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Trešo reizi Sēlijas novadu 
apvienība - Aknīste, Ilūkste, Jē-
kabpils, Sala, Nereta, Viesīte un 
Jaunjelgava pulcēja Latvijas un 
pasaules sēļus uz kopīgiem svēt-
kiem, kuri šogad notika Jaunjel-
gavā 19. un 20. jūnijā. Divu die-
nu garumā pilsētā varēja sajust 
un priecāties par sēļu viesmīlību, 
iznesību un dvēseli. Jaunjelgavu 
rotāja mākslinieki, amatnieki un 
mājražotāji. Sēļi dziedāja, dejoja, 
gleznoja, tirgojās un andelējās.

Sēlijas tautas mākslas svēt-
kos „Sēlija Rotā” dalību ņēma 
divdesmit deju kolektīvi, septiņi 
kori, sešpadsmit vokālie ansam-
bļi, piecas folkloras kopas, divi 
pūtēju orķestri, kopumā pulcē-
jot vairāk kā 700 dalībniekus 
no septiņiem Sēlijas apvienības 
novadiem.  Piedalījās arī viesi 
- tautas deju kolektīvs „Stabu-
rags” no Brazīlijas pilsētas Ižuī 
un Kretingas (Lietuva) folklo-
ras kapela „Lakštingele”. „Pir-
mie svētki notika Ilūkstē, 2014.
gadā - Salas novadā, bet šogad 
tie ieskandina Jaunjelgavu,” ar 
patiesu prieku un lepnumu stāsta 
Jaunjelgavas domes priekšsēdē-
tājs Guntis Libeks, „mēs ceram 

katru gadu turpināt šo tradīci-
ju, jo šie svētki ir kā simboliska 
Sēlijas atdzimšana. Kā dziesmas 
vārdos skan - „gods Latvijai un 
sēļu karogam!”” atklājot svētkus 
saka Guntis Libeks.

Svētki „Sēlija Rotā” kā allaž 
priecēja ar ļoti plašu un daudz-
veidīgu pasākumu programmu. 
Svētku apmeklētāji varēja baudīt 
ne tikai laicīgās, bet arī garīgās 
mūzikas priekšnesumus vairākās 
Jaunjelgavas baznīcās. Savukārt 
Jaunjelgavas vecpilsētas lau-
kumā jau no agra rīta darbojās 
amatnieku un mājražotāju tirgus. 
Lielu interesi un uzmanību iz-
pelnījās Ilūkstes novada tūrisma 
stends, kurā interesenti tika iepa-
zīstināti ne tikai ar apskates ob-
jektiem un skaistākajām vietām 
novadā, bet arī cienāti ar bebru 

dziedzera uzlējumu. Par labu at-
mosfēru vecpilsētas laukumā gā-
dāja arī tautas mākslas kolektīvi, 
tostarp  Dvietes pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvs,  pūtēju 
orķestris  „Sēlija”, Ilūkstes KC 
JDK „Labrīt”. Bet Jaunjelgavas 
kultūtas namā  bija iespēja ie-
pazīties ar sēļu tautas tērpiem, 
uzzināt tērpos vīto rakstu zīmju 
nozīmi, iepazīties ar tērpu vēstu-
ri, vaigā satikt tērpu darinātājus. 
„Sēlijas Tautas tērpu parādē” gan 
ar tērpiem, gan ar skanīgām bal-
sīm piedalījās Bebrenes kultūras 
nama folkloras kopa „Ritam”. 

Tuvojoties svētku noslēgu-
mam, visi dalībnieki, novadu 
pārstāvji pulcējās vecpilsētas 
laukumā, lai ar dziesmām un 
dejām dotos svētku gājienā uz 
Jaunjelgavas estrādi. Svētki no-
slēdzās ar sēļiem vien raksturī-
go rotāšanu, vasaras Saulgriežu 
svētku dižkoncertā „Sēlija Rotā”.

Ilūkstes novadu šajos svēt-
kos pārstāvēja - Šēderes pagasta 
Lašu koris (jauktais) (vadītāja M. 
Žigajeva), Ilūkstes novada kultū-
ras centra  sieviešu vokālais an-
samblis ,,Saskaņa” (vadītāja M. 
Žigajeva), Ilūkstes novada kultū-

ras centra vecākās paaudzes deju 
kopa  (vadadītāja S.Stašāne), 
Bebrenes pagasta kultūras nama 
folkloras kopa ,,Ritam” (vadītā-
ja R. Kalvāne), Subates pilsētas 
kultūras nama jauktais vokālais 
ansamblis ,,Sonāte” (vadītāja G. 
Pugžle), Dvietes pagasta kultūras 
nama vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs (vadītāja  A. Meikšāne), 
Ilūkstes novada kultūras centra 
jauniešu deju kolektīvs  ,,Ance” 
(vadīdāja A. Meikšāne), Ilūkstes 
novada kultūras centra jauniešu 
deju kolektīvs  ,,Labrīt”  (vadītā-
ja A. Stalidzāne), Pilskalnes pa-
gasta vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs (vadītāja A. Stalidzāne), 
Pūtēju orķestris „Sēlija” (vadītājs 
Dz. Ķīsis)

Madara Pavlovska
redaktore

„Sēlija Rotā”

Svētku gājiens

Dižkoncerta „Sēlija Rotā” atklāšana, kur ar pirmo dziesmu svētkus ieskandina arī 
Bebrenes KN folkloras kopa „Ritam”

Ilūkstes novada kultūras centra jauniešu deju kolektīvs  ,,Labrīt”  

Ilūkstes novada tūrisma stends, kurā interesenti tika iepazīstināti 
ne tikai ar apskates objektiem un skaistākajām vietām novadā, bet 
arī cienāti ar bebru dziedzera uzlējumu
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Eglainieši, turpinot tradīcijas, 
Līgo vakarā pulcējās Lašu pil-
skalnā, kura vēsturiskā aura ļaud-
is pasargāja gan no lietus gāzēm, 
gan pērkona negaisa. Šogad eg-
lainiešus ar jautrām dziesmām, 
dejām un kopīgām rotaļām 
priecēja Eglaines KN Eiropas 
deju kolektīvs „Eglītes” (vadītāja 
L.Šaruka), Subates KN vokala-
is ansamblis „ Sonāte” (vadītaja 
G.Pugžle), Subates pamatskolas 
7.-9.kl. deju kolektīvs (vadītaja 
I.Ziediņa), ģitāristu ansamblis 
(vadītaja I.Kraševska). Pašdarb-
nieku dzīvesprieks bija tik lipīgs, 
ka tas liptin lipa klāt visiem, kas 
bija ieradušies uz svētku kon-
certu. Bet, kad subatieši sāka 
aplīgot Jāni, Lašu kalnā, zvaniņi-
em skanot, uzbrauca pats Jāņu 
tēvs! Zirga uznāciens, vienmēr 
ir šo svētku kulminācija, bet ka-
tru gadu tas ir arī pārsteigums, jo 
katru reizi štramais rikšotājs un 
tā iejūgs ir izgreznoti savadāk. 
Šogad pušķotājas priekšroku bija 
devušas jasmīnu rotai. Tradi-
cionāli, jau vairāk nekā 40 gadus 
no vietas, Jānis Pormalis sāgadā 
šo svētku noskaņu. Neizpalika 
arī cienāšana ar pašmāju sieru, 
ko jau vairākus gadus pēc kār-
tas sarūpēja Lisovsku ģimene. 
Līgo dziesmas un rotaļas, jaukā 
kopābūšana publiku bija labi ie-
sildījušas zaļumballei, kur skanē-
ja muzikanta Oļega Rastocka 
balss.

Godam svētkus sagaidīja 
un pavadīja arī Šēderes ciemata 
ļaudis.  22.jūnijā, piedaloties Pil-
skalnes pagasta vidējās paaudz-
es deju kolektīvam un Ilūkstes 
KC pūtēju orķestrim „Sēlija” 
tika ieskandināti svētki. Līgo 
vakarā, upītes maliņā ciemata 
Jānis, skanot Līgo dziesmām un 
mūzikai, iekūra Jāņu ugunskuru.  
Jāņu bērni, samirkuši no lietus, 
līksmojās disko-ballē.

Savukārt pilskalnieši un ilūk-

stieši līgoja kopā, Ilūkstes novada 
kultūras centra organizētajā pasā-
kumā. Ilūkstes brīvdabas estrādē 
visi tika mīļi gaidīti uz Līgo va-
kara uzvedumu „Aplamā līgoša-
na” pēc Anitas Grīnieces komēdi-
jas motīviem, kuru izspēlēja 
Kuldīgas novada Snēpeles pagas-
ta kultūras nama drāmas kolek-
tīvs. Vakara turpinājumā - jautras 
dejas Ilūkstes novada kultūras 

centra jauniešu deju kolektīvu 
„Ance” un „Labrīt” izpildījumā, 
kā arī lustīga balle ar grupu 
„Dvinskas muzikanti”.

Bet Dvietes apkārtnes ļaudis 
tika gaidīti Dvietes parka estrādē, 
kur notika pasākums „Līgo Dvi-
ete!”, kur par možu noskaņo-
jumu rūpējās pašdarbnieki. 
Dvietes amatierteātris „Nebēd-
nieki” iestudēja Annas Dančas 

komēdiju ,,Miljonārs par katru 
cenu”(režisore V.Fjodorova),  kā 
arī pasākumā piedalījās līnijdeju 
grupa „Atkal”(vadītāja L.Os-
trovska)  un senjoru deju grupa 
„Saulespuķes” (vadītāja R.Stap-
keviča), neiztika bez  palīgiem no 
tautas - Līga, Amanda un Enija 
dziedāja, Sanita vadīja pasāku-
mu.

Līgo dienā Durvis vēra vaļā 
Dvietes  „Muižas ēka”. Pēc 
svētku koncerta vecajā Dvietes 
parkā, visi klātesošie tika aicinā-
ti iegriezties Muižas ēkā, kurā 
pēdējais skolas zvans izskanēja 
1972.g. pavasarī. Grāfu Plāte-
ru-Zībergu celtā ēka sveču ga-
ismā majestātiski sagaidīja sa-
vus apmeklētājus. Galma dāmas 
sniedza informāciju par skolas 
laiku un ieskatījās Sandras un 

Aivara Stašānu izdotajā „Dvietes 
burtnīcā Nr.5”. Izstāžu zālē bija 
apskatāma Sēļu kluba ceļojošā 
foto izstāde „Sēlijas pilskalnu 
sasaukšanās”, Daugavpils māk-
slinieces Unas Guras gleznas, 
Daugavpils amatnieku biedrības 
darinātie izstrādājumi. Protams 
netrūka ne alus kausa, ne vīna 
glāzes. Sveču liesmiņas aicināja 
doties no vienas telpas otrā un 

atcerēties tos laikus, kas pagā-
juši, izbaudīt vecās ēkas noslēpu-
maino burvību, smaržu, skaņu, 
ielūkoties sejās veco fotogrāfiju 
personāžiem, kuri ir pagājušo 
gadsimtu liecinieki. Dvietē tiek 
sargāts senču atstātais manto-
jums, bet Bebrenē mūsu senču 
gudrības tika nodotas jaunajām 
paaudzēm, kuras dzīvo tālu aiz 
Latvijas robežām. 

Vasaras Saulgrieži ir vieni 
no mītiskākajiem latviešu tautas 
svētkiem un lai iepazītu šo svētku 
tradīcijas, Bebrenē tieši Līgo di-
enā bija ieradušies viesi no Amer-
ikas. Ar saukli „Sveika, Latvija!” 
15 pusaudži no Amerikas un 5 
no Austrālijas vecumā no 13 - 15 
gadiem savā vizītē Latvijā, kopā 
ar Bebrenes vispārizglītojošās 
un profesionālās vidusskolas 
skolēniem iepazina Līgo svēt-
ku paražas. Vairums no bērniem 
ne tikai pirmo reizi pina ziedu 
un ozollapu vainagus, bet arī 
uzzināja šo augu nozīmi. „Es 
jūtos kā īsts latvietis”, mulsi tei-
ca puisis, kurš pirmo reizi galvā 
lika ozollapu vainagu. Skolas 
pasniedzēji rūpējās arī par to, 
lai viesi no Amerikas gūtu prak-
tiskas iemaņas cepot speķa pīrā-
gus. Savukārt viesi bebreniešus 
pārsteidza ar savām labajām lat-
viešu valodas zināšanām.

„Sveika, Latvija!” ir projekts, 
ko realizē Amerikas latviešu 
apvienība un tā ietvaros jau 33. 
reizi tiek organizēts brauciens 
pusaudžiem uz Latviju. Daudzi-
em bērniem šī ir bijusi pirmā 
viesošanās Latvijā un šoreiz divu 
nedēļu ceļojumā viņi iepazina 
novadu atšķirības un apmeklēja 
ievērojamākos apskates objektus. 
Kā stāsta projekta kuratore Anita 
Ozola, viens no šī brauciena gal-
venajiem mērķiem ir uzlabot jau-
niešu latviešu valodas zināšanas. 
Viņa ar gandarījumu atzīst, ka tas 
arī allaž ir izdevies! „Vairojam 
zināšanas arī par Latvijas vēs-
turi, kultūru. Šajā braucienā ap-
meklējām arī Latvijas Okupāci-
jas muzeju un „Stūra māju”. Un 
mūsu bērni izturējās ļoti nopietni 
un apzinīgi”, stāsta Anita Ozola.

Līgo dienā gan Amerikas vi-
esi gan bebrenieši pina kopīgu 
vainagu un apmeklēja Līgo pasā-
kumu, kurš jau tradicionāli noti-
ka pie Bebrenes KN un priecēja 
ar pašdarbnieku priekšnesumiem, 
kā arī rotaļām.

Bet subatieši - Subates KN 
visi trīs pašdarbības kolektīvi 
un Subates pamatskolas 7.-9.kl. 
deju kolektīvs - ielīgoja svētk-
us ne tikai Subatē, bet 23. jūnija 
vakarā viesojās pie kaimiņiem 
Aknīstes novada Asarē un, ie-
priekš minētajā, Eglainē. Viss 
koncertējošais sastāvs - 30 cil-
vēki - sniedza svētku prieku gan 
skatītajiem, gan sev. Tautas dejas 
un līnijdejas, folkloras dziesmas 
un rotaļas, ģitāristu sniegums 
deva iedvesmu asariešiem un eg-
lainiešiem jautri un aktīvi svinēt 
svētkus līdz rīta gaismai. Labām 
emocijām bagāti dziedātāji un 
dejotāji ielīgoja Subates kultūras 
namā, kur tos sagaidīja subatieši 
un pārvaldes vadītāja Sofija 
Glūmāne ar Jāņu siera cienastu. 

Raksts tapis sadarbībā ar Il-
ūkstes novada kultūras namiem, 
Ilūkstes novada KC  un biedrību 
„Dvietes vīnogas”.

Madara Pavlovska
redaktore

Līgo svētki - laiks, kad cilvēks iet roku rokā ar dabu - sauli, ūdeni un uguni, atveroties dziesmā, saviem tuvākajiem un mājvietas gaišumam. Līgo svētki ziedēja visos 
Ilūkstes novada pagastos. Līgotājus lietus netraucēja, pie ugunskuriem pulcējās ne vien paši pagastu ļaudis, bet arī viesi no tuvākām un tālākām apkārtnēm.

LĪGO!

Eglainieši, turpinot tradīcijas, Līgo vakarā pulcējās Lašu pilskalnā

Bebrenē ar Saulgriežu tradīcijām iepazinās viesi no Amerikas.  Foto autore: Egita Terēze Jonāne
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RAINIS SĀBROS
2015. gadā aprit 150 gadi, kopš dzimuši laika un dzī-

ves biedri - Rainis un Aspazija. Rainis un Aspazija ir Eiro-
pas un pasaules mēroga literāti un sabiedriskie darbinieki. 
Vairāk nekā simts gadu šīs personības un viņu daiļrade ir 
bijusi mēraukla latviešu literatūrā un sabiedriski politis-
kajā domā. Neatsverams ir abu dižgaru ieguldījums rie-
tumu filozofiskās domas tuvināšanā un attīstībā Latvijā, 
kā arī idejas par brīvu un neatkarīgu Latviju izauklēšanā. 
Novērtējot šo dzejnieku ieguldījumu, UNESCO iekļāvis 
abu dižgaru 150. gadadienu UNESCO svinamo dienu ka-
lendārā 2014. - 2015. gadā.

Latvijā 2015. gads pasludināts par Raiņa un Aspazijas 
gadu, kura ietvaros visā Latvijā notiek daudzi tematiski 
pasākumi -  gan teātra izrādes, gan izstādes, gan radoši 
konkursi.Valsts mērogā plānotas arī kultūrtūrisma aktivi-
tātes, izveidojot tūrisma maršrutus Latvijā, iekļaujot tajā 
dzejnieku liecību vietas. Arī mūsu novada Dvietes pagas-
ta „Apsītēs”, Paula Sukatnieka mājās, notika Raiņa 150 
gadu jubilejai veltīts pasākums - „Ikdienā nezaudēt zvaig-
znes - Rainis sābros.” Sukatnieks un Rainis - personības 
katra savā jomā. 2014. gads - Paula Sukatnieka gads, kad 
tika svinēta viņa 100 gadu jubileja. 2015.gads - Raiņa un 
Aspazijas zīmē, dižgariem 150. Sukatnieku un Raini šķir 
vien laikmeta mazie 50 gadi. Viņi arī - sābri. Viņu bērnī-
bas zeme ir Sēlija. Tādēļ 4.jūlijā Paula Sukatnieka mājās 
tika atzīmēta kaimiņa Raiņa dzimšanas diena. 

Šajā svētku reizē saule lutināja, meklējot paēnu zem 

koku galotnēm pasākuma dalībnieki, viesi un draugi pul-
cējās Paula Sukatnieka māju dārzā. „Aicinu izjust kai-
miņu būšanu,” atklājot pasākumu teic, Paula Sukatnieka 
muzeja vadītāja Vanda Gronska. Un tieši tā arī rit pasāku-
ma gaita, kad kaimiņš pēc kaimiņa dalās savos stāstos un 
pārdomās. Kopā ar ciemiņiem no Raiņa mājām - Tade-
navas, „Berķeneles” un „Jasmuižas” tika izstaigātas Rai-
ņa bērnības takas - Tadenavā pavadītie pirmie četri gadi, 
„Berķenelē” - laiks no 1872. gada līdz 1881. gadam bet 
par pirmo mīlestību stāsta jaunu dienu zeme  - „Jasmui-
ža”.  Savukārt Sēļu kluba vadītāja Ilma Svilāne bija pētī-

jusi Raiņa dzimtas ceļus pa Sēļu zemi. Bet uz jautājumu  
- „Kas vieno Raini un Sukatnieku?” atbildēja Dr.philol. 
Ingrīda Kupšāne. Un melots nav, Raini un Sukatnieku tie-
šām var saukt par kaimiņiem, jo Tadenava atrodās vien 15 
km attālumā.  Rainis - kā garīgās, kultūras sfēras pārstā-
vis. Sukatnieks - ar savu dabas pasaules izpratni. Arī viņu 
atpazīst ārpus Latvijas robežām, viņa vīnogas uztur dzīvu 
viņa vārdu. 

Pauls Sukatnieks - neparasti talantīgs cilvēks, bija ne 
vien izcils selekcionārs, biologs, dārznieks, bet arī lite-
rāts, novadpētnieks un kaislīgs augu un koku zīmētājs.  

Pagaidām Latvijā vēl maz pazīstama ir Paula Sukatnie-
ka dzeja, kas sakņojas darbā un dabā. Savā laikā par to 
interesējusies dzejniece Vizma Belševica, bet 2014.gadā 
viņa labākie dzejoļi tika izdoti grāmatā „Zaļie sapņi”. 
„Un, lai gan, Sukatnieka dzeja ir daudz vienkāršāka un ne 
tik daudzslāņaina kā Rainim, tomēr kopīgas nianses var 
rast,” stāsta Ingrīda Kupšāne, „dzejā abi atspoguļo savas 
pirmās bērnības atmiņas, kuras pavada laikmeta fons un 
tā laika elpa. Bērnības pasauli abiem veido daba, lauku 
vide, bet ir jūtama arī vientulības pieskaņa,” atzīmē In-
grīda Kupšāne.

Neiztrūkstoša pasākuma sastāvdaļa bija dzeja. Ska-
nēja Raiņa un Sukatnieka dzejoļi un pasākumu kuplinā-
ja novada dzejnieki. Bet, lai kaut nedaudz veldzētos no 
svelmainās saules pasākuma gaitā visi tika aicināti tālāk 
doties uz Dvietes „Muižas ēku”. Savu bijušo skolu ap-

ciemot bija ieradušies arī 1955.gada absolventi. Muižas 
ēka ar biedrības „Dvietes vīnogas” gādību ir jauna ceļa 
sākumā, „Lai notiek brīnums - lai pirms vairākiem gad-
simtiem ieguldītais darbs, cerības, sapņi neaiziet zudībā, 
lai mēs mazmazbērni nosargājam no bojāejas mūsu senču 
atstāto mantojumu,” saka Vanda Gronska, un šos pašus 
vārdus var arī attiecināt arī uz Paula Sukatnieka mājām un 
rosību, kas tajās šobrīd valda.

Madara Pavlovska 
redaktore

Pasākuma dalībnieki, viesi un draugi pulcējās  Paula Sukatnieka māju dārzā

Tiek apmeklēta Dvietes „Muižas ēka”

 Laima Buķe

J. RAINIM – 150   
Caur gadu simtiem Raiņa priedes šalko
Un Tadenavas takās saule zeltu lej.
Kur Berķeneles pļavās rīti rasu malko, 
Tur cilvēks dižens teica dainas Dzimtenei.
Vēl viņa vārdi ir joprojām dzīvi,
Kas spēku dod un cīņā vienmēr sauc:
Par gaišu nākotni, par laimi, brīvi,
Jo laimes cilvēkam nav nekad dots par daudz.
Tā mūžam viņa tēls mums sirdīs dzīvos
Un mūžam lauztās priedes cīņā sauks,
Lai mūsu brīves karogs mastā lepni plīvo
Un mūsu Dzimtene kā spēcīgs ozols plaukst!

 Dzintra Krievāne

RAINIM UN 
ASPĀZIJAI

„Kad gars ar garu jūtās satiekas”,
Tad stars ar staru kopā sienās,
Staro priekā nenorimst.
Kad  viens stars pār Tadenavu sniedzas, 
Cits - tālēs svešās klusi liecās,
Tad spožs varavīksnes loks
Uzzied klusi
Raiņa, Aspāzijas debesīs.
Kad Raiņa priedēm sirdis vaļā veras, 
Brīvei vārti atveras, 
Dzejnieks augstā kalnā kāpj -
Nones lejā saules meitu - Latviju.
Kad stars ar staru satiekās,
Tad jauna zvaigzne dzimst:
Tā ir Raiņa un Aspāzijas sirds, 
Kas tautas klēpī mirdz un mirdz.

LĪDZDARBOJIES UN 
PALĪDZI ATDZIMT 

DVIETES “MUIŽAS ĒKAI”!

2014. gada decembrī Dvietē tika nodibināta 
biedrība “Dvietes vīnogas”, kuras viens no mēr-
ķiem ir senatnes kultūrvēsturiskā mantojuma ap-
zināšana, izpēte un saglabāšana. Biedrība ir uzsā-
kusi pagasta vecās skolas - Dvietes “Muižas ēkas” 
saglabāšanu. 

Atjaunojot vecās skolas ēku, iecere ir izveidot 
saieta namu, piedāvājot aktivitātes dažāda vecuma 
un interešu grupām, īstenojot apmācības - prak-
tiskās nodarbības novadpētniecībā, mājturībā, 
amatniecībā, dārzkopībā. Atjaunotajā skolas ēkā 
savu mājvietu varētu rast Dvietes pagasta muzejs 
un senlietu krātuve, kā arī būtu iespējams veidot 
izstāžu ekspozīcijas un rīkot apmācības, seminā-
rus un vasaras nometnes. Tādēļ bijušie  skolas au-
dzēkņi, pagasta iedzīvotāji un visi interesenti tiek 
aicināti piedalīties, līdzdarboties un palīdzēt vecās 
skolas - Dvietes “Muižas ēkas” saglabāšanā un at-
dzimšanā!

Visi interesenti tiek gaidīti ciemos iepriekš sa-
zinoties pa tālr. 26369215.

Biedrība būs pateicīga
par jūsu ziedojumiem:

Biedrība “Dvietes vīnogas”
Adrese: Dvietes pag., Ilūkstes nov.,

Reģ nr.: 40008230946
Konts: LV24HABA0551039424944
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4 JAUNIEŠI

VAI MAN STUDĒT?
Skolēniem jūnija mēnesis ir 

bijis gana raibs, it īpaši absol-
ventiem. Ir aizvadīts drudžain-
ais eksāmenu laiks, izlaidumi, 
un ir noskaidroti centralizēto 
eksāmenu rezultāti. „Ko darīt 
tālāk?  Kādu ceļu izvēlēties - 
studēt, nestudēt? Ja studēt, tad 
kur un ko apgūt? ” Noteikti ne 
vienam vien skolu absolventam 
ir radušies virkne šādu jautājumu. 
Tādēļ, lai iedrošinātu un iedves-
motu jauniešus, uz sarunu aicinā-
jām divas mūsu novada vidussko-
lu absolventes - Ievu Rimeicāni 
(pirms pieciem gadiem absolvē-
ta Bebrenes vidusskola), tālāk 
studēts Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātē un Evi-
tu Kuļikovsku (absolvēta Ilūkstes 
1. vidusskola), studijas aizvadītas 
Latvijas Lauksainiecības uni-
versitātē, apgūstot ēdināšanas 
viesnīcu uzņēmējdarbību.

Jaunietes 2011. gadā uzsā-
ka studentu gaitas, toreiz, mar-
ta avīzē, lūdzām Ievu un Evitu 
dalīties ar jauno pieredzi, bet 
tagad, pēc četriem gadiem, tieka-
mies vēlreiz,  lai atskatītos un 
izvērtētu to, kāds ir bijis studiju 
laiks, ko tas ir sniedzis, kādas 
ieceres bija toreiz, kas ir realizē-
jies, kas mainījies un ko jaunietes 
dara šobrīd.

Studēt vai nē ? Kāds ir Tavs 
ieteikums vidusskolu absolven-
tiem?

Ieva: Noteikti studēt! Uzska-
tu, ka apgūt kaut ko jaunu un 
pilnveidot sevi nekad nav lieki 
vai bezjēdzīgi. Pat, ja uzreiz 
nav skaidrs, ko turpmāk vēlies 
darīt, kurā virzienā doties, ir 
jāmeklē savs aicinājums. Tieši 
šī iemesla dēļ, kad jau pagājuši 
divi gadi kopš manu iepriekšējo 
studiju beigšanas, esmu nolēmusi 
turpināt mācības - šoreiz gan citā 
nozarē.

Beidzot vidusskolu man bija 
skaidrs, ka noteikti turpināšu 
mācības arī augstskolā. Protams, 
tam bija arī pragmatiski iemesli, 
jo, kā zināms, iegūstot izglītī-
bu, iesaistīties darba tirgū tomēr 
vienkāršāk, taču, pirmkārt, man 
ļoti svarīgi šķita un vēl joprojām 
šķiet nemitīgi tiekties uz sevis 
pilnveidošanu, tātad arī jaunu 
zināšanu un prasmju iegūšanu un 
papildināšanu. 

Jāatzīst, ka, izvēloties studiju 
programmu, ko apgūt, man bija 
zināmas grūtības, jo skolā patika 
gandrīz visi mācību priekšmeti, 
tāpēc īsti nevarēju „noori-
entēties”, kurš virziens būtu man 
piemērotākais un interesantākais. 
Jebkurā gadījumā ar savu ie-
priekšējo studiju virziena izvēli 
esmu ļoti apmierināta, jo iemācī-
jos daudz ko jaunu, iepazinos ar 
daudziem interesantiem un ied-
vesmojošiem cilvēkiem.

Evita: Noteikti studēt! Var-
būt nav obligāti visiem jāizvēlas 
augstākā līmeņa studijas, bet gan 
var vienkārši apgūt kādu arodu 
vai profesiju, ar kura palīdzību 
nākotnē būs daudz vienkāršāk 
atrast labi apmaksātu darbu. 
Taču arī „papīram” mūsdienās 
ir liela nozīme, ja arī uzreiz to 
nenovērtē, tad vēlāk gan. Studijas 
sniedz ne tikai teorētiskās un 
praktiskās zināšanas, bet attīsta 
arī cilvēka personību, paplašina 
redzesloku, maina domāšanu, tas 

ir galvenais! 
Tagad atskatoties varu teikt, 

ka esmu apmierināta, jo studijas 
kopumā likās ļoti saistošas, inte-
resantas, mācībspēki bija ļoti at-
saucīgi un zinoši, kā arī studentu 
dzīve Jelgavā bija ļoti forša, īpaši 
aizraujošs bija pirmais kurss.

Kā Tu vērtē izglītības sistēmu 
Latvijā?

Ieva: Grūts jautājums. Runā-
jot tieši par augstāko izglītību, 
šis ir koks ar diviem galiem. Kā 
minēts kādā no Latvijas vadošās 
augstskolas reklāmām - „pa-
saule pieprasa tehniskos prātus”. 
Jā, neskatoties uz to, ka pati 
pabeidzu sociālo zinātņu studiju 
programmu, arī es uzskatu, ka 
humanitārajās un sociālajās zināt-
nēs Latvijas studentu un studiju 
absolventu vidū ir pārprodukcija, 
un šī iemesla dēļ, iespējams, va-
jadzētu samazināt uzņemto stu-
dentu skaitu šo jomu studiju pro-
grammās. Taču, no otras puses, tā 
ir katra paša izvēle, ko studēt, un, 
ja topošo studentu nesaista eksak-
tās zinātnes, nevar viņu piespiest 
tās apgūt. Neskatoties uz stud-
iju virziena pieprasījumu darba 
tirgū, izglītots cilvēks ir vērtība, 
tāpēc, manuprāt, ir jāmācās neat-
karīgi no sev interesējošas jomas 
popularitātes.

Evita: Par izglītības sistēmu 
kopumā ir grūti spriest, jo pēdējā 
laikā neiedziļinos šajā lietā. Man-
uprāt, viss ir kārtībā, ir , protams, 
atsevišķas augstskolas un studiju 
programmas, kuru nepieciešamī-
bu un studiju kvalitāti būtu jāiz-
vērtē, bet domāju tuvākajā laikā 
tas viss tiks sakārtots.

Īsumā - kāds bija studi-
ju laiks, mācību process, ko 
sagaidīji no savas izvēlētās 
augstskolas / universitātes?

Ieva: Tāpat kā tas ir citos 
mācību posmos, manuprāt, arī 
augstskolas pienākums nav stu-
dentam zināšanas „pasniegt ga-
tavas”. Pasniedzēji augstskolā 
sniedz pamata zināšanas, kon-
sultē, palīdz izprast lietas būtī-
bu, taču, lai iegūtu padziļinātas 
zināšanas par konkrēto tēmu, stu-
dentam pašam, no lekcijām brīv-
ajā laikā, jāpēta sev interesējošie 
jautājumi. 

Par studijām Latvijas Univer-
sitātes Sociālo zinātņu fakultātē 
(LU SZF) varu teikt tikai to 

labāko, patiešām. Pasniedzēji 
bija pieredzējuši un atsaucīgi, 
ļoti novērtēju universitātē iegūtās 
zināšanas un praktiskās iemaņas. 
Tā kā socioloģijas studijas uzsā-
ku bez īpašām ekspektācijām, ne-
varētu teikt, ka kādā aspektā jūtos 
vīlusies, drīzāk tieši pretēji.

Neskatoties uz to, ka studi-
ju programma bija akdēmiska, 
studiju prakses ietvaros vairākās 
Latvijā vadošajās sabiedriskās 
domas pētījumu firmās apguvu 
arī praktiskās iemaņas.

Lielākais studiju ieguvums 

ir, ka, tās pabeidzot, man kļuva 
skaidrāki tālākie mērķi - biju 
ieguvusi zināmu pieredzi un sap-
ratu, ko turpmāk vēlos un ko - 
nevēlos darīt.

Runājot par vērtēsanas sis-
tēmu - neskatoties uz to, ka 
vairākus no kursiem apmeklējām 
kopā ar studentiem no citām LU 
SZF studiju programmām, uzska-
tu, ka studentu darbi tika vērtēti 
kvalitatīvi. Vairāki no LU SZF 
pasniedzējiem ir Latvijā plaši 
atpazīsami speciālisti ar piered-
zi un plašu zināšanu loku, tāpēc 
uzskatu, ka studiju darbu vērtē-
jums bija atbilstošs. 

Evita: No augstskolas 
sagaidīju kvalitatīvu mācību pro-
cesu, plašas teorētiskās zināšanas 
un galvenokārt praktiskās 
iemaņas, zinošus un atsaucīgus 
pasniedzējus, godīgu vērtēšanas 

sistēmu.
Izglītības ziņā studi-

jas sniedza vairāk teorētiskās 
zināšanas, lai gan katru gadu bija 
iespēja savas zināšanas papild-
ināt praksēs dažādos uzņēmu-
mos, tomēr no studijām kopumā 
gaidīju vairāk praktisko zināšanu, 
praktisko nodarbību, sadarbī-
bu ar viesmīlības uzņēmumi-
em, pieredzes apmaiņu, jo visas 
praktiskās iemaņas tiek gūtas ti-
kai tagad jau strādājot šajā sfērā. 
Vērtēšanas sistēma bija godīga, 
lai gan atšķīrās pie dažādiem 
pasniedzējiem. Kā jau visiem, arī 
man bija jāapgūst daudzi vispārē-
jie priekšmeti un pēdējos kursos 
arī profesionālie priekšmeti, kuri 
bija daudz saistošāki. 

Studijas sniedza arī daudz 
citu ieguvumu, piemēram, jaunus 
draugus, jaunus kontaktus. Stud-
iju laikā bija iespēja attīstīt arī 
savu personību, piedaloties 
dažādos pasākumos, organizē-
jot un vadot tos, gūstot jaunu 
pieredzi, drosmi, pašpārliecinātī-
bu, iemācoties prezentēšanas 
prasmes, veidojot sadarbību ar 
pasniedzējiem, uzņēmējiem un 
pārējiem studentiem. Studiju lai-
kā aktīvi darbojos Pārtikas Teh-
noloģijas fakultātes studējošo 
pašpārvaldē.

Kādas bija sajūtas  absolvējot 
augstskolu / universitāti?

Ieva: Protams, gandarījums, 
ka izdevies sasniegt mērķi. Jau 
tad skaidri zināju, ka tuvāka-

jā nākotnē turpināšu studijas, 
jāatzīst gan - citā jomā.

Kopumā varu apgalvot, ka 
studijas atceros ar pozitīvām 
atmiņām un vairākām jaunām, 
būtiskām atziņām, pēc kurām ik-
dienā vados vēl joprojām. 

Evita: Sajūtas bija ļoti labas, 
pacilājošas, jūtams atvieglojums 
pēc 4 gadu darba! Darba vietu at-
radu samērā ātri, jo bija saglabā-
jušies kontakti no prakses vietas.

Kā veiksmīgi, pēc ab-
solvēšanas, uzsākt darba gaitas?

Ieva: Manuprāt, viena no 
mūsdienu jauniešu izplatītāka-
jām problēmām, uzsākot darba 
gaitas, ir pacietības un uzņēmības 
trūkums. Nav noslēpums, ka 
lielākajai daļai sabiedrības 
gribētos strādāt mazāk un pelnīt 
vairāk, taču tas tā nenotiek. Ie-

saistoties darba tirgū, ir nemitī-
gi sevi jāpierāda, jādemonstrē 
savas zināšanas, prasmes, jāceļ 
sava profesionālā kvalifikācija, 
dažreiz jābūt „elastīgam” at-
tiecībā uz darba laiku. Ar to gri-
bu teikt, ka, manuprāt, ja vēlies 
darba devējām parādīt, ka augstu 
vērtē savu iespēju strādāt konk-
rētajā darbavietā, ir jārēķinās, ka 
dažkārt savas personīgās vēlmes, 
piemēram, kāda vasaras mūzikas 
festivāla apmeklēšana, tomēr 
jāatstāj otrajā plānā un nedaudz 
jāpastrādā arī tad, kad varbūt to 
negribas. 

Evita: Ja ir iespēja, tad prak-
ses vietās sevi jāparāda maksimā-
li labi, jo arī prakses vieta var 
būt kā nākamā darba vieta (tāpat 
kā manā gadījumā). Studiju lai-
kā jāmēģina komunicēt, ja tad 
iespēja ir, izveidot sadarbību ar 
uzņēmumiem, jāsaglabā kontakti 
ar studiju biedriem, jo arī tas var 
palīdzēt atrast darba vietu. Lai 
atrastu labāku darba vietu, nevar 
paļauties tikai uz sludinājumiem.

Ko tu dari šobrīd?

Ieva: Šobrīd strādāju, taču, 
kā jau teicu, rudenī plānoju 
neklātienē apgūt jaunas 
zināšanas, kas būs ļoti noderīgas 
arī esošajā darbības jomā. Ar 
esošajiem pienākumiem esmu 
ļoti apmierināta, jo darba process 
ir radošs un darbdiena paskrien 
vienā mirklī. 

Evita: Šobrīd strādāju Rīgā, 
kafejnīcā. Brīvajā laikā braucu 
uz Ilūksti, dejoju tautas deju 
kolektīvā „Labrīt!”, ar kuru 
tiek pavadīts daudz sava brīvā 
laika gan dejojot tepat novadā, 
gan braucot vieskoncertos. 
Pie dzīves Rīgā jau pamazām 
esmu pieradusi, kaut gan tik 
un tā ļoti velk uz dzimto pusi, 
jo te ir ģimene, draugi, deju 
kolektīvs. Labprāt, strādātu tuvāk 
mājvietai, ja te tiktu piedāvāts 
tikpat labi apmaksāts darbs. 
Pašlaik galvenais mērķis ir iegūt 
lielāku pieredzi viesmīlības 
sfērā, papildināt sevi, apmeklējot 
dažādus kursus un ja viss 
izdosies, varbūt nākotnē atvērt 
savu uzņēmumu!

Novēlējums šī gada absol-
ventiem.

Ieva: Joprojām uzskatu, ka, 
izvēloties turpmāko izglītības 
iestādi un mācību programmu, 
nevajag akli vadīties tikai pēc ar-
gumenta, ka iegūta kvalifikācija ir 
augsti atalgota un pieprasīta. Tas 
ir svarīgi, taču ideālajā gadījumā 
tai būtu jāsakrīt ar personīgajām 
vēlmēm un interesēm.

Mans novēlejums skanēs īsi: 
„Lai izdodās atrast to, kas sirdij 
tuvs, un veiksmīgi to realizēt! ” 

Evita: Esiet droši un nebai-
dieties no dažādiem izaicinā-
jumiem. Tikai jūs paši esat savas 
laimes kalēji, izvēlieties nākotnē 
darīt to, kas jūs patiešām interesē 
un aizrauj. Atcerieties, ka nauda 
cilvēku nedara laimīgu, laime 
sastāv no emocijām, atmiņām, 
darbiem, cilvēkiem sev apkārt! 
Lai veicās, izvēloties studiju pro-
grammu!

Pateicamies Ievai un Evitai 
par sarunu un pievienojamies 

viņu vēlējumiem!

Madara Pavlovska
redaktore

Evita Kuļikovska

Ieva Rimeicāne
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ASINS DONORU DIENA ILŪKSTĒ
Šī gada 21. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 13.00 Valsts asinsdonoru 

centrs (VADC) rīko izbraukumu Ilūkstes Kultūras namā, Brīvī-
bas ielā 12, Ilūkstes pag., Ilūkstes nov.

Lai Valsts asinsdonoru centrs spētu nodrošināt ikdienas ārstniecī-
bas iestāžu pieprasījumu pēc asinīm un asins komponentiem, ik dienu 
asinis nepieciešams ziedot 150 asins donoriem visā Latvijā. 

Mēs ļoti ceram uz Tavu atsaucību jo tikai Tu vari uzdāvināt 
dzīvību - dāvanu, kurai nav vērtības! 

Asins nodošana nekaitē cilvēka veselībai. Nododot asins, organis-
mā tiek stimulēta asinsrades sistēma un atjaunots asins sastāvs. Vese-
lam cilvēkam nodot asins nav kaitīgi. Asins ziedošana raisa pozitīvas 
izjūtas - palīdzība kādam grūtā brīdī.

Ziedojot asins, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu doku-
mentu - pasi , ID karti vai autovadītāja apliecību. No 1. jūlija katram 
donoram jāuzrāda arī savs bankas konta numurs. 

Kā jau iepriekš esam informējuši, tad no šī gada 1. jūlija Valsts 
asinsdonoru centrs uzsāk bezskaidras naudas norēķinus ar donoriem. 
Tas nozīmē, ka kompensācija zaudētā asins un asins komponentu ap-
joma atjaunošanai tiks ieskaitīta donora bankas kontā, nevis izmaksā-
ta skaidrā naudā kā tas tika darīts līdz šim. Lūdzam donorus laicīgi at-
vērt bankas kontu bezskaidras naudas norēķiniem. No 1. jūlija, nākot 
ziedot asinis, donoram obligāti jāņem līdzi un jāuzrāda savs bankas 
konta numurs.

Par asins donoru var kļūt – 
• personas vecumā no 18 līdz 65 gadiem, kas sver ne mazāk 

par 50 kg; 
• dienā pirms asins nodošanas neesi lietojis alkoholu; 
• esi paēdis, izgulējies, atpūties, jūties labi; 
• esi vesels un pēdējā laikā neesi slimojis; 
• pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un daudz šķidruma.

Izsmeļošāku informāciju par asins ziedošanu var uzzināt, zvanot 
pa bezmaksas informatīvo tālruni 8000 0003 
un mājas lapā www.donors.lv.

Inese Tīkmane
Valsts asinsdonoru centra

Sabiedrisko attiecību speciālists

ATCERIETIES!
Karstā laikā ir jāpalielina šķidruma uzņemšana, 

neatkarīgi no jūsu aktivitāšu intensitātes. Pie inten-
sīvas slodzes karstā vidē dzeriet divas līdz četras 
glāzes vēsa šķidruma (500–1000ml) katru stundu. 
Ja iespējams izvēlēties, dzeriet atdzesētu ūdeni, tēju 
bez cukura, minerālūdeni bez gāzes u.c. Dzerama-
jā ūdenī vēlams izšķīdināt nelielu sāls daudzumu. 
Dzeriet profilaktiski, negaidot, kamēr jums rodas 
slāpes!

Pastiprināta svīšana izvada no organisma sāļus un 
minerālvielas, kas ir ļoti nepieciešami organisma 
funkciju nodrošināšanai, tāpēc tie ir jāatjauno. Vei-
cot fiziskas aktivitātes, optimālākais veids atjaunot 
svīšanas laikā zaudētās vielas, ir lietojot sporta dzē-
rienus. Nelietojiet enerģētiskos dzērienus!

Atvēsināties iespējams, izmantojot elektriskos 
ventilatorus, tomēr, ja gaisa temperatūra pārsniedz 

32ºC ventilatora darbība, lai samazinātu karstumu, 
nebūs efektīva, ja jūs nemitrināsiet ķermeni.

Labākais veids kā atvēsināties, ir ieiet vēsā dušā 
vai vannā, vai doties uz vietu, kur ir gaisa kondicio-
nēšana (piemēram, lielveikali). Varat atvēsināt arī 
kājas, mērcējot vēsa ūdens vanniņā.

Ja neesat pieradis strādāt vai trenēties karstā laikā, 
no fiziskajām aktivitātēm atturieties. Ja nav iespē-
jams izvairīties, sāciet to darīt lēnām, pakāpeniski 
palielinot slodzi. Ja slodze karstā laikā rada ievēro-
jamu sirds ritma paātrināšanos un sāk trūkt elpas, 
PĀRTRAUCIET jebkādas aktivitātes. Ja sāk reibt 
galva, rodas apjukums, nespēks vai ģībonis, atvēsi-
nieties ar ūdeni, apgulieties, ja iespējams, paceliet 
kājas augstāk par ķermeni. Vajadzības gadījumā, iz-
sauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Mediķi un Veselības ministrija ir izstrādājusi ie-
teikumus, lai izvairītos no pārkaršanas vai citām 
veselības problēmām karstajā laikā:
• dienu nepieciešams plānot tā, lai varētu izvairī-

ties no svelmes un pēc iespējas vairāk atrastos 
labi vēdināmās telpās;

• nevajadzētu uzturieties atklātā saulē un strādāt 
ārā, kad karstums ir visintensīvākais;

• ieteicams valkāt cepuri un gaišas, vieglas, elpo-
jošas drēbes, vislabāk no kokvilnas auduma;

• jāpievērš uzmanība, lai līdzi būtu pietiekams 
ūdens daudzums;

• gadījumā ja uz ielas paliek pārāk karsti, speciā-
listi iesaka meklēt atvēsinājumu publiskās vietās: 
veikalos, kafejnīcās un telpās ar kondicionēšanas 
iekārtām;

• jāizvairās no ilgstošas un fiziskas piepūles saulē, 
kā arī karstās, nevēdinātās telpās;

• jāpalielina izdzertā šķidruma daudzums un tas 
jālieto, pirms sāk mocīt slāpes;

• nevajadzētu  lietot alkoholu, stipru kafiju un tēju, 
jo šie dzērieni pastiprina dehidratāciju;

• lai izvairītos no ādas apdegumiem, nepiecie-
šams lietot saules aizsargkrēmus;

• lai atvēsinātos, var iet vēsā dušā, vannā vai no-
rīvēties ar slapju dvieli;

• rūpīgi jāuzglabā pārtikas produkti, kas ātri bo-
jājas. Nepareizi uzglabājot pārtikas produktus 
un pēc tam tos lietojot uzturā, cilvēks var sa-
slimt;

• jāievēro piesardzība peldoties. Pārkarsis cil-
vēks nedrīkst strauji iet peldēties aukstā ūdenī.

Līga Formanicka 
Ilūkstes novada pašvaldības

Darba aizsardzības speciāliste

IETEIKUMI,  LAI JUSTOS LABI

SKOLĒNI STRĀDĀ VASARAS BRĪVLAIKĀ
Kā jau iepriekš tika infor-

mēts, šogad Ilūkstes novada paš-
valdība, sadarbībā ar Nodarbinā-
tības valsts aģentūru, no 1.jūnija 
līdz 31.augustam īsteno skolēnu 
nodarbinātības pasākumus vasa-
ras brīvlaikā. Tā ietvaros ik mē-
nesi tiek nodarbināti 16 skolēni. 
Noslēdzoties jūnija mēnesim 
jautājam skolēniem, kā viņiem 
sokās darbos, kā viņi jūtās un 
ko iesaka citiem skolēniem, kuri 
grasās doties darba gaitās. 

Lai gan darba rīts ir sācies 
agri, tiekoties ar strādājošajiem 
skolniekiem Ilūkstē, visi ir moži 
un smaidīgi, stāsta, ka ļoti prie-
cājās par šādām darba iespējām. 
„Mājās arī no mums ir miers”, 
smejās bērni. Jaunieši - Rūdolfs 
(15), Ieva (15), Pēteris (17) un 
Nikolajs (17) aizvada pēdējo 
darba dienu. Visi kā viens atzīst,  
ka šī ir pirmā pieredze oficiālā 
darba vietā, ir jāpierod pie kon-
krēta laika un darba grafika, kas 
nemaz nav slikti, jo audzinot 
raksturu. Kāds ceļās 5.00, kāds 
6.00, bet pirms septiņiem visi ir 
darba gatavībā. Galvenie veica-

mie darbi ir visi lauku bērniem 
zināmie - ravēšana, zāles grābša-
na, zaru griešana, uzkopšana. Un  
neviens nesūkstās, ka būtu par 
grūtu. „Pirmajā dienā, tik čakli 
strādājām, ka izdarījām to, kas 
bija paredzēts uz trīs dienām!”, 
lepojās jaunieši. Uz jautājumu, 
kas mudinājis skolēnus pieteik-
ties darbam vasarā, atbilde ir 
viena - „varēs saņemt savu pirmo 
algu un īstenot kādu sen lolotu 
sapni”. Kāds vēlās piedalīties 
velo maratonā, kāds lielāku ka-
batas naudu dodoties uz Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, bet cits vēlās beidzot 
iegādāties ko sen kārotu. Piemē-
ram, Justīne (16) no Bebrenes 
stāsta, ka grib savu motorolleri 
un lai gan ikdienā palīdz vecā-
kiem saimniecībā, tomēr papil-
dus darbs lieti noder. Arī Justīne 
ir apmierināta ar darba grafiku 
un veicamajiem pienākumiem, 
kuri nekādas grūtības nesagādā. 
Bet eglainietis Dāvis (15) uzska-
ta, ka šī pirmā darba pieredze ir 
laba ne tikai, lai nopelnītu, bet arī 
labs iemesls tam, lai aktīvi pava-

dītu vasaru, lai pieradinātu sevi 
pie agrās celšanās un darba, „lab-
prāt daru, ko lietderīgu arī ārpus 
mājas”, teic Dāvis. Bet Subatē 
jūnijā čakli strādāja  Rūdolfs un 
Valts, jūlijā darbu uzsāka Elīna 
un Luīze un, kā informēja Sofi-
ja Glūmāne, Subates pilsētas un 
Prodes pagasta pārvaldes vadī-
tāja, jaunieši palīdzēja sagatavot 
pilsētas estrādi un Ezermalas 
parku Līgo dienas svinībām, 
pludmales volejbola sacensībām. 
Ikdienā skolēni kopj apstādīju-
mus, sagrābj nopļauto zāli, stāda 
puķes, uzkopj kapsētas. Redzot 
jauniešus darbā, pieaug interese 
no vecāku, citu skolēnu puses  
par nodarbinātības iespējām pa-
gastos. „Jācer, ka arī nākošgad 
novadam būs iespēja piedalīties 
šādā projektā, nodarbināt vēl vai-
rāk jauniešu, jo čaklas darba ro-
kas  vasarā ļoti nepieciešamas, kā 
arī būs lielāka interese no jaunie-
šu puses,” teic Sofija Glūmāne.

Lai vai kurā vietā skolēni 
strādātu, visi kā viens saka, ka 
labprāt turpinātu darba gaitas un 
nemaz neplāno vasaru pavadīt 

laiskojoties. Indra Madarniece 
(Ilūkstes pilsētas labiekārtošanas 
darbu un komunālās saimniecī-
bas pārzine) daloties pārdomās 
par skolēnu veikumu saka: „Bēr-
ni ir kāri pēc darba, viņi cenšās, 
ir apzinīgi un nav zaudējuši kau-
na sajūtu, tādēļ darbs tiek veikts 
godprātīgi. Ikdienā daudz ar 

viņiem arī aprunājos, stāstu par 
savu pieredzi, jo bērnos ir jā-
saglabā šī darba mīlestība! Par 
mūsu krietnajiem jauniešiem 
paldies jāsaka viņu vecākiem un 
skolotājiem!” 

Madara Pavlovska
redaktore

Subatē strādā Valts, Elīna un Luīze

MOBILAIS MAMOGRĀFS BEBRENĒ
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmek-

lējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības 
Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 
Bebrenē 6.augustā, pie Bebrenes muižas dzirna-
vām stāvlaukumā. 

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc ie-
priekšēja pieraksta!!

• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaici-
nājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta 
Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklē-
jums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir de-
rīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta no-
rīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionā-
lo veselības dienestu – par maksu.

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 
un 27 86 66 55(reģistrācijai lūgums iepriekš sa-
gatavot personas kodu un tālruņa numuru)

Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai 
uz e-pastu info@mamografija.lv

Jolanta Selezņeva
SIA “Veselības centrs 4”

Mobilo mamogrāfu projekta  pacientu 
koordinātore
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6 NOVADA CILVĒKS – Jānis Krapāns

12.jūnijā tika atzīmēta 
Ilūkstes Romas katoļu baznīcas 
priestera prelāta Jāņa Krapāna 
priesterības piecdesmit gadu 
jubileja. Garajā priesterības 
mūžā ir  pārciesti gan padom-
ju varas gadi, kad pret reliģiju 
valdīja ideoloģiskais karš, gan 
teju 30 gadus strādāts Ukrainā, 
kur tika atjaunotas vairākas 
baznīcas un cilvēkos atdzima 
ticība. 83 gadu vecumā viņš 
joprojām veic savus pienāku-
mus. 

Ne vienā vien intervijā pries-
teris prelāts Jānis Krapāns ir da-
lījies savās atmiņās par bērnību, 
par ģimeni, ceļu uz priesterību, 
kalpošanu un darbu Ukrainā. 
Zinot, kaut nelielu daļu no tā, 
kāds ir bijis Jāņa Krapāna dzī-
ves gājums, tas raisa patiesu ap-
brīnu. Jānis Krapāns  stāsta par 

sarežģītajiem dzīves līkločiem, 
kas viņu pavadījuši ceļā uz savu 
mērķu sasniegšanu, galvenais ir 
„Zināt, kas būšu,” saka priesteris. 
Un tajā pat laikā viss, kas tika da-
rīts ir bijis ļoti pašsaprotami - ej, 
dari, neatkāpies, jo kā saka Jānis 
Krapāns - „iesāktais darbs ir jā-
pabeidz”. Par 30 pavadītajiem 
gadiem Ukrainā, teic: „toreiz 
Ukrainā - bija prieks neatlaisties, 
nemest plinti krūmos. Kurš dzīvo 
tam mērķim - tas sasniegs.” 

Par šo laiku un cilvēkiem, Jā-
nis Krapāns: 

Kalpošana ir sevis ziedoša-
na priekš cilvēkiem. Piecdesmit 
gadu laikā neesmu bijis ne vienā 
atvaļinājumā, ne kādās sanatori-
jās. Priesterim ir jāpalīdz cilvē-
kiem, jāpalīdz ģimenēm. Katra 
ģimene ir ar savām niansēm, 
svarīgākais ir saprast, piedot un 

aizmirst. Ja meklējam sevi, tad 
ir grūti, ja meklējam bērnu laimi, 
ģimenes laimi, tad viegli.

Ļaunus cilvēkus neesmu sati-
cis. Reiz pie manis atnāca viens 
čigāns, tāds nosalis, ne cimdiņi. 
Dodu cimdiņus un beigās paņem 
un apzog. Bet zaglis ir zaglis. Kā 
saka „kad zirgus nozog, tad stalli 
aizslēdz.” Tā arī mēs tagad - dur-
tiņas slēdzam.

Citi nemeklē kā būt labam, tie 
laikam savādākas zortes cilvēki. 
Vieglāk - atiet paprasīt. Dažreiz 
paši par tādiem audzinām, daudz 
dodot un tā izaug baltrocis. Ja 
Dieva baušļus zinātu un cens-
tos pildīt arī skolās ne tikai līdz 
3.klasei, bet ja būtu labi ieskaid-
rots  līdz 9.klasei, tad būtu daudz 
labāk. „Tev nebūs nokaut” - piek-
tais bauslis - māca dzīvot bez var-
darbības, dzeršanas, braukšanas 
alkohola reibumā. Šodien kaut 
kas ir ļoti mainījies. Mēs, kas 
esam uzauguši spaidu un nebrī-
ves laikos, laikam esam stiprāki 
un nosvērtāki. No bērnības atce-
ros, ka no rīta labprāt pirms sko-
las iegriezāmies baznīcā. Durvis 
tad nepārtraukti klabēja - skol-
nieki, strādnieki, no rīta iedami 
uz darbu, ienāca palūgties. Tagad 
mēs attālināmies, bieži baznīca 
ir kā ķeksītis. Vai arī baznīcā ie-
griežamies, kad ir slikti, kā saka 
- Когда тревога ищеш Бога!

Mūsdienās neviens nekad 
nav vainīgs. Zaudējam cilvēcību. 
Katrs pie savas silītes, cik var tik 
rauj. Baznīca audzina godīgumu. 
Dzīvo kārtīgi! Mēs viens no otra 
ietekmējamies. Ir jāredz labie 
piemēri. Ieskaties sevī. Ļaunu at-
maksā ar labu. 

Jānis Krapāns - dzimis 1932. 
gada 17.aprīlī septiņu bērnu ģi-
menē. Astoņu gadu vecumā pie-
ņēma Pirmo Svēto Komūniju, jo 
jau no ģimenes nāca skaists pie-
mērs - ir jāstrādā un jālūdzas Die-
va svētība. Tas dod spēku. 

Pēc Ilūkstes vidusskolas beig-
šanas Jānis Krapāns vēlējies stā-
ties Garīgajā seminārā, tomēr ko-
misariāts krievu laikos to neļāva, 
un 1952. gadā Jānims  Krapānam 
tika atņemti dokumenti. Gads 
tika pavadīts kolhozā, barojot 
cūkas. Atgūstot dokumentus viņš 
iestājās seminārā, bet pēc pirmā 
pavadītā mācību gada nācās do-

ties kara dienestā. Pēc dienesta, 
seminārā tika aizvadīti vēl divi 
mācību gadi, bet 1959. gadā nāca 
Ņ. Hruščova paziņojums par to, 
ka padomju valstīs baznīcu nebūs 
un līdz ar to arī priesterus neva-
jadzēs.  Šī paziņojuma dēļ atkal 
sapni par priesterību nācās atlikt. 
Četri gadi tika pavadīti strādājot 
A.Popova Rīgas radio rūpnīcā, 
bet ar L. Brežņeva stāšanos pie 
varas Jānim Krapānam vairs neti-
ka liegta iespēja pabeigt seminā-
ru. 1965. gada 12. jūnijā pēc 12 
cerību un pārbaudījumu gadiem 
bīskaps Julians Vaivods Jāni Kra-
pānu iesvētīja par priesteri. 

Pēc trim Latvijā nokalpotiem 

gadiem Jānis Krapāns kopā ar 
bīskapu Julianu Vaivodu tikās 
ar priesteriem no Ukrainas, kuri 
stāstīja par sarežģīto situāciju 
valstī, kur tolaik praktiski nebi-
ja priesteru, kas varētu apkalpot 
draudzes. Un tikšanās laikā tika 
nolemts uz Ukrainu sūtīt priesteri 
Jāni Krapānu. Sākotnēji Ukrainā 
bija paredzēts uzturēties divus 
gadus, bet beigās, kalpošanā Uk-
rainā tika pavadīti teju 30 gadi. 

Tolaik Ukrainā nebija pries-
teru, tāpēc jaunajam Latvijas 
priesterim bija jāpaspēj apkalpot 
draudzes, kuras viena no otras at-
radās pat vairāku simtu kilometru 
attālumā. Priesterim Jānim Kra-
pānam vienam bija jāizbraukā 
teritorija, kuru varētu salīdzināt 
ar pusi Latvijas. Ukrainā Jānis 
Krapāns pavadīja visus padomju 
varas gadus, tāpat kā daudzi citi 
amata un aicinājuma brāļi nebū-
dams piereģistrēts kā priesteris. 
Turklāt sākotnēji viņam nebija 
arī oficiāla pieraksta šajā valstī, 
tāpēc nācās nakšņot baznīcās, za-
kristejās un zvanu telpās. Savas 
mājas viņam nebija. 

Atminoties dzīvi Ukrainā, 
prelāts stāsta par to, kā nācies 
Svētās Mises gan ziemā, gan va-
sarā svinēt uz baznīcas kāpnēm. 
Tas bija Kijevā, kur baznīcā iekšā 
tikt nevarēja, jo tajā bija iekārtots 
Zinātniskā ateisma institūts. To-
mēr ar gadiem gan šo baznīcu, 
gan citas, kurās sākotnēji iekļūt 
nevarēja, izdevās atgūt un svi-
nēt tajās Dievkalpojumus. Pie-
mēram, 1991.gadā tika atjaunota 

baznīca Kijevā Vladimira kalnā, 
tagad tur esot 40 priesteri, 2 bīs-
kapi. Pavadītais laiks Ukrainā ir 
bijis sarežģīts, bet ļoti skaists, 
uzsver priesteris: „Tas ir skaists 
darbs, iesēt pirmo sēkliņu.” Jānis 
Krapāns pēdējo reizi Ukrainā bija 
1998.gadā, ar aizkustinājumu 
sakot, ja veselība dotu, labprāt 
uz turieni aizbrauktu vēlreiz, bet 
„visam savs laiks, jāpieņem arī 
tas. Nav ko kurnēt,” ar smaidu 
piemetina Jānis Krapāns.

Kā jau iepriekš tika minēts, 
12.jūnijā, atzīmējot priestera pre-
lāta Jāņa Krapāna priesterības 
50 gadus, Ilūkstes Romas katoļu 

baznīcā pulcējās ļaudis, lai svinī-
gajā misē sveiktu Ilūkstes drau-
dzes priesteri.

Priesterība ir solījums uz 
mūžu, kad savā darbā tu dziedē 
cilvēku dvēseles. Tā par saviem 
pienākumiem izsakās katoļu baz-
nīcas mācītāji, kuri arī bija iera-
dušies sveikt Jāni Krapānu. Patei-
cībā par nesavtīgo kalpošanu, bija 
ieradušies arī ticīgie no Ukrainas 
- „Jūs mums atvērāt Dievu,” teic 
ukraiņu viesi. Dievkalpojuma lai-
kā skanēja laba vēlējumi un pa-
teicības vārdi priesterim prelātam 
Jānim Krapānam. Svinīgajā misē 
Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs 
Romas katoļu draudzes dekāns 
un prāvests Aleksandrs Madelāns 
saka: „Laimīgs ir tas jaunietis, 
kurš sadzird Dieva aicinājumu 
kļūt par priesteri... Esi mīļš garī-
gais tēvs.” 

Ar priesteri prelātu Jāni Kra-
pānu tikāmies un sarunājāmies 
saulainā jūnija dienā Ilūkstē, 
turpat, kā saka priesteris,  viņa 
mājiņā. „Lai nav tādu ilgu, kas 
nepiepildās. Ja dzīvo mērķim, tad 
agrāk vai vēlāk tas tiek sasniegts. 
Neskaust citiem, bet pašam strā-
dāt,” vēl Jānis Krapāns.

Ar  priesteri prelātu Jāni Kra-
pānu sarunājās

Madara Pavlovska
Redaktore

PRIESTERĪBA - SOLĪJUMS UZ MŪŽU

Priesteris prelāts Jānis Krapāns 83 gadu vecumā joprojām veic 
savus pienākumus

„Kalpošana ir sevis ziedošana priekš cilvēkiem...Priesterim ir 
jāpalīdz cilvēkiem, jāpalīdz ģimenēm,”saka Jānis Krapāns

Atzīmējot priestera prelāta Jāņa Krapāna priesterības 50 gadus
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7DOŠANAS SPĒKS

Mūsu novadā - Bebrenē, Eglainē un 
Ilūkstē jau kādu laiku darbojas Zupas vir-
tuves.  Bebrenē un Eglainē tā pastāv 5 ga-
dus, bet Ilūkstē - 3 mēnešus. Katrai Zupas 
virtuvei ir savs stāsts, kā radās ideja, kā tā 
tika izveidota, kur gatavo un kā pasniedz 
ēdienu un tamlīdzīgi,  bet kopīgs ir viens, 
kas tās vieno - tas ir Dievs un lūgšana. 

Ideja par Zupas virtuves izveidoša-
nu Ilūkstē radās jau sen, bet nebija nevie-
na, kas uzņemtos iniciatīvu. Bet tad Dievs 
uzrunāja mani, es atvēru savas sirds durvis 
un ielaidu tajā kalpošanas dāvanu... 

Ir dažādas iespējas, kādos iet garīgās 
izaugsmes ceļu, viena no tām - kalpošana 
tuvākajam.  Protams, kalpošana var būt ir 
dažāda, bet mana izvēle - kalpot šādi. Tas 
man dāvā mieru un prieku. Priecājos, ka 
esmu jau vienu pakāpienu augstāk...

Savā virtuvē gaidām ikvienu, kas da-
žādu iemeslu dēļ nokļuvis dzīves grūtībās 
un meklē atbalstu. Mēs uzņemam cilvēkus 
siltās telpās, pasniedzam siltu zupu, gata-
votu no ziedotajiem produktiem, dāvājam 
savu uzmanību, rūpes un mīlestību.

Man bieži uzdod jautājumu, vai tiešām 
mums Ilūkstē ir tik daudz cilvēku, kam 
nav, ko ēst?  Citi saka: „Mēs sūri, grūti 
strādājam un pelnām naudu, bet mums 
nekas nav par brīvu”. Es atbildu, ka nav 
jau svarīgi, vai cilvēkam ir ko ēst, vai nav, 
vai viņš ir spējīgs strādāt vai nav. Mēs 
taču katrs varam nonākt līdzīgās grūtībās. 
Mums uz durvīm nav rakstīts, ka gaidām 
tikai tos, kas nestrādā. Lūdzu! Var nākt 
jebkurš! Šeit netiek prasīti dokumenti 
un netiek teikts: „Tu taču esi pieaudzis, 
vari pelnīt pats”. Dievs ir Mīlestība, un 
arī mums jābūt Mīlestībai. Mūsu alga ir 
prieks, ko saņemam - tā ir mūsu kalpoša-
na, tas palīdz mums augt. 

Mūsu Zupas virtuve ir kā mazs resto-
rāns mūsu klientiem. Šeit viņi jūtas gai-

dīti, un vislielākais prieks par to, ka viņi 
ir emocionāli atvērti un brīvi, ar viņiem 
ir viegli komunicēt. Notiek iepazīšanās 
Dievu – pie stenda pieliekam Dieva vār-
du, ēdienreizi pie galda sākam ar lūgšanu, 
un nevienam pret to nav iebildumu. Pā-
runājam, kā pagājusi nedēļa – kas jauns, 
kas labs vai slikts noticis. Organizējam arī 
vienkāršas tikšanās reizes, kad pasēžam, 
padzeram kafiju un vienkārši dalāmies ie-
spaidos par piedzīvoto. Arī tad neizpaliek 
kopīgas lūgšanas. 

Aprīļa sākumā svinējām Kristus aug-
šāmcelšanās svētkus - Lieldienas. Bērni 
kopā ar jauniešu atbalsta grupu bija sa-
gatavojuši slavēšanas dziesmas. Vienojā-
mies kopīgā lūgšanā, pateicāmies Dievam 
par sarūpēto maltīti un kopā būšanu, tad 
sēdāmies pie galda, paēdām gardo mie-
lastu, runājāmies. Mums pievienojās arī 
priesteris kopā ar misionāru no Ukrainas, 
pastāstīja par pieredzēto un deva savu svē-
tību. 

Man bieži jautā, kā es visu varu uzspēt, 
jo man ir ģimene, bērni… Ziniet, es pati to 
nespēju - man ir Dievs, kas lietas sakār-
to tā, lai viss notiktu. Mana ģimene - vīrs 
un bērni - man palīdz šajā kalpošanā, mēs 
esam vienoti. Tas palīdz arī mums saprast, 
ka neesam vienādi un ka jāmīl  tie, kuri 
ir savādāki. To redz un mācās arī mūsu 
bērni. 

Bez mīlestības ir grūti dzīvot, bet, ja 
tu mīli, sirds atveras un kļūst gaišāka. Pats 
galvenais ir atvērt savas sirds durvis un ie-
laist tajā Dieva mīlestību. Dzīvot aizvērtu 
sirdi ir tāpat, kā liet ūdeni aizvērtā traukā 
– tas līst pāri vāka malām un nemaz netiek 
iekšā, bet, ja atver vāciņu, ūdens līst iekšā 
un pat plūst pāri. Tāpēc atvērsim „vāciņu” 
un ļausim Dievam darboties, mīlēsim sev 
tuvākos un savādākos.

Edīte Čamāne
Ilūkstes Zupas virtuves „sargeņģelis”

Bebrenes zupas virtuve darbu sāka 
2010. gada 22. novembrī pēc priestera 
Arņa Maziļevska ieteikuma, lai veicinātu 
žēlsirdības darbus draudzē, mācītos mīlēt 
vienam otru un iepazīstinātu ar Dievu tos, 
kuri Viņu vēl nepazīst. 

Zupas virtuve darbojas divas reizes ne-
dēļā. Vidējais ēdāju skaits ziemas periodā 
ir aptuveni 11 cilvēki, bet vasarā nedaudz 
mazāk - 8. Pastāvīgās zupas virējas ir trīs: 
Sandra, Silvija un Dzintra, bet vajadzības 
gadījumā ir arī vairāki palīgi. No 2014. 
gada septembra Dzintra pēc vairāku gadu 
kalpošanas zupas virtuvē pieņēma lēmu-
mu kļūt par misionāri un devās uz Uk-
rainu, lai vienu gadu savas dzīves veltītu 
Dievam. Sandra un Silvija turpina iesākto 
darbu un ir gandarītas par paveikto, atzīs-
tot, ka šī kalpošana bieži vien ir svarīgāka 
viņu pašu garīgai izaugsmei un pārveidei, 
nekā izvārītā zupa ēdājiem.  

Silvija saka: „Zupas virtuve ir vaja-
dzīga man pašai, lai stiprinātu ticību un 
piedzīvotu Dieva žēlsirdību. Kad es ilgā-
ku laiku netieku uz šejieni, tad man ļoti 
pietrūkst mūsu zupas virtuves. Ilgojos pēc 
darba, cilvēkiem. Esam sadraudzējušies ar 
zupas ēdājiem. Man viņi ir mīļi. ”

Sandra saka: „Darbs zupas virtuvē man 
ir iemācījis iemīlēt cilvēkus un saredzēt 
citu cilvēku vajadzības, būt žēlsirdīgai. 
Gūstu mieru un gandarījumu par padarī-
to darbu. Katra paēdušā cilvēka smaids 
un pateicība ir mans lielākais prieks. Mēs 
esam kā liela un draudzīga ģimene.”

Pastāvīgie zupas virtuves apmeklētāji 
apgalvo, ka viņi līdz ar ēdienu saņem arī 
garīgo stiprinājumu, jo katru ēdienreizi 
sākam ar Svēto rakstu lasījumu un lūgša-
nu. Saka, ka jūtas vienmēr gaidīti, jo te ar 
viņiem aprunājas un uzklausa. Ir ieticējuši 
Dievam un ir kļuvuši par draudzes locek-
ļiem. Gandrīz visi zupas virtuves dalīb-
nieki ir piedalījušies „Alfas” kursos, nāk 

uz lūgšanas grupiņām, piedalās dažādās 
rekolekcijās un paši sākuši darboties kā 
palīgi zupas virtuvē. 

Paldies Dievam par Viņa brīnumu dar-
biem Bebrenē. 

Sandra Soma

Eglaines katoļu draudzes zupas vir-
tuve.

Doma par zupas virtuves organizēšanu 
radās gadus piecus atpakaļ, kad bija ļoti 
auksta ziema. Lūgšanu grupā un dievkal-
pojuma laikā lūdzāmies šajā nodomā. Bi-
jām priecīgi, ka jau pirmajā tikšanās rei-
zē ieradās ļaudis.  Tikšanās notiek  divas 
reizes nedēļā - sākumā ir pateicības lūg-
šana, tad lasām fragmentu no Svētajiem 
rakstiem. Pusdienu laikā notiek sarunas, 
kad cilvēki dalās par piedzīvoto, vienmēr 
interesējamies par tiem, kuri kādreiz ne-
ierodas.  

Šo gadu laikā zupas virtuves apmekle-
tāji ir kļuvuši par mūsu draudzes drau-
giem: viņi tiek aicināti piedalīties  gan 
mūsu baznīcas pasākumos, gan dažādās 
rekolekcijās. Pēdējā menesī  mēs visi kopā 
piedalāmies „Alfa” kursos. 

Zupas virtuvē kalpo 4 - 5 ģimenes, 
kuras gatavo ēdienu. Arī draudzes locek-
ļi  ziedo šim nolūkam gan produktus, gan 
finanses. Mūsu garīgie  padomdevēji ir 
priesteri Andrejs Skadiņš un Arnis Mazi-
ļevskis.

Saprotam, ka tas ir  Dieva darbs, bet 
mēs - Viņa izstieptās rokas. Visos laikos 
sabiedrībā ir bijuši trūcīgie, vājie un at-
stumtie. Tas nav mūsu ziņā kadu tiesāt, 
bet mēs varam sniegt  palīdzību  tiem, kas 
gatavi to pieņemt,  izdzīvot Evaņģēliju - 
patiesu prieku rūpēties par tuvāko.

Ligita Petuhova

ZUPAS VIRTUVES NOVADĀ

VASARAS KRISTIEŠU NOMETNE BEBRENĒ 
„DIEVS IR ĻOTI, ĻOTI LABS”

No 25. jūnija līdz 1.jūlijam bērniem 
bija iespēja brīnišķīgi un neaizmirstami 
pavadīt laiku kristiešu nometnē. Pavisam 
nometnē piedalījās 106 bērni. Skolēni tika 
sadalīti 9 grupiņās. Katrai grupai bija savi 
skolotāji un palīgi, kuri centās šajā laikā 
būt viņu draugi, kā arī, kuri rūpējās, uz-
klausīja, iedrošināja, atbalstīja, ja kļuva 
skumji – samīļoja, un, protams, juta līdzi 

savai grupiņai ikkatrā aktivitātē.
Katra pavadītā diena bērniem bija jaut-

ra, izzinoša, aizraujoša un pārsteigumiem 
bagāta. Šajā laikā bērni daudz ko piedzī-
voja un iemācījās:
• Rītos celties un kopā doties uz rīta 

rosmi, kuru vadīja paši nometnes da-
lībnieki;

• Kopā doties uz maltīti, 
kas sākās ar kopīgu lūgšanu;
• Bībeles stundās uzzi-
nāt, ka Dievs ikkatru mīl, 
ka visi ir Viņa princeses un 
prinči; (tā ietvaros bija iz-
domāts nometnes moto – 
„никакого больше стреcса, 
для Иисуса я принцесcа!”; 
„neesam vairs nekādi minči, 
esam Jēzus Kristus prinči!”); 
un tuvāk iepazīt Bībeli;
• Dažādās kopīgajās spē-
lēs pārbaudīt prasmi sadar-
boties, kopīgi iziet dažādus 
pārbaudījumus un šķēršļus, 
vienam otru atbalstīt un iz-
palīdzēt; kā arī ar prieku gan 
uzvarēt, gan zaudēt;
• Piedalīties jautrajos 
startos kopā ar speciāli apmā-
cītajiem suņiem, pavizināties 
zirga pajūgā, un par vizināša-
nu pabarot zirgu;

• Vakara programmās baznīcā īpaši iz-
just Dieva klātbūtni un mīlestību;

• Balles vakarā „Balle pie Karaļa un 
Karalienes” piedzīvot brīnumu, kļūs-
tot par prinčiem un princesēm, saņemt 
Karaļa ( priestera Arņa) svētību un Ka-
ralienes (nometnes vadītājas Ināras) 
medaljonus; dejot dejas, kopīgi ēst 

„karaliskos ēdienus”, un, protams, uz-
vesties kā princesēm un prinčiem;

• Interešu pulciņos varēja izvēlēties sev 
mīļāko nodarbošanos: dziedāt, pērļot, 
zīmēt, sportot, spēlēt futbolu, mest 
šautriņas, šaut ar loku;

• Talantu vakarā - „Jaunais Vilnis Be-
brenē - 2015”- katra grupiņa atklāja un 
visus pārsteidza ar saviem Dieva do-
tiem talantiem. Daudziem bērniem tā 
bija iespēja pārvarēt uztraukumu, noti-
cēt saviem spēkiem un parādīt savu ta-
lantu tik lielas publikas priekšā. Kā arī 
šī vakara turpinājumā ar saviem vecā-
kiem priecāties pie ugunskura, baudīt 
ugunskurā ceptas desiņas, našķoties 
ar nopelnītām kūkām, saldējumu, un, 
protams, priecāties par burvīgo salūtu.

Bērni ir pateicīgi, ka Dievs ir uzrunā-
jis tik daudzas sirdis, kuras ir atsauku-
šās, lai viņiem dāvātu šajā kopā būšanas 
laikā prieku, ticību, cerību un mīlestību. 
Viņi saka paldies visiem atbalstītājiem, 
organizatoriem, vadītājiem, priesteriem, 
misionāriem, un visiem, kuri par viņiem 
rūpējās. 

Ināra Balode – Boluža
nometnes vadītāja

Vasaras kristiešu nometne Bebrenē
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Ilūkstes novada vieglatlēti piedalījās Latvijas jaunatnes olimpiādē
Latvijas Jaunatnes olimpiāde no 3. līdz 5. jūli-

jam norisinājās Valmierā un Cēsīs, atsevišķos spor-
ta veidos arī Burtnieku novadā, Kocēnu novadā, 
Limbažu novadā, Valkas novadā, Jūrmalas pilsētā, 
Rīgas pilsētā un Līgatnes novadā. 3.jūlijā, Valmie-
ras estrādē ar dalībnieku gājienu, olimpiskās lāpas 
iedegšanu un olimpiskā karoga uzvilkšanu, kā arī 
krāšņu uguns un gaismas šovu tika atklāta Latvijas 
Jaunatnes vasaras Olimpiāde. Dalībai olimpiādē 
šogad bija akreditēti 2637 sportisti no 83 pašvaldī-
bām. Sportisti trīs olimpiādes dienās cīnījās par 236 
medaļu komplektiem 26 sporta veidos.

Ilūkstes novadu šajās sacensībās pārstāvēja 
1999.-2000.g.dz. vieglatlēti, izcīnot četras godalgo-
tas vietas. Pēc sacensību nolikuma pirmo trīs vietu 
ieguvēji individuālajos sporta veidos (disciplīnās) 
un sporta spēlēs bija apbalvoti ar medaļām un dip-
lomiem, 4. – 6. vieta ar diplomiem.

Ilūkstes novada komandā labus rezultātus sa-
sniedza sekojošie sportisti:

4. vieta Anna Marija Petrakova 2000m kavēk-
ļu skrējienā - 8min. 08,98sek. (11 dalībnieces) un 

3000m distancē - 11min. 35,48sek. (17 dalībnieces).
5. vieta 4x400m stafetes skrējienā (Anna Marija 

Petrakova, Sonora Skudra, Evita Kūliņa un Sanita 
Vitkovska) ar rezultātu 4min. 29,55sek. (7 koman-
das).

6. vieta Sanita Vitkovska 800m skrējienā - 2min. 
32,96sek. (27 dalībnieces).

7. vieta Krista Rutkupa 3kg lodes grūšanā - 11m 
54cm (33 dalībnieces).

8. vieta Sonora Skudra 800m skrējienā - 2min. 
34,25 (personiskais rekords, 27 dalībnieces)

9. vieta 4x100m stafetes skrējienā (Ilona 
Daukste, Sonora Skudra, Evita Kūliņa un Sanita 
Vitkovska) ar rezultātu 54,70sek. (13 komandas).

10. vieta Lauris Dombrovskis 700g šķēpa me-
šanā - 36m 68cm (17 dalībnieki) un Sonora Skudra 
400m skrējienā - 1min. 04,76sek. (35 dalībnieces).

17. vieta Elvis Ancāns 100m skrējienā - 
12,19sek. (personiskais rekords, 70 dalībnieki).

Ilūkstes novada Sporta skolaIlūkstes novada vieglatlēti Latvijas jaunatnes olimpiādē

Ilūkstes novada vieglatlētiem medaļas Latvijas jauniešu čempionātā
Veiksmīgi nostartēja Ilūkstes novada 

Sporta skolas audzēkņi Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā U-18 grupā, kas risinājās Ogrē, 
19. un 20. jūnijā, izcīnot trīs medaļas (vienu 
sudraba un divas bronzas). 

Aleksandrs Ķuneļs 1,5 kg diska mešanā 
izcīnīja 2.vietu ar personisko rekordu 41m 
96cm. Sacensību sākums Aleksandram nebi-
ja veiksmīgs, pirmie divi mēģinājumi nebija 
ieskaitīti, jo disks piezemējās ārpus sektora, 
trešajā meģinājumā viņš sasniedza 34m 36cm 
un iekļuva finālā, finālsacensībās piektajā 
meģinājumā Aleksandrs pietuvojās savam 
personiskajam rekordam un uzrādīja 39m 
79cm, tobrīd viņš jau bija 4.vietā. Pēdējā ses-
tajā mēģinājumā Aleksandram izdevās lielisks 
metiens un personiskais rekords bija labots 
par 1m76cm. 5kg lodes grūšanā Aleksandrs 
arī sasniedza personisko rekordu un izcīnīja 
3.vietu ar rezultātu 13m 75cm. Bet Sanita Vit-
kovska 800m skrējienā tikai pēdējos metros ar 
lielisku finiša spurtu izcīnīja bronzas medaļu 
ar rezultātu 2min. 27,38sek., uzlabojot perso-
nisko rekordu par 11,19sek. Savukārt Kristai 
Rutkupai izcīnīta 4.vieta 3kg lodes grūšanā, ar 
rezultātu 12m 73cm (savu personisko rekordu 
uzlaboja par 59cm). Sonorai Skudrai - 8.vie-
ta 400m skrējienā - 1min. 04,47sek. un 800m 
distancē - 2min.36,85sek., arī personīgie sa-
sniegumi. Sacensībām sportistus sagatavoja 

treneri Svetlana Petrakova un Arnis 
Pašķevičs.

Savukārt no 27. un 28.jūnijā 
Jēkabpilī notika Latvijas čempio-
nāts vieglatlētika U-20 un U-16 
grupām. Ilūkstes novada vieglatlēte 
Anna Marija Petrakova ar personis-
ko rekordu 5 min. 17,53 sek. izcīnīja 
bronzas godalgu 1500m skrējienā. 
Otrajā sacensību dienā Anna Marija 
startēja 2000m kavēkļu skrējienā. 
150m pirms finiša viņa turēja līder-
pozīciju un negaidīti nokrita pēc 
neveiksmīgas piezemēšanas ūdens 
bedrē, bet tomēr noskrēja līdz fini-
šam un izcīnīja 2. vietu ar rezultātu 8 
min. 10,21 sek. kas atpaliek no viņa 
personiskā rekorda par 18,19 sek.

Bet Elvis Ancāns izcīnīja 11.vie-
tu 100m skrējienā ar personisko 
rekordu 12,37 sek. Zviedru stafetē 
(100+200+300+400m) Ilūkstes no-
vada Sporta skolas audzēkņi Santis 
Setkovskis, Armands Macijevskis, 
Artūrs Grāvītis un Elvis Ancāns iz-
cīnīja 8.vietu.

Ilūkstes novada Sporta skola Jaunie sportisti, Latvijas čempionātā vieglatlētikā, labo savus personisko rekordus un 
izcīna medaļas

Ilūkstes novada sporta skolas futbola komanda
Ilūkstes novada sporta skolas 

(Ilūkstes NSS) futbola komanda 
piedalās Latvijas 2. līgas futbola 
čempionātā 2015. Čempionāts 

tiek aizvadīts trīs posmos un šo-
brīd tiek aizvadītas pirmā posma 
sacensības,  jeb reģionu čempio-
nāti, kurus organizē reģionālās 

organizācijas.Sacensības notiek 
no aprīļa un risinās ne vēlāk kā 
līdz 2015. gada 28. septembrim. 
2015.gada  Latgales 2.līgas čem-

pionāta laikā tiek noskaidrotas 
labākās Latgales futbola koman-
das un noteiktas divas labākās 
komandas - 2.līgas finālsacensību 
dalībnieces. Šobrīd Ilūkstes NSS 
futbola komanda ieņem 6.vietu.

Savukārt  otrā posma sacensī-
bas ir paredzētas  no septembra 
beigām  līdz 2015. gada 19. ok-
tobrim (ieskaitot) - grupu turnīru  
organizē un vada LFF Sacensību 
organizācijas komiteja.    Bet 
trešā posma sacensības - finālu 
organizē un vada LFF Sacensī-
bu nodaļa. Fināls notiks kādā no 
finālistu stadioniem, kas tiek no-
teikts ar izlozi. 

Turam īkšķus par mūsu koman-
du!

Ilūkstes NSS futbola komandas 
sastāvs:

1. Jevgēnijs Ivanovs            
2. Igors Sudniks                    
3. Elgars Romanovskis        
4. Mārtiņš Rubļevskis        
5. Dainis Dembņaks            
6. Oskars Romansevičs     
7. Uldis Raups                      

8. Vladislavs Proščenko     
9. Aleksandrs Gibovskis    
10. Kristaps Spēks             
11. Deivis Pilacs                   
12. Ruslāns Nagijevs          
13. Ņikita Jefimovs               
14. Elvis Bovins                     
15. Maksims Harlamovs      
16. Dmitrijs Lomako           
17. Ņikita Rakeļs               
18. Valdis Ondzuls              
19. Armīns Kaniņš              
20. Dāvis Cucurs                   
21. Andrejs Polovinkins      
22. Sergejs Prokopkins        
23. Imants Rimovičs            
24. Vladimirs Žavoronkovs
25. Aleksandrs Vorotinskis          
Galv. treneris: Vladimirs Žavo-

ronkovs
Treneris: Aleksandrs Vorotins-

kis

Madara Pavlovska
redaktorelūkstes NSS futbola komanda
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8.augustā notiks Ilūkstes novada velomaratons veltīts Heronīma Lapkovska piemiņai. 
Šogad jubilejas gads, velomaratons notiks 10 reizi.

VELOMARATONA  NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis un uzdevums:

1.1. Iemūžināt izcilā velotrenera, Ilūkstes novada riteņbraukšanas tradīciju saglabātāja 
un kopēja Heronīma Lapkovska piemiņu;
1.2. Popularizēt riteņbraukšanas sportu Ilūkstes novada iedzīvotāju vidū, stiprinot 
draudzīgas attiecības ar citu reģionu sportistiem; 
1.3. Piesaistīt jaunatni riteņbraukšanas sportam.

2. Sacensību vadība:
2.1. Sacensības organizē Ilūkstes novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas 
Riteņbraukšanas federāciju. Sacensības notiek saskaņā ar SRS sacensību noteikumiem;
2.2. Sacensību organizācijas nodrošināšanai tiek izveidota organizācijas komiteja, 
kurā ietilpst:
2.2.1. Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas p.i. 
Līga Baltrukeviča;
2.2.2. Ilūkstes novada pašvaldības sporta metodiķis Vladimirs Žigajevs;
2.2.3. Ilūkstes novada pašvaldības deputāts, skolotājs Viktors Jasiņavičs;
2.2.4. Ilūkstes novada sporta skolas direktora vietnieks Sergejs Petrakovs;
2.2.5. Ilūkstes 1.vidusskolas sporta skolotāja Sandra Dilāne;
2.2.6. Ilūkstes 1.vidusskolas sporta skolotāja Elita Rutkupa;
2.2.7. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas sporta skolotājs Vladimirs Novikovs;
2.2.8. Bebrenes vidusskolas sporta skolotāja Diāna Caune-Ostrovska;
2.2.9. Subates pamatskolas sporta skolotājs Edgars Gaidamovičs;
2.2.10. Ilūkstes novada sporta veterānu biedrības valdes priekšsēdētājs 
Vladislavs Mackevičs.
2.3. Sacensību galvenais tiesnesis – Līga Baltrukeviča;
2.4. Sacensību koordinators – Vladimirs Žigajevs (tālr. 29495512; 
e-pasts: vlazig@inbox.lv);
2.5. Trases atbildīgais – Viktors Jasiņavičs;
2.6. Sacensību galvenā sekretāre - Sandra Dilāne;
2.7. Atbildīgais par laika tiesnešu darbību -  Sergejs Petrakovs;
2.8. Sacensību komentētājs – Vladislavs Mackevičs;
2.9. Atbildīgais par sacensību dalībnieku elektronisko reģistrāciju – Andrejs Vizulis.

3. Sacensību norises laiks un vieta: 
3.1. Sacensības notiek sestdien, 2015. gada 8. augustā, ILŪKSTĒ.
3.2. Reģistrēšanās no plkst. 8.30 līdz 10.15 Ilūkstes pilsētas stadionā.
3.3. Reģistrēšanās bērnu sacensībām no plkst. 8.30 līdz 9.30 Ilūkstes pilsētas stadionā; 
3.4. Bērnu sacensības notiks Ilūkstes pilsētas stadionā plkst. 9.30. 
3.5. Sacensību svinīgā atklāšana un bērnu sacensību uzvarētāju apbalvošana 
plkst.10.30.
3.6. Velomaratona starts plkst. 11.00, Ilūkstes pilsētas Stadiona ielā.
3.7. Sacensību finišs Ilūkstes pilsētas Stadiona ielā (skatīt nolikuma pielikumā – 
Sacensību trases maršruta kartē).

4. Sacensību dalībnieki:
4.1. Ilūkstes novada un citu novadu iedzīvotāji, kā arī visu republikas sporta klubu un 
riteņbraukšanas klubu biedri, un visi aktīvas atpūtas un riteņbraukšanas sporta cienītāji 
bez vecuma ierobežojuma.
4.2. Bērni līdz 10 gadu vecumam šādās vecuma grupās:

BĒRNI
Grupa MEITENES Grupa ZĒNI
M-2 2012. – 2013. g.dz. (2-3 gadi) Z-2 2012. – 2013. g.dz. (2-3 gadi)
M-4 2010. – 2011. g.dz. (4-5 gadi) Z-4 2010. – 2011. g.dz. (4-5 gadi)
M-6 2008. – 2009. g.dz. (6-7 gadi) Z-6 2008. – 2009. g.dz. (6-7 gadi)
M-8 2006. – 2007. g.dz. (8-9 gadi) Z-8 2006. – 2007. g.dz. (8-9 gadi)

4.3. Sportisti – riteņbraucēji (jaunietes, jaunieši, sievietes vīrieši) šādās vecuma 
grupās:
Grupa SIEVIETES UN JAUNIETES Grupa VĪRIEŠI UN JAUNIEŠI
JS -10 2002. – 2005. g.dz. (10-13 gadi) JV-10 2002. – 2005. g.dz. (10-13 gadi)
JS -14 1999. – 2001. g.dz. (14-16 gadi) JV-14 1999. – 2001. g.dz. (14-16 gadi)
S-17 1986. – 1998. g.dz. (17-29 gadi) V-17 1986. – 1998. g.dz. (17-29 gadi)
S-30 1976. – 1985. g.dz. (30-39 gadi) V-30 1976. – 1985. g.dz. (30-39 gadi)
S-40 1966. – 1975. g.dz. (40-49 gadi) V-40 1966. – 1975. g.dz. (40-49 gadi)
S-50 1956. – 1965. g.dz. (50-59 gadi) V-50 1956. – 1965. g.dz. (50-59 gadi)
S-60 1955. g.dz un vecākas (virs 60 g.) V-60 1955. g.dz un vecāki (virs 60 g.)

4.4. Sacensību dalībnieku sasniegto rezultātu vērtēšana notiek pēc laika uzskaites 
attiecīgajās vecuma un dzimuma grupās.

5. Pieteikšanās kārtība dalībai sacensībās: 
5.1. Iepriekšējā pieteikšanās notiek elektroniski: e-pasts vlazig@inbox.lv  aizpildot 
noteiktās formas sacensību dalībnieka kartīti (skatīt nolikuma pielikumā) līdz 2014.
gada 3.augustam. Ja dalībnieks sacensībām nav iepriekš pieteicies, to varēs izdarīt 
sacensību dienā.
5.2. Dalībnieku reģistrācija un sacensību numuru izsniegšana notiks 2015.gada 
8.augustā no plkst. 8.30 līdz 10.15 Ilūkstes pilsētas stadionā, Ilūkstē, Stadiona ielā 1. 
Reģistrācijas brīdī ir jāiesniedz aizpildīta dalībnieka kartīte (dalībnieka kartīti skatīt 
nolikuma pielikumā) ar personisko parakstu, kā apliecinājumu, ka veselības stāvoklis 
atbilst tam, lai piedalītos sacensībās. 
5.3. Sacensību numurs tiks izsniegts reģistrācijas brīdī.
5.4. Sacensību numurs jāpiestiprina pie apģērba labajā sānā gurnu apvidū, lai finišējot 
numurs būtu skaidri saredzams. Pēc finiša numuru jānodot sekretariātā.
5.5. Dalībniekam pirms pieteikšanās startēt velomaratonā ir rūpīgi jāizanalizē savs 
veselības stāvoklis un jāiepazīstas ar informāciju par organisma pārslodzi izraisošiem 
faktoriem un to novēršanas iespējām (pašvaldības mājaslapā www.ilukste.lv ir pieejama 
J.Krievkalna Sporta medicīnas valsts aģentūras sporta ārsta publikācija).

5.6. Sacensību dalībniekam reģistrācijas brīdī uz startēšanas laiku sacensībās tiek 
piedāvāta iespēja pret parakstu saņemt veloķiveri, kuru pēc sacensībām ir jāatgriež 
sekretariātā. Veloķiveru skaits ir ierobežots. 

6. Sacensību starta kārtība:
6.1. Bērniem līdz 10 gadu vecumam:
6.1.1. sacensības notiek attiecīgajās vecuma grupās sākot no jaunākā vecuma bērniem 
Ilūkstes pilsētas stadionā plkst.9.30 (uzvarētāju apbalvošana notiks sacensību 
atklāšanas svinīgajā ceremonijā plkst.10.30);
6.1.2. sacensību distances garums:

BĒRNI
Grupa MEITENES Distance Grupa ZĒNI Distance

1. M-2 2012. – 2013. g.dz. (2-3 gadi) 100 m Z-2 2012. – 2013. g.dz. (2-3 gadi) 100 m
2. M-4 2010. – 2011. g.dz. (4-5 gadi) 400 m Z-4 2010. – 2011. g.dz. (4-5 gadi) 400 m
3. M-6 2008. – 2009. g.dz. (6-7 gadi) 800 m Z-6 2008. – 2009. g.dz. (6-7 gadi) 800 m
4. M-8 2006. – 2007. g.dz. (8-9 gadi) 1200 m Z-8 2006. – 2007. g.dz. (8-9 gadi) 1200 m

6.1.3. Velomaratona dalībniekiem veloķiveres obligātas;
6.1.4. Bērnu sacensībās dalībniekiem velosipēdu lielumam jāatbilst dalībnieka vecuma 
parametriem (nav pieļaujama braukšana ar velosipēdu, kurš atbilst pieaugušo izmēriem).
6.2. Sacensību dalībniekiem no 10 gadu vecuma:
6.2.1. Sacensības notiek attiecīgajās vecuma grupās pēc sacensību svinīgās atklāšanas 
pasākuma Ilūkstes pilsētas stadionā plkst. 11.00. 
6.2.2. Sacensību distances garums skatīt distances maršruta kartē nolikuma pielikumā.

Grupa SIEVIETES UN JAUNIETES Distance Grupa VĪRIEŠI UN JAUNIEŠI Distance

JS -10 2002. – 2005. g.dz. (10-13 gadi) 10,5 km JV-10 2002. – 2005. g.dz. (10-13 gadi) 10,5 km
JS -14 1999. – 2001. g.dz. (14-16 gadi) 20,6 km JV-14 1999. – 2001. g.dz. (14-16 gadi) 20,5 km 
S-17 1986. – 1998. g.dz. (17-29 gadi) 30,7 km V-17 1986. – 1998. g.dz. (17-29 gadi) 30,7 km 
S-30 1976. – 1985. g.dz. (30-39 gadi) 30,7 km V-30 1976. – 1985. g.dz. (30-39 gadi) 30,7 km 
S-40 1966. – 1975. g.dz. (40-49 gadi) 30,7 km V-40 1966. – 1975. g.dz. (40-49 gadi) 30,7 km 
S-50 1956. – 1965. g.dz. (50-59 gadi) 20,6 km V-50 1956. – 1965. g.dz. (50-59 gadi) 20,6km 
S-60 1955. g.dz un vecākas (virs 60 g.) 10,5  km V-60 1955. g.dz un vecāki (virs 60 g.) 10,5km 

6.2.3. Sacensību laikā velomaratona distance būs apzīmēta ar norādes zīmēm un 
norobežojošo lenti;
6.2.4. Velomaratona dalībniekiem veloķiveres obligātas;
6.2.5. Velobrauciena finišs Ilūkstes pilsētas Stadiona ielā 1, pretī pilsētas stadionam;
6.3. Veselības brauciena dalībniekiem:
6.3.1. Velobrauciena starts visām vecuma grupām un veselības braucienam  Ilūkstes 
pilsētas Stadiona ielā pretī stadionam plkst.11.00, kopā ar sporta grupu braucieniem;
6.3.2. Veselības brauciena distances garums ir 10,5 km (skatīt velomaratona distances 
maršruta karti);
6.3.3. Veselības brauciens notiek bez laika uzskaitījuma;
6.3.4. Sacensību laikā velomaratona distance būs apzīmēta ar norādes zīmēm un 
norobežojošo lenti;
6.3.5. Velomaratona dalībniekiem veloķiveres obligātas;
6.3.6. Velobrauciena finišs Ilūkstes pilsētas Stadiona ielā 1, pretī pilsētas stadionam;
6.4.  Sacensību dalībniekiem ir aizliegts saīsināt distanci, par to paredzēta 
diskvalifikācija.
6.5. Finišējot katrs velobrauciena dalībnieks saņems piemiņas balvu par dalību 
velobraucienā.

7. Sacensību apbalvošanas kārtība:
7.1. Sacensību uzvarētāju apbalvošana notiek Ilūkstē, Ilūkstes pilsētas stadionā, 
Stadiona ielā 1;
7.2. Sacensību uzvarētājus līdz 10 gadu vecumam (bērnu sacensību ietvaros):
7.2.1. Apbalvo plkst. 10.30. velomaratona sacensību atklāšanas svinīgajā pasākumā;
7.2.2. Bērnu sacensību 1., 2. un 3. vietu ieguvēji 1. un 2. vecuma grupās (M-2, M-4, 
Z-2, Z-4) tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām; 
7.2.3. 1., 2. un 3. vietu ieguvēji 3. un 4. vecuma grupās (M-6, M-8, Z-6, Z-8) tiek 
apbalvoti ar diplomiem un medaļām;
7.2.4. Katrā vecuma grupā notiks 2 īpašu velomaratona piemiņas balvu izloze (pēc 
dalībnieku starta numuriem).
7.3. Sacensību uzvarētāju no 10 gadu vecuma apbalvošana:
7.3.1. Apbalvošana notiks sacensību noslēguma svinīgajā pasākumā;
7.3.2. Absolūtajā vērtējumā labākā rezultāta ieguvējs vīrietis un ieguvēja sieviete 
tiek apbalvoti ar Ilūkstes novada piemiņas kausiem un dāvanas karti EUR 100,00 
vērtībā;
7.3.3.  Sacensību 1.vietu ieguvēji pa vecuma grupām tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu 
un piemiņas balvu, 2. un 3. vietu ieguvēji – ar diplomu un medaļu.
7.3.4. Katrā vecuma grupā notiks 1 īpaša velomaratona piemiņas balvas izloze (pēc 
dalībnieku starta numuriem).
7.3.5. Veselības brauciena dalībniekiem būs īpašas 5 speciālbalvas.

8. Finansiālās saistības
8.1. Dalība velomaratonā ir EUR 2,00, līdz vecuma grupai JS-14 un JV-
14(ieskaitot) – bez maksas;
8.2. Izdevumus saistītus ar velomaratona organizēšanu sedz Ilūkstes novada 
pašvaldība;
8.3. Pārējos izdevumus sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.

9. Pasākuma dalībniekiem nodrošinātie pakalpojumi:
9.1. Velobrauciena dalībniekiem distances finišā un garās distances vidū Ilūkstes 
pilsētas Vienības laukumā tiks piedāvāts dzeramais ūdens;
9.2. Sacensību noslēgumā dalībniekiem tiks piedāvāta āra virtuve – tradicionālā 
veselīgā, enerģiju atjaunojošā putra;
9.3. Medicīniskā palīdzība.

Velomaratona norise var būt fotografēta un dalībnieku fotogrāfijas var būt 
izmantotas publicitātes vajadzībām.

HERONĪMA LAPKOVSKA PIEMIŅAI VELTĪTAIS VELOMARATONS



2 AKTUĀLI Ilûkstes novada vçstis
 2015. gada  jūlijs

10 PATS SKANI, LĪDZI SKANI

BEBRENES KN FOLKLORAS KOPA „RITAM” 
ŅEMS DALĪBU STARPTAUTISKAJĀ 

FOLKLORAS FESTIVĀLĀ „BALTICA 2015”

Šogad Starptautiskajā folkloras festivālā 
„Baltica 2015” piedalīsies arī Bebrenes KN 
folkloras kopa „Ritam”. Festivāls  norisināsies 
no 15. līdz 19. jūlijam Rīgā, Rēzeknē un citās 
Latvijas pilsētās un novados. Festivālā pieda-
lās ap 3500 dalībnieku - 204 Latvijas folkloras 
kopas un etnogrāfiskie ansambļi, muzikanti, 
stāstnieki, lietišķās mākslas meistari, amat-
nieki, kā arī ārvalstu viesi. Festivāla tēma būs 
„Mantojums”. 

Kā stāsta Bebrenes KN vadītāja Ināra Lapa, 
„Ritam” ņems dalību pasākumos gan Rīgā 
gan Rēzeknē. 17. jūlijā folkloras kopa dosies 

uz Rīgu, kur ar savu  mantojuma program-
mu uzstāsies Vērmanes dārzā, bet kanālmalā 
notiks „Novadu sadziedāšanās”, kurā arī tiks 
pārstāvēts Ilūkstes novads.  Savukārt 18. jūli-
jā folkloras kopa„Ritam” dosies uz Rēzekni, 
kur piedalīsies visos paredzētajos pasākumos. 
19.jūlijā būs svētku gājiens, pēc kura Bebre-
nes KN folkloras kopa dosies mājās.

Sīkāk par to, kā būs  veicies mūsu folkloras 
kopai, lasiet nākošajā numurā.

Madara Pavlovska
redaktore

AIZVADĪTI XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES
DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

Atskatoties uz jūnija, daļēji 
jūlija mēnesi, jāteic, ka no dzies-
mām un dejām neizbēgt. Gan 
Rīgu, gan Latvijas novadus krā-
soja visdažādākie dziesmu un 
deju svētki. Jaunjelgavā - Sēli-
jas Tautas mākslas svētki „Sēlija 
Rotā”, Višķu pagastā deju svētki 
„Večerinka Višķūs”, Rīgā un Lat-
vijas novados - Ziemeļu un Bal-
tijas valstu Dziesmu svētki, kuri 
noslēdzās 28.jūnijā. Bet jūlija sā-
kumā tika dejots un dziedāts XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos, kuri notiek rei-
zi piecos gados, starplaikā starp 
Vispārējiem latviešu dziesmu 
un deju svētkiem. Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
tradīcija aizsākusies 1960. gadā. 
Kopš 2003. gada svētki ir iekļauti 
UNESCO Cilvēces mutvārdu un 
nemateriālā kultūras mantojuma 
meistardabu klasē.

Šogad, ar svētku saukli -  „Pats 
skani, līdzi skani” XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki norisinājās no 6.-12.  jūli-
jam, kad Rīgā no Latvijas malu 
malām sabrauca  aptuveni 37400 
bērnu un jauniešu. Svētku ietva-
ros tika piedāvāta plaša prog-
ramma ar vairāk nekā piecdesmit 
dažādiem pasākumiem, tostarp 
saglabājot nezūdošas tradīcijas 
kā tautas deju lielkoncerts Dau-
gavas stadionā, Noslēguma kon-
certs Mežaparka Lielajā estrādē, 
pūtēju orķestru koncerts, Svētki 
Vērmanes dārzā, folkloras kopu 
koncerti, kā arī Atklāšanas pasā-
kums 11. Novembra krastmalā un 
garīgās mūzikas koncerts. Prog-
rammā bija arī vairāki jaunināju-
mi - pirmoreiz notika mūsdienu 
deju lielkoncerts un kokļu mūzi-
kas koncerts. 

Ik reizi šīs dienas, kļūst par 
visas Latvijas svētkiem, kuras 

pavada neaprakstāms saviļņo-
jums un prieks. Paši dalībnieki 
pēc svētkiem var lepoties ne vien 
ar labi paveiktu darbu, jauniem 
draugiem un neatsveramu piere-
dzi, bet neiztrūkstoši ir arī stāsti 
par kurioziem un jautriem atgadī-
jumiem, kuri pavadījuši ikdienas 
soli gatavojoties svētkiem. Pie-
mēram, Bebrenes VP vidusskolas 
1. - 4.kl. deju kolektīva „Ciku 
caku” vadītāja Sandra Vaitkeviča 
stāsta: „Protams, pirmajā nak-
tī ilgi nevarējām aizmigt! Bija 
bērni, kuri pirmajā naktī prasīja 
pēc mammām, bet nākamajās 
dienās, kā sākās īstā dzīvošanās, 
ātri vien aizmirsās par mammām 
un tētiem. Gulēšana un mošanās 
gan ir jāredz pašu acīm, izstāstīt 
nevar, jo bērni jāmodina bija ar 
lielgabaliem.” Skolotāja Sand-
ra ir priecīga, ka bija atlicināts 
laiks, lai dotos uz jūru, divi no 
kolektīva bērniem pie jūras bija 
pirmo reizi. Kā arī tika apmek-
lēts Rīgas Nacionālais Zooloģis-
kais dārzs un pēc viena no sko-
lēnu iniciatīvas tika apmeklēts 

arī Latvijas Kara muzejs, un tas 
bija interesants un jauks svētku 
piedzīvojums. Toties 3.,4.kl.deju 
kolektīvs „Ance” atrodoties Rīgā 
esot pamanījies „sacelt kājās” 
visu Ilūksti. Kā jau ierasti visiem 
kolektīviem, arī „Ance” nebija 
izņēmums – pirmajā naktī bērni 
nebija noliekami gulēt. Stāsta va-
dītāja Dace Parša: „1.00 aizmie-
gam, 5.00 skan modinātāji. Kā 
mostas tā dvieļi pār pleciem un 
visi skrien uz dušu, bet tā skrien, 
ka tiek piecelti arī visi pārējie. 
Lēmām, ka ir jāparaksta iekšējās 
kārtības noteikumi, tajos gan ne-
pieciešams personas kods, kuru, 
protams, daudzi bērni nezin. Tā 
5.15 no rīta viņi zvana vecākiem 
– pat bez labrīt vēlējuma, tik jau-
tājums – mammu, kāds ir mans 
personas kods? Nezinu gan, ko 
tajā brīdī nodomāja vecāki, bet 
Ilūkste bija pamodināta!” sme-
jot stāsta Dace Parša. Un ja kāds 
nezin, kā lietainā dienā izsprukt 
cauri sveikā ar sausām kājām, tad 
„Ancei” ir padoms – nopērciet 
pārtikas plēvi, aptiniet ap kājām, 

virsū pastalas un būs sausas kājas 
pat vislietainākajā dienā! Bet par 
lietu nesūdzējās Ilūkstes Sadrau-
dzības deju kolektīvs „Dzirkste-
līte”. Vadītāja Līga Kūliņa teic, 
ka veiksme bijusi viņu pusē, no 
samirkšanas izmukuši. Protams, 
mēģinājumos gājis grūtāk, stāsta 
Līga, bet tāpat kā bebreniešiem, 
arī ir izdevies rast laiku atpūtai  
pie jūras un zooloģiskajā dārzā. 

Kolektīvu vadītājas un skolo-
tājas slavē bērnus par izturību 
un centību. Visi ir malači, paši 
ar daudz ko spēja tikt galā un gūt 
prieku no svētkiem. Tagad, visi 
veiksmīgi ir atgriezušies mājās ir 
atguvuši spēkus un enerģiju.

Bet viena no bērnu mammām, 
pēc aizvadītajiem svētkiem stās-
ta: „Esmu priecīga, ka arī ma-
nas meitas - Elīza (Sadraudzī-
bas vidusskolas deju kolektīvs 
„Dzirkstelītes”) un Eva Evelīna 
(Naujenes MMS pūtēju orķes-
tris) - izjuta šo svētku noskaņo-
jumu. Tāpēc esmu pateicīga tiem 
cilvēkiem, kuri saskatīja bērnos 
talantus un deva tik brīnišķīgu 

iespēju – būt mazam pilienam 
lielajā dziesmu un deju jūrā, kur 
ikviens skolēns bija vajadzīgs un 
svarīgs. Ļoti daudzi cilvēki, un 
arī paši dalībnieki, ieguldīja lielu 
darbu, lai iepriecinātu tik dau-
dzus skatītājus ar savu raito deju 
soli, skanīgo balsi un no sirds 
izspēlēto katru noti. Mēs ikviens 
zinam un saprotam, lai sanāktu 
kaut kas īpašs un brīnišķīgs ir 
jāiegulda savs laiks, jāpārvar no-
gurums, kaut kādas grūtības un 
šķēršļi.Savu bērnu vārdā gribās 
pateikties ikvienam, kas ieguldīja 
milzīgi lielu darbu, lai meitenes 
noticētu saviem spēkiem un jus-
tos vajadzīgas. Paldies, protams, 
visiem koordinatoriem, skolotā-
jiem, vecākiem, šoferiem, pava-
došajam personālam, kuri ziedoja 
savu laiku un rūpējās par bērnu 
drošību, veselību, labsajūtu. 

Meitenes ir gandarītas par pa-
veikto. To ieraudzīju viņu acīs 
un emocijās, kad kopā televīzijā 
noskatījāmies visus dziesmu un 
deju svētku atkārtojumus.”

Šogad svētkos Ilūkstes novadu 
pārstāvēja 10 kolektīvi -

Ilūkstes 1.vidusskolas 5.- 9. 
klašu koris /sk. Anita Meikšāne/, 
deviņi deju kolektīvi - Ilūkstes 
1.vidusskolas pieci deju kolektīvi 
“Ance” /sk. Dace Parša un Anita 
Meikšāne/, Bebrenes VP vidus-
skolas 1.- 4. klašu deju  kolektīvs 
“Ciku caku” /sk. Sandra Vaitke-
viča/, Eglaines pamatskolas 1.- 4. 
klašu deju kolektīvs “Dejotprieks 
“ /sk. Iveta Kaķeševa/, Ilūkstes 
Kultūras centra deju kolektīvs 
“Ance” /sk. Anita Meikšāne/, 
Ilūkstes Sadraudzības vidussko-
las deju kolektīvs “Dzirkstelīte” /
sk. Līga Kūliņa/.

Madara Pavlovska
redaktore

10.-12.klašu  deju kolektīvs „Ance” 

DEJU KOLEKTĪVIEM IR 
IEGĀDĀTI

JAUNI TAUTAS TĒRPI
„Es mācēju danci vest!“. Pilnīgi no-

teikti to var teikt par Ilūkstes novada 
skolēnu deju kolektīviem, kuriem ir 
netrūcis izmaņas un darba spara gūt 
panākumus, bet deju tērpi jau vairāk-
kārtīgi pāršūti un pielaboti. Tautas 
deju tradīcijas Ilūkstes novadā tiek 
balstītas uz skolēnu deju kolektīvu 
popularitāti visu paaudžu vidū. Šo-
brīd Ilūkstes novadā ir 18 tautas deju 
kolektīvi, no tiem 13 ir skolēnu deju 
kolektīvi, 3 jauniešu un 2 vidējās pa-
audzes deju kolektīvi.  Ilūkstes tautas 
dejotāju augstais sniegums ir zināms 
Latvijas mērogā - tas sakņojas skolas 
gadu deju pieredzē un tieši skolu jau-
natnes vēlmē un priekā dejot senču 
dejas.

Lai stiprinātu šīs tradīcijas, Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) projekta „Tautas tērpu 
iegāde Ilūkstes novada skolēnu un 
jauniešu deju kolektīviem”, (Nr.14-
03-LL24-L413201-000008) ietvaros 
tika iegādāti tautu tērpi deju kolektī-
viem „Ance”, „Dzirkstelīte”, „Labrīt” 

un Eglaines skolas deju kolektīvam.  
Projekta īstenošanas rezultātā vei-

cināta kultūrvides saglabāšana un 
popularizēšana, jaunieši ir stimulēti 
vairāk līdzdarboties novada sabied-
riskajās aktivitātēs, tautas tērpu mus-
turos un bērnu un jauniešu deju soļos 
tiek saglabāts Sēlijas tautas manto-
jums.

Deju kolektīva „Ance” vadītāja 
Dace Parša projekta rezultātus vērtē 
atzinīgi, norādot, ka tērpi sašūti ļoti 
pārdomāti, jo viegli pielāgojami da-
žādiem augumiem, kas ir būtiski, ņe-
mot vērā, ka jaunieši skolas vecumā 
ir augoši. Dace arī slavē iegādāto deju 
apavu kvalitāti un priecājas par kurp-
ju ražotāja „Kristāla kurpīte” vadītāja 
atsaucību. 

Projekta izmaksu atbalsta intensitā-
te ir 90% no projekta attiecināmajām 
izmaksām.

 Ilūkstes novada pašvaldības
attīstības plānošanas nodaļa

Bebrenes KN folkloras kopa „Ritam” (vadītāja Rita Kalvāne)

 

 

Ilūkstes novada pašvaldības 
attīstības plānošanas nodaļa 
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ĪSZIŅAS
No 15. - 17. jūnijam Bebrenes pagasta Putnu Salā viesosojās Ei-

ropas aizsargājamo dabas teritoriju pārstāvji no Lietuvas, Igauni-
jas, Polijas, kuri iepazinās ar LIFE projekta rezultātā atjaunotajiem 
Dvietes upes līkumiem.

Eglaines pagastā aizvadītais pusgads  tika iesākts ar vienīgā paš-
darbības kolektīva – Eiropas deju grupas „Eglītes” piecu gadu ju-
bilejas svinībām, uz kurām  bija aicināti tuvi un tāli draugi gan no 
novada, gan  Jēkabpils .

Biedrība „Subatieši, sanākam, domājam darām” aicina  uz aktīvu 
atpūtu  Subatē - laivu, katamarānu, ūdens velosipēdu izbraucieniem 
Subates ezeros. Krastā var izmantot  mangalu, lapenīti, zivju žāvē-
tavu. 

Bebrenes dzirnavās apskatāmi senie dampji un zirga sējmašīna. 
Iespējams izmēģināt malt graudus rokas dzirnavās.

Bebrenes pagasta Putnu salā informācijas centra „Gulbji” klētī 
apskatāma Sēlijas cimdu rakstu sega, ko darinājusi rokdarbu kopa 
“Māras”. Apskatāmi arī divi Bebrenes tautastērpi, ko darinājušas 
Ārija Gruberte, Zane Gruberte.

Eglainieši ir cītīgi  ķērušies pie sakopšanas darbiem -  jau vasaras 
sākumā tika iztīrīti Eglaines upītes krasti  pie dzelzceļa stacijas, sa-
kārtots  komunālās saimniecības pagalms un tehnikas novietne, iz-
veidoti apstādījumi  pie pagasta mājas. Kapos tika izzāģēti bīstamie 
koki, ciematā tika savesti kārtība divi rotaļu laukumi. 

Paula Sukatnieka „Apsītēs” pilnveidots dārzs, tas kļuvis bagātāks 
ar jauniem vīnogu un rožu stādiem.

Veikta apgaismojuma ierīkošana Paula Sukatnieka dārzā, dārza iz-
gaismošanai uzstādīti vairāki sensori un prožektori.

Pilskalnes pagastā ir uzstādīti  divi informatīvie  dabas lieguma 
„Pilskalnes Siguldiņa” stendi un informācijas stends pie daudzdzī-
vokļu mājām Pilskalnē.

Pilskalnes Siguldiņas tūrisma informācijas namiņam tika pieslēgta 
elektroenerģija.

Dabas lieguma Pilskalnes Siguldiņa taku sākumā  esošajā avotā 
tika paņemts ūdens paraugs, kas pēc veiktajām analīzēm tika atzīts 
par uzturā lietojamu (laipni gaidīti pēc tīrā avota ūdens).

Veikti labiekārtošanas darbi Dvietes parkā, pie Dvietes pagasta 
pārvaldes ēkas un Dvietes dīķa, izveidotas jaunas košumkrūmu do-
bes.

Šēderes pagasta centrā izzāģēti bīstamie koki, bet pārējiem tiek 
veidoti koku lapu vainagi.

Tika veikti apzaļumošanas darbi pie Pilskalnes pagasta pārvaldes 
ēkas, a/m „Dubezers”, l/m „Driģenes”, tūrisma info namiņa un Na-
cionālo partizāņu piemiņas vietām Ludvigovā un pie Timšānu mā-
jām.

Līdz jūnija beigām tika realizēts Dvietes biedrības „Dvietiņa” pro-
jekts „ Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība Dvietes 
parkā”, kura īstenošanai finansējumu ir piešķīris Lauku atbalsta die-
nests, bet 10% līdzfinansējumu - Ilūkstes novada pašvaldība. Pro-
jekta kopējās izmaksas – EUR 6170,00. Būvniecību veic zemnieku 
saimniecība „Dambīši” no Vārkavas novada Rožkalnu pagasta.

No š.g. 1. jūlija  Subatē un Prodes pagastā ir mainīta sadzīves at-
kritumu savākšanas un apmaksas kārtība. Katram ēku īpašniekam, 
valdītājam vai apsaimniekotājam jāpārslēdz līgums ar  SIA „EKO 
LATGALE”par konteineru vai marķēto maisu iegādi. Telefoni uz-
ziņām -  65438392, 26800650. Pilsētas centrā pie tirgus ir izvietoti 
marķēti bezmaksas konteineri šķirotajiem atkritumiem - stiklam un 
iepakojumiem. 

Šēderē, uz jaunām nomainītas nokalpojošās atkritumu tvertnes.
Atjaunoti soliņi Pašulienes ciematā.
Dvietes parkā futbola laukumā, Dvietes pagasta pārvalde, sadarbī-

bā ar jaunatni veikusi futbola vārtu atjaunošanu.
Eglainē tika rīkota  sakopšanas talkas kapos, kurās tika izpļauta 

zāle un aizvāktas  atkritumu kaudzes. 
Pabeigts Dvietes bibliotēkas kosmētiskais remonts.
Eglaines pagasta mājai tika atjaunots jumta segums.
Šēderē bērnu rotaļu laukumā atjaunots tiltiņš un slīddēlis.
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Subates pamatskolas tehnis-

kie darbinieki direktora vietnieces saimnieciskajā darbā  Olgas Bič-
ko vadībā  veica kosmētisko remontu pamatskolas telpās - nomainīts 
linolejs 2 klasēs, 5 klasēs pārkrāsotas sienas, nelieli remontdarbi 
veikti arī pārējās klašu telpās, ēdināšanas blokā, izremontēts pirmā 
stāva gaitenis. 

11. jūlijā notika XII Subates pludmales volejbola turnīrs, kuru 
pavadīja ne vien spraigas sportiskās cīņas, bet arī dažādas spēles, 
sacensības un aktivitātes visiem līdzjutējiem.

27. jūnijā Ilūkstes Celmju trasē norisinājās motokrosa Baltijas ret-
ro čempionāts un Daugavpils un Ilūkstes novada čempionāts. Kop-
vērtējumā savā klasē Baltijas retro čempionāta piemiņas kausus, me-
daļas un veikala „Motoshop Biker” balvas izcīnīja Latgali un Sēliju 
pārstāvošie Aigars Baleišis (1. vieta „Solo Retro”, „Slīterāni/Moto 
Ilūkste”), Vitālijs Paura (2. vieta „Solo Retro”, Daugavpils), Vladi-
mirs Zvorigins (2. vieta „MX40+”, Daugavpils), Guntis Zibergs (2. 
vieta „Q open”, Daugavpils).

Ziņas tapušas sadarbībā ar
Ilūkstes novada pagastu pārvaldēm

JŪNIJS  - IZLAIDUMU LAIKS!
Kā ik gadu, jūnijs ir mēnesis, kuru pavada saviļņojums, satraukums un prieks gan skolēniem, gan skolotā-

jiem, gan vecākiem. Šajā mācību gadā, neierasti kā citos, pirmie savus izlaidumus svinēja 12.klases skolēni, 
bet nedēļu vēlāk pamatskolēni. 

Kopumā mūsu novadā 2014./2015.mācību gadā pamatskolu absovēja 83 skolēni, bet atestāti par vispārējo 
vidējo izglītību tika izsniegti 105 jauniešiem. 

Subates pamatskolas 9. klasi absolvēja 9 skolēni, Eglaines pamatskolā - 14, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā 
apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēma 13 skolēni, bet 12.klasi absolvēja 38 jaunieši. Ilūkstes 1. vidus-
skolā - 36 papmatskolas absolventi un 35 - vidusskolas. Savukārt Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola var lepoties ar 11 pamatskolas absolventiem, 12 vispārizglītojošās programmas un 20 profesionālās 
programmas jauniešiem, kuri  ieguvuši atestātus par vispārējo vidējo izglītību.

Lai silta vasara visiem absolventiem un lai radošas domas jaunus ceļus meklējot!

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS
SACENSĪBAS ILŪKSTĒ

Tradicionāli 1. jūnijā, Starp-
tautiskajā Bērnu aizsardzības 
dienā, Ilūkstes stadionā notika 
Daugavpils un Ilūkstes novadu 
skolēnu pirmās palīdzības snieg-
šanas sacensības, kuru mērķis – 
dot skolēniem iespēju praktiskās 
situācijās pielietot teorētiski un 
praktiski iegūtās zināšanas palī-
dzības sniegšanā, kā arī populari-
zēt Sarkanā Krusta organizācijas 
misiju. Ikvienam iegūtās zināša-
nas ir nepieciešamas, jo mums 
ikvienam ir jāprot palīdzēt ne-
gadījumā uz ielas, atpūtas vietā, 
mājās. Skolēniem vajag izjust, 
kā to dara praktiski, kā uzdevu-
mu veic citu skolu skolēni, gūt 
pieredzi. 

Bija īpašs prieks, jo sacensību 
vieta bija  dekorēta ar Ilūkstes 
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņu priecīgiem, saulainiem 
zīmējumiem uz asfalta māks-
linieces Ilonas Linartes-Ružas 
vadībā un Ilūkstes Bērnu un 
jauniešu centra bērnu darbiem. 
Sacensību dalībniekus sveica 
Ilūkstes novada domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta nodaļas 
vadītājas pienākumu izpildītā-
ja Līga Baltrukeviča. Sarkanā 
Krusta karogu pacēla iepriekšējo 

sacensību uzvarētāji – Ilūkstes 1. 
vidusskolas un Zemgales vidus-
skolas komandas. Darbs noritē-
ja astoņos etapos, kad vajadzēja 
sniegt pirmo palīdzību cietuša-
jiem automašīnu sadursmē pie 
galvas traumas, sporta centrā pie  
mugurkaula traumas, kad atpū-
šoties ir gūts sejas apdegums un 
rokas trauma utt. Visinteresantā-
kais bija Zemessardzes 34. Arti-
lērijas bataljona uzdotie veiklī-
bas un atjautības uzdevumi, arī 
spēle „Mēmais šovs”. Sacensību 
tiesneši bija topošie medicīnas 
darbinieki –  Daugavpils medicī-
nas koledžas studenti. Sacensību 
galvenā tiesnese bija Daugavpils 
Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta ārsta palīdze Te-
rēze Strode. 

Skolēni ar uzdevumiem veik-
smīgi tika galā. Rezultāti bija 
šādi: vidusskolu grupā 1. vieta 
- Zemgales vidusskolai, 2. vie-
ta – Ilūkstes 1. vidusskolai, 3. 
vieta – Sadraudzības vidussko-
lai; pamatskolu grupā 1. vieta 
-  Ilūkstes 1. vidusskolai, 2. vieta 
– Zemgales vidusskolai. Uzvarē-
tājkomandas saņēma LSK Dau-
gavpis - Ilūkstes novadu komite-
jas kausu, katra komanda saņēma 

diplomu un jaukas dāvanas, gar-
du kliņģeri.

Paralēli sacensībām notika 
interesantas aktivitātes maziem 
bērniem un skolēniem, veltītas 
Starptautiskajai Bērnu aizsardzī-
bas dienai – varēja noskatīties 
Ilūkstes pirmskolas izglītības 
iestādes „Zvaniņš” koncertu un 
iet rotaļās ar Šreku, notika zīmē-
šana uz asfalta, sejas un roku ap-
gleznošana un interesantas spē-
les (Riču-raču, savijies-sapinies, 
boulings).

Lielu paldies sakām:
Daugavpils un Ilūkstes no-

vadu pašvaldībām, Daugavpils 
Medicīnas koledžai,  Zemessar-
dzes 34. Artilērijas bataljonam, 
Ilūkstes 1. vidusskolai, Sadrau-
dzības vidusskolai, Zemgales 
vidusskolai, Ilūkstes Mūzikas un 
mākslas skolai, Ilūkstes pirms-
skolas izglītības iestādei „Zva-
niņš”, Ilūkstes Bērnu un jauniešu 
centram, Kalupes Jaunatnes Sar-
kanā Krusta nodaļai, SIA „Ar-
deks”. 

Skaidrīte Davne
Latvijas Sarkanā Krusta

Daugavpils-Ilūkstes novadu 
komitejas 

izpilddirektore 

Ilūkstes stadionā notika Daugavpils un Ilūkstes novadu skolēnu
pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

IZLAIDUMS MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅIEM
29.maijā satraukuma pilna diena bija Daugavpils mākslas un dizaina vidusskolas „Saules skola” Ilūkstes 

filiāles audzēkņiem, jo vienā dienā notika kvalifikācijas darbu aizstāvēšana un izlaidums. Šogad sekmī-
gi aizstāvējās un saņēma Saules skolas apliecības 12 Ilūkstes filiāles audzēkņi - Laura Tvintiķe, Sintija 
Kozinda, Samanta Matule, Arīna Vasiļjeva, Dana Viviāna -Cirse, Evita Matveka, Felicita Čamāne, Alīna 
Kovaļčuka, Aleksejs Formanickis, Evelīna Rusecka, Jana Tolmante, Elizabete Dāvidsone.

Ilukstes Bērnu un jauniešu centrs sveic audzēkņus ar sekmīgu mākslas skolas beigšanu, un vēlam turpināt 
iesākto mākslas ceļu! 

Vanda Rimša 
Ilūkstes BJC direktore
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Dāsnums šim mūžam lai neizzūd,
Čaklās rokas lai nepiekūst,
Un tā – pat līdz simtam aizdzīvot
Skaistā, svētīgā mūžā tev būs!

Ilūkstes novada pašvaldība sveic
          apaļajās jubilejās jūlijā
                      dzimušosnovada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Annu Pudāni, Helēnu Valpēteri, Māri Vuškānu
Dvietes pagastā: Andreju Dilānu, Jāni Greļevski
Eglaines pagastā: Zigmundu Bacānu, Igoru Zviedri
Pilskalnes pagastā: Staņislavu Kuckaju, Moniku Bleideli, Arnoldu Golubevu
Prodes pagastā:  Gunāru Kraševski
Šēderes pagastā: Ņinu Čamani, Martu Matvejevu, Aļžbetu Smiļginu, Pēteri Butkeviču
Subatē: Borisu Lukovicki, Serafimu Mihailovu, Annu Zībergu, Ēvaldu Cimošku
Ilūkstē: Apoloniju Rimšu, Teresu Kņazevu, Viktoru Kuciņu, Aliti Kudiņu, Jāni Milleru,
 Sergeju Sidorovu, Jāzepu Veliku, Raivi Martinsonu, Larisu Sverževsku 

DAŽĀDI 
 

 

ILŪKSTES NOVADA 
10. VELOMARATONS 

      Veltīts Heronīma Lapkovska piemiņai 
Velomaratona ietvaros notiks arī Sēlijas starpnovadu čempionāts komandu riteņbraukšanā. 

ReģistrēšanāsIlūkstes pilsētas stadionā no plkst. 8.30 līdz 10.15. 
bērnu sacensībām no plkst. 8.30 līdz 9.30 

 
Velomaratona starts: 

Bērnu sacensības - Ilūkstes pilsētas stadionā plkst. 9.30.  
Tautas klases un Sporta klases dalībniekiem:Ilūkstes pilsētas Stadiona ielāplkst. 11.00 

 
Sacensību atklāšana un bērnu sacensību uzvarētāju apbalvošana plkst.10.30. 

 

2014. gada 30. augustā, ILŪKSTĒ. 
 

BĒRNI 
Grupa  meitenes/ zēni 
 Distance 
1.M/Z-2 2012. – 2013. g.dz. 100 m 

(2-3 gadi) 
2. M/Z-4 2010. – 2011. g.dz. 400 m 

(4-5 gadi) 
3. M/Z-6 2008. – 2009. g.dz. 800 m 

(6-7 gadi) 
4. M/Z-8 2006. – 2007. g.dz. 1200 m 

(8-9 gadi) 

GRUPA SIEVIETES UN JAUNIETES/  DISTANCE 
VĪRIEŠI UN JAUNIEŠI 

 
1. JS/JV-10 2002. – 2005. g.dz. (10-13 gadi) Īsā distance     10,5 km 
2. JS/JV-14 1999. – 2001. g.dz. (14-16 gadi) Distance    20,5 km 
3. S/V-17 1986. – 1998. g.dz. (17-29 gadi)  
4.S/V-30 1976. – 1985. g.dz. (30-39 gadi) Garā distance  30,7 km 
5. S/V-40 1966. – 1975. g.dz. (40-49 gadi)  
6. S/V-50 1956. – 1965. g.dz. (50-59 gadi) Distance            20,5km 
7. S/V-60 1955. g.dz un vecākas/i  Īsā distance     10,5 km 

(virs 60 gadiem)  

Veselības brauciena distances 

garums ir 10,5 km Dalība velomaratonā ir EUR 2,00, 
līdz vecuma grupai JS-14 un JV-14(ieskaitot) – 
        bez maksas 

Velomaratona dalībniekiem  
veloķiveres obligātas! 

 

Velomaratona dalībniekus 
iepriecinās tradicionālā un gardā 

un spēkpilnā biezputra! 

Finišs

Starts

X Ilūkstes novada velomaratona

maršruta karte
08.08.2015
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1 aplis - 10.5 km

2 apļi - 20.6 km

3 apļi - 30.7 km

Distances garums

Apzīmējums

asfalta ceļš

grunts ceļš

Stadiona iela

KAPUSVĒTKI
18. jūlijā  Munču kapos   plkst. 15.00
18.jūlijā  Kaupišķu kapos   plkst. 15.00
18. jūlijā  Kalvānu kapos   plkst. 14.00
19. jūlijā  Lavides kapos   plkst. 12.00
19. jūlijā  Ilūkstes katoļukapos  plkst. 14.00
19. jūlijā  Subates luterāņu kapos  plkst. 14.00
25. jūlijā  Lašu luterāņu kapos  plkst. 11.00
25. jūlijā  Gulbenes katoļu kapos  plkst. 11.00
25. jūlijā  Bebrenes katoļu kapos  plkst. 13.00
25. jūlijā  Kaminčas kapos   plkst. 13.00
25. jūlijā  Ludvigovas kapos  plkst. 14.00
25. jūlijā  Zariņu kapos   plkst. 15.00
26. jūlijā  Raudas kapos   plkst. 15.00
26. jūlijā  Grīnvaldes kapos   plkst. 13.00
1.augustā Smeļinas kapos   plkst. 14.00
1. augustā Jadvigovas kapos   plkst. 15.00
2. augustā Gulbenes luterāņu kapos  plkst. 11.00
2.augustā Baltmuižas kapos   plkst. 13.00
2. augustā Amanišķu kapos   plkst. 15.00
8.augustā Pakāpenes kapos   plkst. 14.00
22.augustā Grendzes kapos   plkst. 14.00

Ā. Āre
Mazi saules dzīpariņi
Manos vējos un saulītē tinas,
Kā mīļi, mazi cipariņi
Pret gaismiņu vijas un vijas.
Šiem mazajiem saules pirkstiņiem
Lai saulīte ceļu vada,
Un gaišajiem acu plakstiņiem
Lai prieks un laimīte rada.

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā jūnijā
ir reģistrēti jaundzimušie:
Eglaines pagastā: Linda Dreimane
Pilskalnes pagastā: Samanta Čamane

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā jūnijā reģistrēti mūžībā 
aizvadītie:
Ilūkstē: 
Zinovija Kostjukeviča (1924), 
Lilita Ilga Ķīse (1945), 
Arvīds Pavulans (1927) 
Subatē: 
Genefa Rutkovska (1941), 
Daina Skulte (1981), 
Stefanija Bacāne (1932),
Marta Raubiška (1934) 

Bebrenes pagastā: 
Ernests Rūrāns (1926), 
Māris Veinbergs (1990), 
Pēteris Voitkevičs (1957) 
Dvietes pagastā: 
Pēteris Placinskis (1930), 
Petrs Aļģirds Višņausks (1940) 
Eglaines pagastā: 
Savelijs Polgins (1941)  
Pilskalnes pagastā: 
Ivans Sorokins (1939) 
Šēderes pagastā: 
Sergejs Ivanovs (1939), 
Leontīna Putna (1932) 

ILŪKSTES NOVADAVĒSTIS 2008. GADANOVEMBRIS

Vislabāk gadus neskaitīt
Ne šodien, rīt, ne parīt.
Bet visus tos ar prieku ņemt
Un ziedu pušķī savīt.

Tiem katram sava smarža ir ;
Kas sirdi uzmundrina.
Kā gads no gada sevi šķir -
To jubilārs pats zina.

Ilūkstes novada dome sveic apaļās jubilejās decembrī dzimušos novada
iedzīvotājus

50
- Ilūkstē: Edvards Bambāns, Artūrs Bogdanovičs, Alfrēds Kokainis, Irēna Tenisa
- Bebrenē: Marija Bitāne
- Pilskalnē: Raisa Možeiko, Regīna Rumjanceva
- Šēderē: Stefānija Lapkovska, Marija Slavinska

60
- Ilūkstē: Zenona Gudele
- Pilskalnē: Juris Kaļiņins, Valentīna Spēka
- Šēderē: Marija Purvinska, Ādolfs Putāns

70
- Ilūkstē: Anfija Kirsanova, Vladislavs Lihoveckis, Klavdija Stoļarova

80
- Ilūkstē: Anna Gulāne, Eleonora Svidinska, Leonora Šarenkova

90
- Ilūkstē: Ona Kibartiene
- Pilskalnē: Rozālija Ūbele

Apsveicam

Lai saulīte nenoriet,
Savus ceļus staigājot.
Mīļu vārdu nepietrūkst,
Ilgu mūžu dzīvojot !

Ilūkstes novada dome sveic sakarā ar stāšanos laulībā

Ilvaru Ķīsi un Jekaterinu Vasiļjevu (laulība noslēgta 08.11.2008 )
Nikolaju Skvorcovu un Oleksandru Zaharčenko (laulība noslēgta 14.11.2008 )

Māci, māmiņ, tēti, savam bērnam
laimes atslēdziņu gūt.

Gan caur darbu, gan caur dziesmu,
gan ar prātu gudram būt.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie bērniņi :

☺ ilūkstietes Justīne Lepa 01.11.2008
Evelīna Možeiko 13.11.2008
Angelina Grīnfelde 27.11.2008

☺ bebrenietis Roberts Alberts Zeltiņš 16.11.2008
☺ šēderiete Anastasija Timšāne 02.11.2008

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

Līdzjūtība

Bija dzīve – darbs un mīlestība,
Bija prieks – tik zaļš kā bērzs.
Bija arī ciešanas un sāpes,
Līdz pilns nu visa mūža mērs.

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti mūžībā aizvadītie:

Valentīna Pučka 26.02.1949. - 30.10.2008 (Ilūkste)
Heronīms Lapkovskis 08.08.1928. - 09.11.2008 (Ilūkste)
Veronika Janpaule 01.11.1919. - 19.11.2008 (Pilskalne)
Vasīlijs Avramenko 25.02.1923. - 20.11.2008 (Šēdere)
Roberta Lazdiņa 06.08.1928. - 27.11.2008 (Ilūkste)
Melita Kručina 14.09.1983. - 27.11.2008 (Bebrene)
Zigrīda Ļebedeva 06.12.1953. - 01.12.2008 Pilskalne)

Līdzjūtību tuviniekiem izsaka Ilūkstes novada dome.

Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laime zvaigznes Jauna gadam-
Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Kā roze un ka sniedziņš svaigs -
Tam klāt tu piespiedies kā radam,
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne jaunam gadam.

Mīļie Ilūkstes pilsētas bibliotēkas lasītāji, kolēģi un
sadarbības partneri!

Lai Ziemassvētku miers un klusums dod spēku Jūsu cerību un domu
piepildījumam Jaunajā 2009.gadā!

Ilūkstes pilsētas bibliotēkas kolektīvs

Raitis un māmiņa pateicas Marijai Ivanovai,
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra kolektīvam, Pil-
skalnes vidējās paaudzes deju kolektīvam, Ilūkstes 1.
vsk. skolotājiem un skolēniem, Rakicku ģimenei un
Jaseviču ģimenei par sniegto morālo un finansiālo at-
balstu grūtā brīdī.

Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu Ilūkstes policijas iecirkņa darbinieki
novembrī sastādījuši 37 administratīvos protokolus, no kuriem 4 ir par
huligānismu, 12 par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās. Ceļu poli-
cijā fiksēts 21 pārkāpums.

Reģistrēti 24 noziegumi, no kuriem 8 atklāti, bet 11 gadījumos tika pieņemts
lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.

Lūgums palīdzēt.
23. 10. 2008. Madonas RPP tika ierosināts kriminālprocess par zādzības faktu

no veikala „Drogas”. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka minēto
zādzību veica divas personas –

Diāna Gaspiraviča, dzīvojoša Daugavpilī, Martas ielā un vēl viena
nenoskaidrota sieviete, par kuru D. Gasperaviča savās liecībās paskaidroja, ka
nenoskaidroto sievieti sauc Simona Džigargava, ap 30 gadus veca, augums 165
cm, gruzīņu tautības, dzīvo Daugavpilī, nav precējusies, bet ir 2 bērni. S. Dži-
gargava esot Krievijas pilsone, Latvijas datu bāzēs nav reģistrēta. Dzīvo kopā ar
civilvīru, iespējams pārvietojasar tumšu a/m BMW – 5. Sērija.

Lūdzam jūsu palīdzību minētās sievietes personības noskaidrošanā, atrašanas
gadījumā aizturēt, ziņot pa t. 65462702.

Policijas ziņas

Policijas darbs novembrī.

Vērīgā acs

“Braukt” vai “nebraukt”
tāds ir jautājums.

Vadoties pēc šādām
zīmēm var ilgi braukāt pa
pilsētas ielām...

Ilūkstes novada informatīvais izdevums.
Redaktore: Madara Pavlovska

          e-pasts:  mpavlovska@inbox.lv
www.ilukste.lv

Ilūkstes novada domes adrese: Ilūkste, Brivības iela 7
tel. 5447859, e-pasts: dome@ilukste.lv
Par publicētajiem faktiem un skaitļiem

atbild raksta autori

     Maketēšana: Igors Madžulis
Iespiešana: SIA “Latgales druka”,

tirāža - 700 eksemplāri.

Meža taksācija (Atlaides)
Tel.: 26121733

Atvainojamies Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam
Stefanam Rāznam un Ilūkstes novada domes izpilddirektorei
Līgai Dudarei par “Ilūkstes Novada Vēstu” novembra nu-
murā pieļauto kļūdu norādot amata nosaukumu, “Jautājumi
- atbildes” sadaļā.
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