita Vaščenko

Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam
pasākuma
"Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem" projekts
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Ilūkstes novada pašvaldībā tuvojas noslēgumam projekta “Kastaņu ielas rekonstrukcija Ilūkstē, Ilūkstes novadā” (Projekta iesnieguma Nr.10-03-L32100-000284) realizācija.
Projekta ietvaros būvdarbus veica SIA „Latgales Ceļdaris”
saskaņā ar 19.08.2010. noslēgto būvdarbu līgumu Nr.2010/113.

Projekta ietvaros tika veikta Kastaņu ielas posma 350m garumā
rekonstruēšana, tai skaitā brauktuves asfalta virskārtas uzbūve, ielas
braucamās daļas paplašinājumu „kabatas” izbūve, caurteku sistēmas
sakārtošana, gājēju ietves segas izbūve, zīmju uzstādīšana, kā arī
apzaļumošanas darbi.
Projektu finansē:
•
ELFLA
•
Ilūkstes novada pašvaldība

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS

Novada attīstība

2010. GADA NOVEMBRIS-DECEMBRIS
Novada domē

Ko nolēma deputāti novembra
domes sēdē

Dabaszinātņu kabinetu modernizēšana Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolā un Bebrenes vidusskolā.
Projekta ietvaros "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ilūkstes 2.
vidusskolā
(Sadraudzības
vidusskolā)
un
Bebrenes
vidusskolā",
līguma
Nr.2009/0006/3DP/3.1.3.0./09/IPIA/VIAA/112 notiek skolu dabaszinātņu kabinetu
modernizēšana.
Projekta mērķis ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana, uzlabojot dabaszinātņu priekšmetu
mācīšanas apstākļus vidusskolās, modernizējot un pilnveidojot vidusskolu materiāli tehnisko bāzi. Projekta ietvaros pagājušajā gadā četri dabaszinātņu kabineti (ķīmija, fizika, bioloģija, matemātika) izremontēti un iegādātas mēbeles, šogad piegādātas interaktīvo tehnoloģiju ierīces, ierīces pētnieciskajai darbībai, nodrošinot
eksperimentu sagatavošanu un demonstrēšanu. Lai nodrošinātu izglītības standartu realizēšanu, lai skolēniem
sniegtu kvalitatīvu, prasībām atbilstošu izglītību, vidusskolu dabaszinātņu kabineti tiek aprīkoti ar mūsdienīgām
tehnoloģijām.
Fizikas kabinetiem piešķirti mehānikas, elektrības un magnētisma, kā arī optikas ierīču komplekti, un ierīces
eksperimentu demonstrēšanai.
Bioloģijas kabinetiem piegādātas ierīces un komplekti skolēnu frontālam darbam, grupu darbam un ierīces
demonstrējumiem.
Ķīmijas kabineti aprīkoti ar laboratorijas traukiem, iekārtām pētnieciskajai darbībai.
Matemātikas kabinetiem piegādāti dažādi modeļi (figūras).
Gan Ilūkstes novada Sadraudzības vidusskolā, gan Bebrenes vidusskolā ir ienākušās jaunās tehnoloģijas.
Projekta īstenošanas rezultātā paaugstināsies vispārējās vidējās izglītības kvalitāte un skolēni būs motivēti
nākotnē izvēlēties ar dabaszinātnēm un inženierzinātnēm saistītas studiju programmas.

Ilūkstes novada pašvaldība realizē projektu „Raudas speciālās internātpamatskolas bērniem bāreņiem
infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” (identifikācijas Nr.
Nr.2010/0126/3DP/3.1.3.3.1/10/IPIA/VIAA/004).
Projekts tiek īstenots darbības programmas (2007 – 2013. gadam) Infrastruktūra un pakalpojumi 3.1.prioritātē
„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” ,3.1.3.3.1., apakšaktivitātē „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”
Projekta mērķis – ir uzlabot mācību vidi Raudas speciālās internātpamatskolas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, rekonstruējot un pielāgojot ēkas infrastruktūru, nodrošinot mācību procesam nepieciešamo mācību
aprīkojumu un mēbeles, veicinot darba un sadzīves prasmju attīstīšanu skolēniem.
Projekta ietvaros būvdarbus veic SIA „Būtība” saskaņā ar 14.09.2010. noslēgto būvdarbu līgumu.
Projekta ietvaros plānots veikt Raudas speciālās internātpamatskolas jumta, telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbu. Šī aktivitāte paredz sekojošas apakšaktivitātes – remontdarbus: jumta
seguma nomaiņa-1989 m2, noteksistēmas nomaiņa, telpu iekšējie apdares darbi (durvju un logu bloku nomaiņa,
grīdu seguma maiņa, sienu krāsošana u.c.), telpu grupā tiek nomainīta elektroinstalācija, gaismas ķermeni,
ierīkota ventilācija. Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas remonts un jauna aprīkojuma uzstādīšana, to pielāgošanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 208-08 „Publiskas ēkas
un būves” normu prasībām. Mācību materiālu, mācību aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde, kā arī mācībām un
dzīvošanai nepieciešamo mēbeļu iegāde. Iepirkuma procedūras rezultātā tiks iegādāts dators ar atbilstošu programmatūru; interaktīva tāfele; datorkrēsli, skolēnu krēsli un galdi, internāta telpām –gultas, skapji un citas nepieciešamās mēbeles
Projektu finansē:
•
ERAF
•
Latvijas valsts,
•
Ilūkstes novada pašvaldība

Projekta darba grupa

Ilūkstes novada pašvaldība īsteno Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā atklāta konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolā , Bērnu un jauniešu centrā”
(identifikācijas Nr.VIDM/2009/KPFI-1/52)
Projekta mērķis – paaugstināt energoefektivitāti Ilūkstes novada pašvaldības iestādēs Ilūkstes Sadraudzības
vidusskolā un Bērnu jauniešu centra. Nodrošināt audzēkņiem un nodarbinātajam personālam termālo komfortu.
Ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā plānots
veikt šādas aktivitātes: energoaudita izstrāde, jumta un bēniņu siltināšana, logu un ārdurvju konstrukciju nomaiņa , ārsienu un pamatu siltināšana.
Bērnu un jauniešu centra telpās energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai, projekta ietvaros plānots veikt šādas
aktivitātes: energoaudita izstrāde, jumta un bēniņu siltināšana, ārdurvju konstrukciju nomaiņa, ārsienu siltināšana.
Projektu finansē:
•
KPFI
•
Ilūkstes novada pašvaldība
Projekta darba grupa
ŠĪ PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ TIKS PANĀKTS CO² EMISIJU SAMAZINĀJUMS

•
Izdarīja grozījumus pašvaldības 2010.gada budžetā. Piešķīra
papildus līdzekļus pašvaldības iestādēm un pārvaldēm. Dvietes pagasta pārvaldei apkures un citu uzturēšanas izdevumu segšanai Ls
1496, Šēderes pagasta pārvaldei komunālajiem izdevumiem Ls 550,
Subates un Prodes pagasta pārvaldei kurināmā iegādei Ls 1500 un
elektroenerģijai Ls 1500, Sadraudzības vidusskolai apkures izdevumiem Ls 2012 un citiem saimnieciskiem izdevumiem Ls 500,
pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” apkures izdevumiem Ls
5300, Bebrenes pagasta pārvaldei biroja tehnikas iegādei Ls 505.
•
Apstiprināja 2010.gada rezerves fonda līdzekļu izlietojumu
Ls 60 000 apmērā .
•
Piešķīra finansu līdzekļus Ls 214 apmērā biedrībai
Eiroreģions “Ezeru zeme” un Ls 100 ģimenei, kura pati nogādā
skolēnus uz Bebrenes vidusskolu.
•
Atļāva norakstīt SIA ”Šēderes pakalpojumi” sešus transporta
līdzekļus, SIA ”Ornaments” trīs datorus, bet Ilūkstes 1.vidusskolai portatīvo datoru, kas pēc ekspertu komisijas slēdzieniem tālākai ekspluatācijai ir nederīgi.
•
Nolēma pārņemt no SIA “Ornaments” pašvaldības bilancē
divus apkures katlus, kas uzstādīti Ilūkstes novada kultūras centra
katlu mājā.
•
No sociālajiem līdzekļiem piešķīra Ls 2000 mazaizsargāto
novada iedzīvotāju sveikšanai Ziemassvētkos.
•
Nolēma piedalīties Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektā “Kultūrvēsturiskās vides pielāgošana teritorijas ilgspēīgai attīstībai.” Projekta
īstenošanā izmantot novadā esošos kultūrvēsturiskos un tūrisma objektus, kā arī nodrošināt minētajam projektam pašvaldības līdzfinansējumu .
•
Nolēma iegādāties pašvaldības īpašumā zemes gabalu zem
pašvaldībai piederošās nolietotās divstāvu ēkas Ilūkstē, Upes ielā 3.
Pēc dokumentu sakārtošanas tiek plānots ar šo nekustamo īpašumu iesaistīties pašvaldības funkciju realizēšanai paredzētajos projektos .
•
Atteicās no piedāvājuma iegādāties pašvaldības īpašumā
zemes gabalu zem 12 dzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstē, Raiņa ielā
17, kur pašvaldībai pieder tikai 5 dzīvokļi, bet pārējie ir privatizēti.
•
Apvienoja divus pašvaldības īpašumus Ilūkstē ,Pilskalnes ielā
13 un 13A, vienā pašvaldības īpašumā un piešķīra adresi Pilskalnes
ielā 13.
•
Mainīja pašvaldības nekustamajam īpašumam Bebrenes pagastā nosaukumu no “Katlu māja” uz “Bebraine”.
•
Precizēja adreses Dvietes un Bebrenes pagastā.
•
Pēc personu lūguma precizēja zemes robežas un platības,
piešķīra zemes apsaimniekošanas un nomas tiesības, kā arī piešķīra
nekustamajiem īpašumiem nosaukumus un ēkām adreses.
•
Apstiprināja jaunā redakcijā pašvaldības privatizācijas un
īpašuma apsaimniekošanas komisijas nolikumu ,kā arī noteica kārtību
,kādā turpmāk novada pašvaldība atsavina pašvaldības nekustamos
īpašumus.
•
Anulēja deklarētās dzīvesvietas ziņas Subatē, Ganību ielā 10.
Ar domes sēžu protokoliem un pieņemtajiem lēmumiem var
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā
“Dome/domes sēdes/” ,kā arī lasīt visās novada pārvaldēs un bibliotēkās.
Pašvaldības lietvedības nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA IR NOSLĒGUSI
2010.GADA 25.NOVEMBRĪ LĪGUMU NR.KPFI-4/26 AR LR
VIDES MINISTRIJU UN SIA “VIDES INVESTĪCIJU FONDS” PAR
PROJEKTA
„SILTUMENERĢIJAS
RAŽOŠANAS
TEHNOLOĢIJU PĀREJA NO FOSILAJIEM UZ ATJAUNOJAMIEM ENERGORESURSIEM ILŪKSTES NOVADA SUBATES KATLUMĀJĀ” ĪSTENOŠANU.
PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU
FINANŠU INSTRUMENTS.
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ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Aicinājums

Rokdarbu klubiņš "Dzīparu namiņš"
gaida jaunus dalībniekus

Ilūkstes BJC rokdarbu pulciņš" Dzīparu namiņš" uzsāk jaunu sezonu.
Pirmās nodarbības tēma bija "Filcēšana"
Gaidīsim ikvienu, kurš vēlas papildināt savas zināšanas rokdarbos
Nākošā nodarbība 8,janvārī plkst.10.00 BJC.
Nodarbības tēma "Dekupāža"

2010. GADA NOVEMBRIS-DECEMBRIS
Sports

Ilūkstes basketbolistes uzvar finalsacensībās
basketbolā.

09.novembrī Špoģos notika Ilūkstes un Daugavpils novadu finālsacensības basketbolā 1995.g.dz.un
jaunākām meitenēm. Sacensībās piedalījās 7 komandas. Par sacensību uzvarētājiem kļuva Ilūkstes
1.vidusskolas jaunas basketbolistes (skolotājas Elita Rutkupa un Sandra Dilāne). Par komandu spēlēja
Egita Smiķerste, Zanda Buldure, Jana Krasovska, Asnāte Elerte, Elīna Linarte, Linda Buldure, Dace Palkeviča, Zane Strode un Santa Krapāne.
2.vietu izcīnīja Špoģu vidusskolas komanda (skolotāji Sergejs Pavlovs un Marīte Šaršune). 3.vieta
Biķernieku pamatskolas komandai (skolotājs Boris Jastrebovs). Ilūkstes 1.vidusskolas basketbolistes sava
grupā uzvarēja Bikernieku pamatskolu (31:6) un Bebrenes vidusskolu (22:8). Špoģu vidusskolas komanda
izcīnīja trīs uzvaras pār Kalupes pamatskolu (22:13), Lāču pamatskolu (23:4) un Subates pamatskolu (18:6).
Finālspēlē Ilūkstes 1.vidusskola uzvarēja Špogu vidusskolas komandu ar rezultātu 29:7, spēlē par 3.vietu
Bikernieku pamatskola uzvarēja Kalupes pamatskolas komandu (7:4).
Ilūkstes novada sporta skolas
direktora vietnieks
Sergejs Petrakovs

Darba procesā...

Aija Žuravska un Veslava Linčika priecājas par paveikto darbiņu...

Pateicība

Par akciju „Siltie Ziemassvētki”

Ir labi, ja zini un jūti:
Tu cilvēkiem vajadzīgs esi,
Tu visiem siltumu sūti,
Tu Ziemassvētku prieku nesi!

Ilūkstes muzeja rokdarbnieču klubiņš „ Dzīparu namiņš” saka
paldies visiem, visiem, kas atsaucās uz aicinājumu un piedalījās akcijā „Siltie Ziemassvētki” ,kurā aicinājām adīt zeķes un cimdus Bērnu
klīniskajai universitātes slimnīcai.

2.rinda no kreisās puses - Asnāte Elerte, Elīna Linarte, Linda Buldure, skolotāja Elita Rutkupa, Dace Palkeviča,
Santa Krapāne un Zane Strode.
1.rindā no kreisās - Egita Smiķerste, Zanda Buldure un Jana Krasovska.

Aicinājums

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka aicina Ilūkstes novada iedzīvotājus
palīdzēt atpazīt fotogrāfijā redzamās sievietes . Fotogrāfija tika uzņemta ap 1910.gadu Ilūkstē, fotogrāfa E. Dinga salonā. Zvaniet vai rakstiet uz Ilūkstes novada centrālo bibliotēku , Brīvības iela-12,
Ilūkste , LV-5447, tel.65462435 vai uz e-pastu ilukstesbiblioteka@inbox.lv

Paldies sakām Bebrenes pagasta čaklajām adītājām, Ilūkstes muzeja
rokdarbnieču klubiņa „Dzīparu namiņš ” dalībniecēm, Bebrenes
rokdarbnieču kopai „Māra” , īpašu un lielu paldies sakām Mildai
Zviedrei par dāsno dāvinājumu un atsaucību.

Attēls no http://www.liis.lv
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Ilūkstes iedzīvotājas. Ap 1910. gadu. Fotogrāfs E. Dinga Ilūkstē

ILŪKSTES NOVADA VĒSTIS
Sveicināti, mani mīļie,
pacietīgie un zinātkārie
lasītāji!

Vai ziemas priekiem esat jau gatavi, ragaviņas un slēpes ir izvilktas no pieliekamajiem un šķūnīšiem? Rosieties, pēdējais
laiks tās izmēģināt uz kalniņiem!
Pēdējās ,,Ilūkstes novada vēstīs’’, rūķēni
bija Jums sagatavojuši krustvārdu mīklu par kokiem, kā veicās?
Man prieks, ka esat gudrinieki! Pie tēmas ,,Koki’’ mēs vēl atgriezīsimies.
Ziemā var ne tikai baudīt ziemas priekus, bet arī attīstīt savas
radošās spējas. Tāpēc šoreiz rūķēni Pince un Incis dosies uz Eglaines
pamatskolu, kur jau astoto gadu skolas bibliotēkas vadītāja organizē
radošo darbu konkursu „Ziemassvētku brīnums”.
,,Vai cik jauki!’’, iesaucās Pince. Incis viņu papildināja: ,,Jā, tas ir
labi, mēs varēsim izvēlēties dzejoļus, pasakas savam Ziemassvētku
pasākumam!’’
,,Netūļājies Inci! Aši kāp domes busiņā, lai dotos uz Eglaini’’, nepacietīgi Inci grūstot, teica Pince. Arī mēs, mīļie lasītāji, ilgi
nekavēsimies, aidā uz Eglaini!
Sagatavoja - Inese Vuškāne
ZIEMASSVĒTKI

Ziemassvētki- bērnu prieks,
Visiem dāvanas mums tiek.
Kuram lāci, kuram zirgu, kuram divi pāri cimdu.
Pīrāgs arī tas nav lieks,
Tas ir Ziemassvētku prieks.

Bērniem

2010. GADA NOVEMBRIS-DECEMBRIS

Eglaines pamatskolā jau astoto gadu skolas bibliotēkas vadītāja organizē radošo darbu konkursu „Ziemassvētku
brīnums”. Konkursa mērķis ir rosināt interesi par pasakām, stāstiem un dzejoļiem un attīstīt skolēnos radošās spējas.
Skolēnu aktivitāte ir ļoti liela, jo tajā var piedalīties ikviens skolēns. Skolēnu darbi tiek apkopoti grāmatās
„Ziemassvētku brīnums”. Jau ir tapušas divas biezas grāmatas. Skolēni ar lepnumu katru gadu pāršķirsta un pārlasa
savus darbus, un rāda tos klasesbiedriem, draugiem, skolotājiem un vecākiem..
Paldies bērniem par aktivitāti un atsaucību! Mums ir patiess prieks, ka bērni 21.gadsimtā vēl tic Ziemassvētku
brīnumam.
Eglaines pamatskolas bibliotekāre
Sandra Samoviča

ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMS

Reiz dzīvoja maza, jauka meitene, vārdā Elīze. Viņa

kopā ar tēti un māmiņu dzīvoja nelielā lauku mājiņā. Elīze
bija parasta lauku meitene un gāja parastā lauku skolā.
Meitenei ļoti patika lauku daba, it sevišķi dzīvnieki. Arī
dzīvniekiem patika mazā, jaukā meitene. Meitenei patika
parastas lietas, bet viņa neticēja brīnumiem, arī
Ziemassvētku vecītim ne.
Kādu dienu pirms Ziemassvētkiem Elīze nolēma pastaigāties pa meža taciņu, jo viņai ļoti patika staigāt pa
mežu un vērot meža dzīvniekus. Elīze devās pa taciņu
mežā iekšā, jo gribēja , kā parasti, aiziet līdz vecajai mežābelei, kuru apciemoja gan zaķi, gan stirnas, lai pamielotos
ar sasalušajiem āboliem.
Meža taka tālāk bija aizputināta un zem baltās sniega
villaines pazudusi. Meitene brida uz priekšu. Tad piepeši
viņa juta, ka ir apmaldījusies. Ko darīt? Kurp doties? Varbūt kāds palīgs uzrodas?
Apmulsusi un nobijusies mazā lūkojās apkārt, it kā
meklēdama palīdzību. Te viņa pēkšņi ierauga baltu

kamolu veļamies. Kas tas varētu būt? Zaķis! Elīzei kļūst
priecīgāk. Viņa vairs nejūtas viena mežā. Meitene sāk
zaķim sūdzēt savas bēdas. Zaķis uzmanīgi klausās, tad,
neko neteicis, aizļepato pa sniega kupenām prom. Elīze ir
apmulsusi. Vienīgā dzīvā radība, un nu tā arī ir prom. Ko
darīt? Meitene iegrimst pārdomās.
Pēc brītiņa viņu no pārdomām iztraucē savādas skaņas.
Kas tas varētu būt? Izklausās, it kā zvanītu daudz mazu
un klusu zvaniņu. Klusos zvaniņu treļļus pārtrauc zaķēna
balss: „ Kāp iekšā! Ātrāk! Ziemassvētku vecītis ilgi negaidīs!”
Ziemassvētku vecītis? Vai tad tāds tiešām ir?
Meitene strauji pagriezās un ieraudzīja ziemeļbriežu
pajūgu un vecīti kopā ar garausi kamanās.
„Brīnums! Ziemassvētku brīnums!” Elīze iesaucās un
iekāpa kamanās.
Ieva Pormale
Eglaines pamatskolas
5.klases skolniece

1.uzdevums. Atrodi un iekrāso vārdus
Sniegs, ledus, pārslas, sarma, sals, putenis, egle, rūķi, pika, zaķi

Visur valda prieks un laime,
Nu pie galda visa saime.
Pīrāgs arī galdā likts,
Labi garšos, jo nav slikts.
Kafija kūp krūzē brūnā,
Labus vārdus visi runā.

Lai mums visiem gana naudas,
Lai mums nav te ziemas snaudas,
Lai mēs visi ņipri esam,
Prieku, laimi citiem nesam,
Lai mums visiem spēka daudz,
Jaunais gads lai ciemos brauc!

Anete Skrimble
Eglaines pamatskolas
5.klases skolniece

2.uzdevums Palīdzi pelēnam nokļūt uz zemes

Autore - Jeļizaveta Korotkova 6.kl.

3/uzdevums
Atrodi 10 atšķirības!

Autores - Anete Skrimble un
Jekaterina Timoškova 5.klase

Autore - Zane Kraševska 4.kl.

4.uzdevums
Savelkot punktus uzzināsi, ko enģelis tur rokās

Autore - Ariadna Ivanova 4.kl.
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Apsveicam

Lai vienmēr dvēsele tava
Kā brīnumsvecīte zied,
Lai ziedi , zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet.
Lai vienmēr ir radoša doma,
kas apvāršņa tālumos skrien,
Lai esi kā jūra, kā joma,
Kas dzintara pilna arvien!

Atgādinājums

No sirds sveicam Dzintru
Krievāni skaistajā jubilejā!

Ilūkstes novada dzejnieces,
BJC kolektīvs

Dziedi, māmiņ, „Aijā žūžu”,
Visu mūžu tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaundzimušie:

- Renāts Borovskis
07.11.2010. Ilūkste
- Vlads Kasirovs
08.11.2010. Šēdere
- Jevgenija Barišņikova 15.11.2010. Ilūkste
- Raitis Streiko
17.11.2010. Subate
- Bojaruna Alisa
26.11.2010. Eglaine

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

Vieglu taku, raitu soli
Divatā staigājot,
Lai netrūkst mīļu vārdu
Visu mūžu dzīvojot.

Valsts zemes dienests atgādina, ka līdz zemes izpirkuma līguma
noslēgšanai ar Latvijas Hipotēku un zemes banku atlicis mazāk kā mēnesis!
Valsts zemes dienests (VZD) atgādina, ka līdz 2010.gada 30.decembrim, var noslēgt zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, tie lauku apvidus
zemes izpircēji, kuri ir saņēmuši VZD lēmumu par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu – neatkarīgi no lēmumā norādītā termiņa šā
līguma noslēgšanai, kā arī tie pilsētas zemes izpircēji, kuri saņēmuši
attiecīgās pilsētas Zemes komisijas lēmumu par zemes piešķiršanu
īpašumā par samaksu – neatkarīgi no lēmumā norādītā termiņa šā
līguma noslēgšanai.
VZD informē, ka lauku apvidus zemes koplietošanas gadījumā
visiem koplietotājiem vienlaicīgi jāslēdz viens zemes izpirkuma
līgums. Līdz ar to, vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja kāds no lēmumā
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu norādītajiem zemes koplietotājiem nevar ierasties Latvijas Hipotēku un zemes bankā, lai
noslēgtu zemes izpirkuma līgumu, to ir tiesīgs veikt zemes izpircēja
pilnvarota persona.
Gadījumā, ja līdz 2010.gada 30.decembrim netiks noslēgts zemes
izpirkuma līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku, gan pilsētas,
gan lauku zemes izpircējs zaudēs iespēju izpirkt zemi par tās kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs jau ieguldīto priekšapmaksu, kas veikta privatizācijas sertifikātos pirms zemes kadastrālās uzmērīšanas.
VZD papildus informē, ka neizpirkto apbūvēto zemi (ja uz zemes
atrodas personai piederošas ēkas un būves), kā arī neizpirkto neapbūvēto zemi gadījumā, ja ar pašvaldību būs noslēgts zemes nomas
līgums līdz 2011.gada beigām, varēs iegūt īpašumā Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā. Ņemot vērā
to, ka minētajā likumā nav noteikts termiņš valsts vai pašvaldības mantas, tai skaitā zemes atsavināšanai, tad personām nepastāv laikā terminēti ierobežojumi lietošanā bijušās zemes iegūšanai īpašumā.

Informācija

Ilūkstes novada pašvaldība sveic sakarā ar stāšanos laulībā:

Ilūkstes bērnu un jauniešu centra muzeja
rokdarbnieču klubiņš
„Dzīparu namiņš”
aicina Ilūkstes novada ļaudis atbalstīt
akciju

Imantu Černovu un Santu Lasmani

„Siltie Ziemassvētki”

Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz,
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts

kuras laikā no
1.decembra līdz 27.decembrim adīsim siltus
cimdus, zeķes , cepurītes un čībiņas, lai nosūtītu
bērnu klīniskajai slimnīcai

Ilūkstes novada pašvaldība sirsnīgi sveic apaļajās jubilejās
novembrī un decembrī dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenē:

Dvietē:
Eglainē:
Ilūkstē:
Pilskalnē:
Prodē:

Subatē:
Šēderē:
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Darbiņus gaidīsim Ilūkstes muzejā
katru darba dienu no 10.00- 17.00

Elita Boguša, Agnese Ragele, Marta Vanaga,
Tekla Sauša, Marija Pudāne, Ilona Jegorova,
Brigita Prūsāne, Andris Stulpa, Irēna Muižniece,
Anna Vitkovska, Genovefa Vīķe

Alberts Skrimblis, Jānis Stanko, Staņislavs Krapāns,
Valentīna Paukšte, Veronika Idase, Eduards Valters,
Jānis Kviļūns

Roberts Upenieks, Eriks Ziemelis, Jekaterina Bērtulāne, Aleksandrs Duckis,
Laimons Raups, Valentīna Užule, Marija Djologa, Anita Krasnova, Aivars Kveders,
Artūrs Salna

Viktors Bārzdis, Andris Daudzvārds, Vera Dubiņina, Ilmārs Spēks,
Romualds Baurovskis, Manefa Kitova, Jāzeps Murāns, Vanda Rimša, Viktorija Slišina,
Dzintra Krievāne, Janīna Velika, Velta Reine

Selga Rukmane, Arvīds Purvinskis, Staņislavs Ūbelis, Staņislavs Vanags,
Genovefa Dogžina, Pēteris Čamans, Marija Štāle, Viktorija Pupiņa, Anna Puzāne,
Anna Smagare, Tekla Smeltere
Ārijs Važāns, Antoņina Oleničeva

Jevgēnijs Brokāns, Dainuvīte Hlomova, Lija Leikuse, Valentīna Pudāne
Irēna Čepelova, Leonīds Polgins, Nadežda Nemirska

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

Līdzjūtība
Skumji noliec galvu priedes klusās,
Nolīst ziedos mirdzums silts.
Nošalc vēsma mierīga, lai salda dusa,
Lai tev viegla dzimtās zemes smilts.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
-Jānis Voitišķis
12.08.1942. – 01.11.2010.
Subate
-Staņislavs Vasiļevskis 07.06.1931. – 06.11.2010. Šēdere
-Ida Semjonova
17.09.1924. – 06.11.2010. Ilūkste
-Olga Gorjačova
14.05.1930. – 12.11.2010. Subate
-Emīlija Vaitkeviča
07.10.1925. – 22.11.2010. Bebrene
-Emīlija Kaniņa
23.06.1911. – 25.11.2010. Eglaine
-Jadvīga Karloviča
05.01.1920. – 30.11.2010. Ilūkste
-Ščerbinska Biruta
21.09.1934 – 05.12.2010.
Dviete
-Pēterāne Leontīna
23.03.1932. – 06.12.2010.
Bebrene
-Andrejevs Viktors
21.02.1958. – 06.12.2010.
Eglaine
-Loķe Anna
01.03.1929. – 13.12.2010.
Prode
-Viliška Gaida
07.06.1936. – 13.12.2010.
Bebrene

Līdzjūtību piederīgajiem izsaka Ilūkstes novada pašvaldība

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

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

