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Ilūkstes novads tika pārstāvēts Starptautiskajā folkloras
festivālā „Baltica 2015”
19.jūlijā, ar svētku
gājienu Rēzeknē, noslēdzās Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica
2015”. Festivāls pulcēja
vairāk kā 3000 dalībniekus, kas līdz šim ir vislielākais dalībnieku skaits,
tājā tika pārstāvētas 204
Latvijas folkloras kopas
un etnogrāfiskie ansambļi, muzikanti, stāstnieki,
lietišķās mākslas meistari, amatnieki, kā arī
ārvalstu viesi. „Baltica
2015” notika jau 10 reizi
pēc kārtas un šogad norisinājās no 15. līdz 19. jūlijam Rīgā, Rēzeknē un
citās Latvijas pilsētās un
novados, tā tēma bija
„Mantojums”.
Ilūkstes
novadu, festivālā „Baltica
2015”,
pārstāvēja
Bebrenes KN folkloras
kopa „Ritam”(vad. Rita
Kalvāne).
„Ritam” ņēma dalību
pasākumos gan Rīgā gan
Rēzeknē, 7. jūlijā ar savu
mantojuma programmu „Siers” - uzstājoties Vērmanes dārzā, kur tika izdziedātas arī Bebrenē pierakstītās
dziesmas un pasākuma
apmeklētāji cienāti ar sieru.
Bet
kanālmalā
notika
„Novadu
sadziedāšanās”,
kad vienā krastā pulcējās
skanīgo balšu īpašnieki no
Kurzemes,
Zemgales,
Vidzemes, bet otrā, Sēlijas
un Latgales. Savukārt 18.
jūlijā folkloras kopa „Ritam”
devās uz Rēzekni, kur piedalījās visos paredzētajos pasākumos. Šogad, aizvadot festivālu Rēzeknē, tas savijās ar
Rēzeknes novada dienām,
pasākumos pulcējot vēl neredzētu apmeklētāju skaitu.

„Balticā visinteresantāk ir būt dalībniekam, nevis
vērotājam, jo tad ir tā piederības un kopības sajūta,
it kā iznestu daļiņu no Latvijas vēstures. Mūsu
gadījumā - arī daļiņu no Augšzemes,”
stāsta Inga Zeltiņa
Sadziedāšanās dižkoncertā
Rēzeknes
pilskalnā
„Mantojums” tika izdziedāts
un izdejots caur četru gadalaiku ritējumu. Latvijas
novadu dziedātājiem un
dejotājiem pievienojās ciemiņi no Gruzijas, Baltkrievijas,
Krievijas, Polijas, Īrijas un
daudzām citām valstīm.
Daloties emocijās par piedzīvoto folkloras felstivālā
Bebrenes KN vadītāja Ināra
Lapa stāsta: „Festivālā dzīvojām visas trīs dienas, esot
gan dalībnieku, gan skatītāju lomā, bet izjutām vienlīdz
lielu saviļņojumu. Pārsteidza
lielais apmeklētāju skaits
Rēzeknē!” Noslēguma dienā,
19.jūlijā, vēl pirms gājiena,
tika aizvadīts „Saimes rīts”,
kad katra kopa priecēja ne

Bebrenes KN folkloras kopas dalībnieces kopā
ar viesiem no Gruzijas. Gruzīņu ansamblis
visus pārsteidza ar izteikmīgo dziedājumu, izpildot
„Pūt vējiņi”

vien ar dziedāšanas programmu, bet arī ar saviem
cienastiem. Kā stāsta Ināra
Lapa, patiess lepnums un
gods bija ieskandināt Svētku
gājienu. Savukārt viena no
folkloras kopas dziedātājām
Inga Zeltiņa stāsta, ka šis
reiz ir tas pasākums, par
kuru daudz runāt nav iespējams,
tas
ir
jāsajūt.
„Festivāla laikā pārņēma
sajūta, ka cilvēki sazinās
telepātiski, paskatās acīs un

„Ritam” bija vienīgā folkloras kopa, kas pārstāvēja
Ilūkstes novadu un viena no četrām kopām,
kas nesa Sēlijas vārdu
zina - tagad dziedam, tagad pakalnos. Pēc raksturīgām
ejam, tagad dejam...Domāju, detaļām atpazīstu citu novaka Balticā visinteresantāk ir du tērpus, redzu, ka arī citi
būt dalībniekam, nevis vēro- mums pievērš uzmanību tājam, jo tad ir tā piederības visvairāk nāmatu dēļ, tā ir
un kopības sajūta, it kā jauka sajūta - it kā muzeja
iznestu daļiņu no Latvijas eksponāti uz brīdi atdzīvovēstures. Mūsu gadījumā - tos,” stāsta Inga.
arī daļiņu no Augšzemes, jo
Jāatzīmē, ka dalību festiSēlija ir ļoti mazskaitlīgi pār- vālā Bebrenes KN folkloras
stāvēta festivālā, bet ir ar ko kopa „Ritam” ieguva veikmīlepoties - mums ir garākais gi startējot skatēs, „Ritam”
nāmats Latvijā, lāsumainie bija vienīgā folkloras kopa,
svārki, tūka vainadziņš ar kas pārstāvēja Ilūkstes novarozītēm, un cik zinu, tieši du un viena no četrām
Bebrenei ir astoņi etnogrāfis- kopām, kas nesa Sēlijas
kie tautu tērpu brunči, vārdu.
mums ir pavasara rotāšanas
dziesmas, kas skanējušas
Madara Pavlovska
novadam tik raksturīgajos
redaktore

„Novadu sadziedāšanās”
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DOMES ZIŅAS

Par domes sēdēm jūnijā un jūlijā
Ir notikušas četras domes sēdes , no tām divas
ārkārtas.
Izskatīti 56 darba kārtības jautājumi, kas
pašvaldībai bija aktuāli jūnija un jūlija mēnešos.
l Nolēma pārbūvēt Ilūkstes pilsētas stadionu
un šajā sakarā lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
pieņemt lēmumu atļaut Ilūkstes novada pašvaldībai ņemt 2015.gadā aizņēmumu Valsts kasē
vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem noteikumiem sporta izglītības funkciju nodrošināšanai
Ilūkstes pilsētas stadiona būvprojekta izstrādei,
autoruzraudzībai un būvniecībai 534 820 eiro
apmērā uz 20 gadiem ar atlikto maksājumu uz 3
gadiem.
l Nolēma ar 2015.gada 9.jūliju nodot apsaimniekošanā Ilūkstes novada sporta skolai
Ilūkstes pilsētas stadionu, Stadiona ielā 2,
Ilūkstē, kura sastāvā ietilpst zemes gabals
33343 m2 kopplatībā, kadastra apzīmējums
4407 001 0164; četras inženierbūves (sporta laukumi), kadastra apzīmējums 4407 001 0164 003
- kopplatība 6761.1 m2; kadastra apzīmējums
4407 001 0164 004 - kopplatība 365.4 m2; kadastra apzīmējums 4407 001 0164 005 - kopplatība
776.0 m2; kadastra apzīmējums 4407 001 0164
006 - kopplatība 2109.1 m2, un divas ēkas (noliktava un ateja), kadastra apzīmējums 4407 001
0164 001 - kopplatība 91.8 m2; kadastra apzīmējums 4407 001 0164 002 - kopplatība 37.1 m2. Ar
Sporta skolu tiks noslēgts apsaimniekošanas
līgums .
l
Izvērtēja pašvaldības iestāžu un nodaļu
vadītāju pieprasījumus papildus līdzekļu piešķiršanai un nolēma novirzīt budžeta līdzekļus
informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļai
3671 eiro apmērā datortehnikas iegādei, Dvietes
pagasta pārvaldei 550 eiro Vīnkopju-Vīndaru
svētku “Ābele- Paula Sukatnieka dārzā” organizēšanai, Ilūkstes novada centrālai bibliotēkai
615 eiro sistēmbloka iegādei, pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš” 324 eiro parketa grīdas
atjaunošanai Subates pirmsskolas grupā,
Bebrenes pagasta pārvaldei 1248 eiro mikroautobusa MERCEDES BENZ VITO 115 remontam,
Šēderes pagasta pārvaldei 979 eiro koku ciršanai
un 1289 eiro Ilūkstes pilsētas komunālajai saimniecībai pašvaldībai piederošo zemes vienību
18.3 ha platībā appļaušanai Ilūkstes pilsētas
teritorijā un kanalizācijas akas remontam
Pilskalnes ielā.
l Atbalstīja Rīgas Brāļu kapu un Latvijas
vēsturiskā mantojuma fonda lūgumu un piešķīra finansējumu 640 eiro apmērā Ilūkstes apriņķa ģerboņa restaurācijai Rīgas Brāļu kapu noslēdzošās sienas labajā pusē.
l Atbalstīja Ukrainas rajonu un apgabalu
asociācijas Latvijas Pašvaldību savienībai izteikto lūgumu sniegt palīdzību medikamentu un
aprīkojuma iegādei Ukrainas Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm
un šajā sakarā nolēma sniegt finansiālu palīdzību 500 eiro apmērā, no pašvaldības budžeta
rezerves fonda līdzekļiem.
l Lai pilnveidotu publisko pakalpojumu pieejamību Ilūkstes novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumiem Nr.260 „Kārtība, kādā pašvaldībām
2015.gadā piešķir valsts budžeta dotāciju Valsts
un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un novada nozīmes attīstības centros”, nolēma uz Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centra bāzes izveidot Valsts
un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas
centru pašvaldības ēkā Brīvības ielā 7, Ilūkstē.
l Sakarā ar pabeigto Ilūkstes pilsētas ielu
apgaismojuma uzlabojumu, nolēma palielināt
apgaismojuma inženierbūvju uzskaites vērtību
šādiem objektiem:

Izbūves vietas adrese Gaismekļu /balstu
skaits, gab Summa ar PVN (EUR)
Izbǌves vietas adrese

Gaismekƺu /balstu skaits, gab

Summa ar PVN (EUR)

MazƗ Smilšu iela

10

7086,06

Pƺavu iela

14

9920,57

Avotu iela

14

9920,57

Patversmes iela

2

1285,26

Ozolu iela

10

7086,12

DƯƷu iela

13

9214,38

GrƗvju iela

12

7718,83

LƗþplƝša iela

6

4251,67

JƝkabpils iela

27

19132,54

Kalna iela

2

1285,26

StrƝlnieku iela

8

5141,05

Zemnieku iela

10

6426,32

Ilǌkstes PII "ZvaniƼš"

4

2570,52

Tirgus iela

5

3543,06

Smilšu iela

8

5668,90

Ilǌkstes kapi

2

1285,26

BrƯvƯbas iela

6

4251,67

Jelgavas iela

25/18

34700,17

Zemgales iela

20/11

24490,47

Upes iela

9/9

13301,73

207/38

178 280,41

KOPƖ:

l Apstiprināja pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu un 2015.gada budžeta izpildi 6
mēnešos (skatāmi pašvaldības mājas lapā sadaļā „dokumenti”/”publiskie pārskati ”/ „budžeta
izpilde” ). Izdarīja grozījumus pašvaldības
2015.gada budžetā.
l Izdeva jaunus saistošos noteikumus par dzīvokļa pabalstu bērniem bāreņiem un bērniem,
kuri palikuši bez vecāku gādības. Saistošie noteikumi nosaka dzīvokļa pabalsta izdevumu segšanas normatīvus, aprēķināšanas un izmaksas
kārtību bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības no pilngadības sasniegšanas
līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Šie noteikumi
stāsies spēkā pēc to publicēšanas „Ilūkstes
Novada Vēstīs”.
l
Izskatīja iedzīvotāju ierosinājumus par
pašvaldības īpašumu atsavināšanu un nolēma
atsavināt zemes īpašumu „Liepas” Eglaines
pagastā, „Daugaviņas 1” Pilskalnes pagastā un
”Gaitiņi” Šēderes pagastā, zemi zem privātās
dzīvojamās mājas Subatē, Domes ielā 52 un dzīvokli Pilskalnes pagastā, Senlejas ielā 6-20.
l Izskatīja vairākus iesniegumus par zemes
nomas tiesību izbeigšanu, zemes nomas līgumu
pagarināšanu un zemes iznomāšanu .
l Piešķīra nosaukumu „Vaļņi” apbūvei paredzētai zemes vienībai Pilskalnes pagastā un
„Madaru transformators” ēkai Eglaines pagastā.
l Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Ozolāres” Šēderes
pagastā.
.Ar domes sēdē izskatītajiem jautājumiem un
pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv sadaļā „Publiskie
dokumenti” /domes lēmumi”, kā arī lasīt visās
novada bibliotēkās un pārvaldēs.
Irēna Bogdanova
Lietvedības nodaļas vadītāja

Bērnības svētki
1.augustā Ilūkstes novada
kultūras centrā tika aizvadīti
„Bērnības svētki” Ilūkstes,
Pilskalnes, Šēderes, Eglaines
piecgadīgajiem
bērniem.
Turpinot iesāktās tradīcijas
svinēt „Bērnības svētkus” 5
gadu vecuma bērniem un

ņemot vērā bērnu skaita samazināšanos, minēto pagastu kultūras nami apvienojās kopīgā
svētku organizēšanā.
Kā allaž šādi pasākumi ir sirsnīgi un skaisti, dāvājot prieku ne
vien bērniem, bet arī vecākiem,
krustvecākiem, vecvecākiem un

Savas durvis vērs
vaļā jaunais Ilūkstes
sporta skolas sporta
centrs
Ar prieku vēroju kā mūsu pilsētā „uzauga”
jaunā būve - Sporta centrs. Protams, dzīvoju arī
pārdomās, kā tas darbosies, kad būs pabeigti būvdarbi. Varu tikai apbrīnot vadības apņēmību pieņemt šo izaicinājumu - Sporta centru ar baseinu
uzbūvēt mūsu mazajā novadā. Zinu arī, ka, lai
sasniegtu kādu cēlu mērķi ir jāiziet cauri daudzām
grūtībām, bet, ja šīs grūtības pieņem nevis kā problēmu, bet kā jaunu risinājumu iespējas, tad padarītajam darbam ir pavisam cita „garša”.
Jaunais baseins tās ir jaunas iespējas skolēniem
apgūt sporta stundā peldēšanas prasmes, attīstīt
un norūdīt fizisko veselību, saņemt to, ko citu
novadu bērniem nemaz nav iespējams saņemt. Arī
sporta skolai sākas jauns un interesants darba
posms. Skolai ir iespējas paplašināt programmu
piedāvājumu, kā arī esošo audzēkņu treniņus organizēt daudzveidīgāk un interesantāk.
Jaunais mācību gads būs savādāks arī vispārizglītojošo skolu sporta skolotājiem, būs jāpilnveido
sava profesionālā kompetence, jāorganizē savādāk
mācību process un jāpielāgojas jaunajiem darba
apstākļiem. Zinot mūsu novada sporta skolotājus,
droši varu apgalvot, ka mums viss izdosies!
Gribu uzsvērt, ka Latvijas Peldēšanas federācija
ir izpētījusi, „ka Latvijā noslīkšana kā nāves cēlonis tiek konstatēta piecas reizes biežāk nekā vidēji
Eiropas Savienībā, un tā ir otrais biežākais nāves
cēlonis bērniem un jauniešiem līdz 19 gadu vecumam. Tāpēc Latvijas Peldēšanas federācija rosina
ieviest obligāto peldēšanas apmācību sākumskolas
klasēm visā Latvijā, un arī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas
vadītājs uzskata, ka Izglītības ministrijai vajadzētu apsvērt šo priekšlikumu.” Ir izskanējusi arī
doma, ka būtu nepieciešams uzbūvēt vēl 20 baseinus, lai nodrošinātu skolēnu piekļuvi baseinam 50
km rādiusā. Tāpēc mūsu bērni jau ir ieguvēji!
Priecājos, ka 8.augustā jauno baseinu apmeklēja Ilūkstes novada svētceļnieku grupa Bebrene Aglona. Vairāk kā 70 svētceļnieki lūdzās un priesteris deva svētību ikvienam baseina apmeklētājam
un visiem, kas rūpējas un rūpēsies par baseina
darbību.
Esmu pārliecināta, ka Dievs gādā par mūsu
novadu un Viņam vēl daudz labu lietu un notikumu priekš mums ir ieplānots!
Ir paredzēts, ka jaunais Ilūkstes sporta skolas
sporta centrs savas durvis vērs vaļā un pirmos
apmeklētājus gaidīs septembrī. Sīkāka informācija
par atklāšanu sekos.
Līga Baltrukeviča
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vad.p.i.

Septembrī durvis vērs vaļā jaunais Ilūkstes
sporta skolas sporta centrs

visiem sanākušajiem. Pie bērniem
svētkos bija ieradusies sunīte
Follija, kura kopā ar svētku organizatoriem sniedza bērniem prieku un dāvināja mīkstās rotaļlietas. Krustvecāki bērnus izšūpoja
un iededza kopīgu svecīti, visi
saņēma ziedus. Pasākumā varēja
priecāties arī par dažādiem
priekšnesumiem. Ar skaistām
dziesmām uzstājās Bērnu un jau-

niešu centra pirmsskolas bērnu
vokālais ansamblis „Varavīksne”.
Bērni dāvināja muzikālu sveicienu ar dziesmiņām - „Buču rūķis”,
„Mazā šuvēja” un „Miega putra”.
Svētku izskaņā visi tika aicināti
pie kultūras centra uz balonu
salūtu.
Madara Pavlovska
redaktore

Ilûkstes novada vçstis
2015. gada 14. augusts

Bezmaksas
latviešu
valodas
kursi
Daugavpils Universitāte turpina
Sabiedrības integrācijas fonda
finansētā projekta “Piederīgs
Latvijai! Intensīvie latviešu valodas kursi iedzīvotājiem Latgales
reģionā”, ID Nr. 2014.LV/LV/1/217/02 īstenošanu un aicina uz
bezmaksas latviešu valodas kursiem!
Kursu dalībnieku reģistrācija: no 2015. gada 11. augusta
līdz 2015. gada 24. augustam
Latviešu valodas apguve ir
paredzēta
pieaugušajiem
Daugavpils reģiona iedzīvotājiem, kas legāli uzturas Latvijā
un kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, izņemot bezdarbniekus, darba meklētājus un skolēnus. Projektā tiks
iesaistīti dažāda vecuma, nodarbošanās un tautību pārstāvji.
Priekšroka tiks dota jauniešiem
vecumā līdz 25 gadiem un senioriem, kuri nav bezdarbnieki,
darba meklētāji vai skolēni.
Mācības plānotas A1, A2, B1, B2,
C1 līmenim.
Kursus vadīs augsti kvalificēti
pedagogi ar lielu darba pieredzi,
izmantojot mūsdienīgu metodiku. Nodarbību laiks un dienas
tiks saskaņotas ar kursu apmeklētājiem pēc grupu nokomplektēšanas. Grupas tiks komplektētas
atbilstoši kursantu pieteikšanās
secībai un zināšanu līmenim.
Mobilais tālrunis: 28928293, epasts: kursidu@inbox.lv (jānorāda vārds, uzvārds, kontaktinformācija)
Šī publikācija ir sagatavota ar
Sabiedrības integrācijas fonda
finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild
Daugavpils Universitāte

AKTUĀLI

Informācija par aktuālajiem projektu
konkursiem
Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
No 2015.gada 14.augusta līdz 2015.gada 15.septembrim būs atvērta projektu iesniegšanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”. Pirmās kārtas pieejamais
publiskais finansējums apakšpasākumā būs EUR 6
950 466. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmi ilgtermiņa
ieguldījumi un vispārējās izmaksas lopkopības nozarē.
Plašāk par tiem ieguldījumiem, kas tie atbalstīti pirmajā kārtā, var lasīt Lauku atbalsta dienesta
mājaslapā www.lad.gov.lv
Informācijas avots:
Latgales reģiona portāls

Mazās lauku saimniecības varēs
saņemt atbalstu uzņēmējdarbības
uzsākšanai
No 2015. gada 3. septembra līdz 2015. gada 5. oktobrim būs atvērta projektu pieņemšanas kārta apakšpasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Šī apakšpasākuma
mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai ir eksistējoša mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības
veicējs: fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta
lauku teritorijā vai juridiska persona, kuras juridiskā
adrese ir lauku teritorijā.
Lai saņemtu atbalstu, pretendents sadarbībā ar
lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju sagatavo projekta iesniegumu, kas
ietver darījumdarbības plānu. Darījumdarbības plānu
sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadus ilgam laika posmam.
Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publiskots LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta veidi”. Jāņem
vērā arī nosacījumi, ka, lai saņemtu atbalstu, kopējā
īpašumā esošās vai nomātās apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nevar pārsniegt 50
hektāru, iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vai apgūtas lauksaimniecības
pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (ja tā nav
iegūta, tad tas jāizdara darījumdarbības plāna īstenošanas laikā) un citi nosacījumi. Par tiem plašāku informāciju var lasīt LAD mājaslapā izvēlnē „Atbalsta
veidi”.
Pieejamais publiskais finansējums pirmajā apkšapasākuma kārtā ir EUR 20 851 400. Darījumdarbības
plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, kā arī vispārējās izmaksas, ka ir ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.
Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir EUR 15 000 , kas tiek izmaksāts divās daļās
atbilstoši darījumdarbības plānam: pirmais maksājums
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80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, gala maksājums - 20 procentu apmērā.
Plašāku informāciju lauksaimnieki var saņemt, zvanot uz LAD informatīvo tālruni 67095000.
Kristīne Ilgaža
Lauku atbalsta dienesta sabiedrisko
attiecību daļas vadītāja
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g.
4.augustā izsludina „Latgales NVO projektu programmu 2015”, kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas,
iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu.
Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti
trijās atbalsta jomās:
Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta
projektiem (8 000 EUR)
l informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu
aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot
sadarbības partnerus no NVO, pašvaldībām, izglītības
iestādēm u.c.;
l organizēt pasākumus, kas sniedz zināšanas un
attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas;
l organizēt pasākumus, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā;
Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8
000 EUR)
l savstarpējās izpratnes veidošanu, stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju iesaiste aktivitātēs,
kas vērstas uz saliedētību un iekļaujošu pilsonisko līdzdalību;
Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem
(8000 EUR)
l veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras
mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu
mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstību; sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un sadarbību; veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un līdzdalību,
tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu kopienu un
pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, ņemot
vērā Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu
kopumu, kā arī atbalstīt romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.
Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī nolikuma izpratnē ir Organizāciju vada un tajā darbojas
Latvijā
dzīvojošās
nacionālās
minoritātes
.
Organizācijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko līdzdalību un savas kultūras un identitātes saglabāšanu,
vai citām aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās minoritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir
tādas, kurās aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas pārstāvji.
Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR,
termiņš projektu iesniegšanai ir 2015.gada 3.septembris.
Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes
uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības
un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.
Konkursa nolikums pieejams: www.latgale.lv
Informācijas avots: Latgales plānošanas reģiona
mājas lapa

...par pašaizliedzīgiem
un uzņēmīgiem cilvēkiem novadā
Jau 12. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3 organizē projektu Latvijas
lepnums, aicinot no 11. augusta līdz 10.
oktobrim iesniegt pieteikumus par pašaizliedzīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri
vairojuši valstī labo, nesavtīgi palīdzot
kādam nelaimē, dodot cerību, iedvesmojot
vai pat īstenojot cita klusi lolotus sapņus.
Laikraksts Diena projekta laikā līdz gada beigām stāstīs par Latvijas lepnumam pieteiktajiem
cilvēkiem, savukārt Otrajos Ziemassvētkos, 26.
decembrī, Latvijas lepnums 2015 noslēgsies ar
godināšanas ceremoniju kanālā TV3, kurā simboliskā Latvijas lepnuma balva – Zelta ābele –
tiks pasniegta desmit nominācijās. Arī šogad
Latvijas lepnuma balvas laureātus noteiks
Latvijas lepnuma žūrija.
MTG TV un radio vadītāja Latvijā Baiba
Zūzena atgādina par projekta nozīmīgumu:
«Latvijas lepnums parāda mūsu zemes patieso
spēku – stiprus un gaišus Latvijas ļaudis, kuru
rīcība paceļ un iedvesmo, kuru darbi apliecina
viņu mīlestību pret pasauli un līdzcilvēkiem. »
Akciju sabiedrības Diena valdes priekšsēdētājs Edgars Kots atzīst, ka projekts vēl joprojām

ir viena no nozīmīgākajām laikraksta
Diena
vērtībām:
«Ikdienā mums ir iespēja
sastapt daudz cilvēku. Bieži
vien mēs pat nenojaušam, ka
starp viņiem ir īstas izcilības un
iedvesmojoši paraugi mūsu dzīvēm. Projekts vēl aizvien ir spēcīgs palielināmais stikls cilvēka
uztverei, kas izgaismo mūs, ļaujot ieraudzīt patiesās vērtības
visai Latvijas sabiedrībai. »
Šogad projekts Latvijas lepnums notiek ar Rīgas Brīvostas
pārvaldes un Valsts akciju
sabiedrību Latvijas dzelzceļš un
Latvijas pasts gādību.
Latvijas lepnuma kandidātus
var pieteikt, aizpildot pieteikuma
anketu
portālos
un
www.diena.lv
www.skaties.lv, kā arī sūtot vēstules uz latvijaslepnums@dienasmediji.lv www.draugiem.lv/latvijaslepnums vai pa pastu, adrese: Latvijas lepnums, Andrejostas iela 2, Rīga, LV-1045.

Informāciju sagatavoja:
Līga Lasmane,
Dienas mediju mārketinga un sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja
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NOVADA CILVĒKS REGĪNA RAZMINOVIČA

Ilûkstes novada vçstis
2015. gada 14. augusts

Tas ir liels gandarījums - sniegt prieku un svētkus ikvienam!
Viņa ieradās agrā pavasarī ar zilu vijoli padusē. Kad viņa sāka spēlēt, putni apklusa un klausījās brīnišķīgajās skaņās, bites un tauriņi lidinājās un dudināja maigās melodijas[...] Tās plūda
un plūda kā maiga dziesma par mīlu, par draudzību, kas nebeigsies arī tad, kad zeme sastings
un tai pāri klāsies lielais,baltais klusums [...]
Viņa tik piespieda pie pleca savu zilo vijoli un
ilgas un gaidas pārvērtās klusā melodijā, un katram, kas tajā klausījās, šķita, ka dzīvē ir bezgala
daudz laimes un vajag tikai pastiept rokas, lai
viss, ko tu vēlies sabirtu tajās kā zvaigznes no zaļganajām vasaras debesīm.
/Anna Sakse „Pasakas par ziediem”/
Tiekoties ar Regīnu, neviļus nāk prātā
Annas Sakses „Pasakas par ziediem”, par
mūžīgu ziedēšanu, radīšanu un došanu. „Ko
nu daudz tur stāstīt,” pieticīgi saka Regīna.
Viņai kā kultūras darbiniekam ir aizvadīti
vairāk kā 40 gadi, pie viņas pēc padoma vēršās ikkatrs. Arī mūsu sarunu dažu brīdi pārtrauc kāds taujātājs, telefona zvans, svarīga
e-pasta ziņa. Bet tāds jau tas darbs ir, vienmēr jābūt nepārtrauktā skrējienā, informācijas un notikumu apritē. Nekas nepaliek
neievērots.
Tagad viņa dzīvo tēva mājās, sevi sauc par ilūkstieti, bet daudziem ir visa novada cilvēks, jo dzīves un darba gaitās Regīnas Razminovičas dienas
ir pavadītas ne vien Ilūkstē, bet arī Pilskalnē,
Dvietē un Eglainē. Kā vasaras pļavas pilnbriedā,
bagātīgi un skaisti ir aizvadīti darba gadi un, nu
jau, par savu pēdējo darba vietu Regīna sauc
Ilūkstes novada kultūras centru.
Pa kultūras takām
„Lai strādātu kultūrā, kaut kam jau ir jābūt
ieliktam šūpulī, deja, teātris, dzeja - tas bija mans
no bērna kājas. Agrāk jau gan tik skaidri nezināju
par ko vēlos kļūt, nebija strikta mērķa. Bet kā
ievilka, tā ievilka kultūra. Nu jau, kā 43 gadi,”
stāsta Regīna.
Regīna Razminoča 1973 gadā studēja 3.
Tehniskajā skolā, kur tika iegūta pirmā profesija –
kinomehāniķis, paralēli mācībām tika strādāts
kinoteātrī „Pionieris”. Skola tiek absolvēta ar
Sarkano diplomu. Seko darbs Daugavpils kinodirekcijā. „Savā laikā ļoti patika rādīt filmas. Zināju
visas no galvas. Bet toreiz Rīgā, pēc studijām, bez
pieraksta nevarēju palikt,” stāsta Regīna. Jau
tolaik ceļš vedis uz dzimto pusi, demonstrējot filmas tika braukts arī uz Dvieti un šis ceļš ieviesa
arī savas pārmaiņas. Dvietē tika satikta Rita
Stapkeviča, mākslinieciskās daļas vadītāja tikko
jaunuzceltajā Dvietes kultūras namā, ar kuras
aicinājumu un gādību Regīna uzsāka darba gaitas
Dvietē. Šajā laikā Regīna Rīgas kultūras darbinieku tehnikumā (tagad - Kultūras koledža) neklātienē, pabeidza pašdarbības kolektīvu režisoru kursus. Dvietē tika ne vien strādāts, bet arī dejots
apvienotajā Ilūkstes un Dvietes kolektīvā, jo, kā
stāsta Regīna, savā laikā bija tā, ka Dvietē trūka
meitu, bet Ilūkstē puišu, tad spēkus vajadzēja
apvienot.
No 1978.gada, labas draudzenes, kolēģes ierādīja ceļu uz Ilūkstes pilsētas Kultūras centru, kur,
strādājot kā metodiķei, tika pavadīti 10 gadi.
Ilūkstē tika darīts viss - organizēti pasākumi,
vākti nepieciešamie materiāli, gatavoti scenāriji.
„Dievs mīļais, cik scenāriju uzrakstīts! Agrāk
jāprot bija viss. Afišas arī zīmējām paši. Tomēr
toreiz bija tā personiskāk. Vēlāk gan tiku pārmānīta uz Pilskalni, bet drīz vien, ceļš veda atpakaļ
uz Ilūkstes kultūras centru, kad aktīvi strādāju
gan Ilūkstē gan Pilskalnē,” atceras Regīna.
No maizes vien nepaēdīsi
„Ļoti daudz nebūtu pieredzējusi, ja nestrādātu
kultūrā. Ir aizvadīts interesants laika nogrieznis.
Piemēram, atmodas laiki – atdzimst ar vēl neredzētu, nedzirdētu sparu, tādu pacilātību. Visos laikos tika būts klāt nozīmīgos pasākumos. Pat esot
dekrēta atvaļinājumā, atmodas laikā miera nebija, iesaistījos visos pasākumos, pie pasta ēkas deklamēju dzejoļus. Pati ne vien plānoju, bet arī vadīju daudzus koncertus, biju pie Pilskalnes
Siguldiņas atklāšanas. Gan kā koordinatore, gan
kā dalībniece, esmu piedalījusies visos Dziesmu
un Deju svētkos. Katram novēlētu kaut reizi savā
dzīvē pabūt Dziesmu un Deju svētkos dalībnieku
lomā, lai izjustu tās emocijas. Tās ir nebijušas
sajūtas!”
Pamatvērtības nemainās
„Toreiz un tagad - grūti novērtēt, laiki mainās.

„Regīna ir cilvēks ar lielo burtu. Lieliska
kolēģe. Brīnišķīga mamma. Viņa ir cilvēks
uz kuru var paļauties,” teic Skaidrīte
Azarstarpe, Regīnas kolēģe Ilūkstes novada KC
Bet pamatvērtības tolaik un tagad nav mainījušās,” uzsver Regīna, „tas ir liels gandarījums sniegt prieku un svētkus ikvienam! Tagad gan cilvēki ir rūpju pilnāki, daudz izvērtē iespējas, nepieciešamību, vajadzību. Agrāk pasākumos bija lielāka apmeklētība, varbūt interese lielāka. Pie mums
ir viesojušies Nacionālais teātris, Dailes teātris,
Raimonds Pauls... Vienīgi finanses vairs nav tādas
ne novadā ne valstī kopumā. Finases daudz ietekmē, gribam atvest lielus māksliniekus, jo redzēt
jau visiem gribās. Cenšamies, strādājam!”
Cilvēki ir jāciena
„Tā lieta ļoti patīk. Katru reizi ļoti gatavojos.
Uzrakstu, lasu, deklamēju kādam no malas.
Gatavojos vienmēr. Pa šiem 43 gadiem kaut pāris
teikumi ir jāpasaka, pirms tam ir jādzird, jāsaprot
kā tas skan. Cilvēki ir jāciena, nedrīkst iet pie
viņiem kā sanāk. Piemēram, kad rīkojam
„Represēto pēcpusdienas”, citreiz grūti atrast vārdus. Ikkatrs pasākums prasa izpratni, ir jābūt
skaidram - kāpēc veidojam un ko gribam ar to
pateikt.”
Pēdējos gados Regīna pasākumus organizēja
kopā ar kolēģi Skaidrīti Azarstarpi un ir pateicīga
par kolēģes atbalstu, uzverot, ka „drauga plecam”
ir liela nozīme. „Divatā tomēr vieglāk, padalies
domām, idejām. Viens un tas pats nekad nav, cilvēki jau tie paši, varbūt tāpēc reizēm tā liekās.
Neaizmirsīsim, ka cilvēku mums ir tik cik ir. Man
patīk jautri un priecīgi pasākumi, piemēram
8.marta svētki. Sēžu, klausos un priecājos. Kad
redzi mirdzošās acis saproti, kāpēc to dari. Redzi,
kuriem vajag, redzi, ka vajag vispār! Tiem,
kuriem nevajag, tie nenāks.”
Savs prieka mirklis
Sarunas laikā neviļus gūsti atziņu - mūsu
novads ir bagāts ar tik daudziem talantīgiem un
gaišiem cilvēkiem, Regīna uzsver: „Pašdarbnieki tie ir savi cilvēki, kas mēģina padarīt dienu krāsaināku. Visi grib svētkus, bet kādam ir jāstrādā,
tā ir cilvēku sadarbība. Kultūras darbs sevī ietver
arī psihologa darbu, mūsu kolektīvos ir tik dažādi
vecumi, raksturi, jādomā kā, kuru uzrunāt. Esmu
ļoti pateicīga, ka ir pašdarbnieku kolektīvi, kuri
turās, ir ar patstāvīgiem sastāviem, piemēram,
Pilskalnes dejotāji. Mūsu „Labrīt” ir unikāli, paši
jaunieši saorganizējās un atrada sev vadītāju.
Tagad ir arī dramatiskais kolektīvs, vada Jānis
Čamāns. Tādos brīžos pārņem neizsakāms prieks
un gandarījums! Mēs pārzinam visus kolektīvus,
plānojam kur, kuru aicināt, redzam, cik kurš ir
izdarījis.”
Cilvēkā jābūt dzirkstelei
„Citreiz cilvēks dzīvo un nezina, kā radīt skaisto, kas ir viņā, nezina, kur tas talants cilvēkā slēpjās. Neviens jau nekad pats nenāk. Mēs jau kautrīgi. Proti - nāc, rādi! Piemēram, jau pieminētais
jauniešu deju kolktīvs „Labrīt” -tāda atdeve! Tā
vērts ir strādāt!”
Dzīve ir tik interesanta!
„Jauniešiem iesaku „iet kultūrā”, jebkādā veidā,
vai iesaistoties pašdarbnieku kolektīvos, vai studējot kādu programmu, apgūstot profesiju. Dzīve
ir tik interesanta! Nevienā darbā negūsi tādu prieka sajūtu.”
Tik daudz cilvēku, tik daudz notikumu, un
kultūra vienmēr blakus stāvējusi
Regīnas mūžs paskrējis svētkos, kur katra
diena ir darba diena, bet pati viņa saka: „ Ja būtu
iespēja, laikam jau izvēlētos to pašu. Nevajag aizmirst, ka katrā laika posmā ir savas prasības, bet
pamatdarbs ir tas pats. Tik daudz dažādu cilvēku,
tik daudz iespaidu nebūtu bijis, ja ikdiena nepaie-

tu kultūras zīmē.”
Un ļoti liels paldies ir jāsaka ne vien kolēģiem,
ar kuriem aizvadītas ne vien priecīgās, bet arī
rūpju un satraukumu dienas, bet liels paldies ir
jāsaka arī ģimenei. „Šis darbs ir licis ziedot laiku,
kuru veltīt savējiem, sestdienas, svētdienas, svētku dienas, ir gājis raibi, vārdos neizteikt, cik liela
nozīme ir atbalstam no ģimenes,” teic Regīna.
„Mūža abonaments” uz kultūras pasākumiem
„Tā dīvaini ir iet prom. Savulaik, pat brīvā
dienā bija nemiers, vienmēr zvanīju un jautāju kā aizvadījāt pasākumu, vai viss ritēja pēc plāna...
Šajos gados bijis neskaitāmi daudz kuriozu - cik,
kas aizmirsies, cik, kur kāda neīstā mūzika atskaņota, brunči krituši, bet visu jau stāstīt nevar.
Priecātos, ja uz šejieni atnāktu cilvēks, kas nav
iesācējs, lai spēj ienest svaigas vēsmas, lai prot

Regīna aktīvi darbojās arī dramatiskajā
kolektīvā, sakot: „Pašdarbnieki - tie ir savi
cilvēki, kas mēģina padarīt dienu krāsaināku.
Visi grib svētkus, bet kādam ir jāstrādā...”
sastrādāties.
Bet tagad nāksies vest traktoru ar piekabi, lai
salasītu visas mantas, kas te pa gadiem piekrājušās. Nezinu, kam jūs tagad visi zvanīsiet, kad
nestrādāšu. Jocīgi būs nākt un sēdēt mierīgi.
Tagad jau man ir „mūža abonaments” uz kultūras
pasākumiem Ilūkstē,” mūsu sarunas noslēgumā,
Regīna smejoties piebilst.
Ināra Lapa, Bebrenes KN vadītāja: Regīnu
pazīstu jau sen, jau vairāk kā 30 gadi pagājuši.
Sākotnēji devāmies kopīgos pieredzes braucienos,
apmeklējām kultūras seminārus. Kopš izveidojies
Ilūkstes novads, arī mūsu sadarbība kļuva ciešāka, kopīgi organizējot dažādus pasākumus.
Regīna ir atsaucīgs, izpalīdzīgs cilvēks, apveltīta ar brīnišķīgu humora dzirksti, piemīt prasme
ieklausīties cilvēkos, allaž ir bijis viegli sastrādāties. Kā ģimenes cilvēks arī fantastiska, gādājot
par saviem četriem vīriešiem. Vēlu, lai veicas!
Tikai nepagurt, tikai iet kamēr vēl kalnos bērzi
zied un sauli dzer smilgu skaras.
Silvija Spaļva, Šēderes KN vadītāja: Regīna
ir zinošs, radošs, atsaucīgs kultūras darbinieks.
Viņai vienmēr varēja lūgt padomu, kā organizēt
pasākumus. Viņas rakstītie scenāriji bija ar rozīnīti - interesanti un saturīgi. Viņa prata ap sevi
saliedēt kolektīvu. Laba aktrise Ilūkstes novada
KC dramatiskajā kolektīvā.
Maija Žigajeva, „Lašu” kora un ansambļa
„Saskaņa” vadītāja: Mūsu ansamblim jau ir 15
gadi. Visus šos gadus kopā ar Regīnu esam gatavojušies dažādiem svētkiem un pasākumiem. Viņa
visu savu dzīvi ir atdevusi kultūrai, jau no jaunības gadiem nešauboties, ar pilnu atdevi „metās”
iekšā šajā darbā, un šis darbs nav viegls. Viņa ir
cienīgs cilvēks mūsu novadā. Lai stipra veselība un
enerģija iesaistīties pašdarbnieku koletīvos!
Skaidrīte Azarstarpe, Regīnas kolēģe
Ilūkstes novada KC: Šis darbs ir ar savu specifiku, reizēm tā ir kā nemitīga cīņa ar sevi darba procesā. Sāļā sajūta, kad neizdodās. Bet ar kultūras
lietu saslimst. Ja tā atskatās, to milzīgo ieguldījumu jau nemaz nevar izvērtēt. Tikai tā apziņa par
ieguldīto pa šiem vairāk kā 40 gadiem.
Regīna ir cilvēks ar lielo burtu. Lieliska kolēģe.
Brīnišķīga mamma. Man ir paveicies, ka bija iespēja strādāt ar viņu. Šķiet, ka pazīstu Regīnu vislabāk,lai gan Ilūkstes novada KC kopā esam ikdienā
sastrādājušās vien 6 gadus, tomēr mūs vieno cieša
saikne. Tā ir kolosāla, fenomenāla sajūta, ka saproties ar kādu no pusvārda. Ideja - pasaki, uzķer.
Lasam viens otra domas. Ar kolektīva atbalstu
daudz var sasniegt un Regīna prot to saliedēt. Viņa
ir cilvēks uz kuru var paļauties. Jau tagad viņas
pietrūkst! Vienmēr būs patīkami satikties.
Ar Regīnu Razminoviču sarunājās
Madara Pavlovska
redaktore
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Aicinājums
piedalīties
talkā Lašu
pilskalnā

Lašu pilskalnā, Eglainē, šī
gada 18.augustā notiks talka,
kurā aicināti piedalīties visi
gribētāji. Talku organizē biedrība Solis Dabā jauniešu
apmaiņas projekta „3xGreen”
ietvaros, kas tiek realizēts
pateicoties Erasmus+ programmai.
Talka ir viena no apmaiņas projekta „3xGreen” aktivitātēm, kurā
piedalīsies jaunieši no Lietuvas un
Latvijas izzinot, cik svarīgi ir
saglabāt savu apkārtni sakoptu un
vidi zaļu. Projekta laikā jaunieši
mēģinās saprast, kā darbojas
zaļais bizness, smeļoties ar idejām
arī no vietējiem iedzīvotājiem,
uzzinās, kādai jābūt zaļai mājai un
izpētīsim, kas tad ir zaļā atpūta un
izmēģināsim to dažādos veidos.
„3xGreen” iepazīstinās projekta
dalībniekus ar neformālo izglītību,
ļaus izbaudīt vasaru citādāk un
dos iespēju pierādīt pašiem sev, ka
esam spējīgi izaicināt sevi.
Talkas laikā paredzēta krūmu
ciršana un pusdienas, kuras nodrošinās organizatori. Dalībai talkā
lūdzam pietiekties iepriekš,
līdz 16. augustam, zvanot pa
tālr. 26396314 vai rakstot uz epastu
solis.daba@inbox.lv.
Talkas sākums plkst. 10:00 pie
Lašu pilskalna. Uz talku jāierodas
laika apstākļiem piemērotā apģērbā, pēc iespējas līdzi ņemot savus
darba rīkus.
Anna Brokāne
projekta kontaktpersona

Gaidot
Dzejas dienas!
Kā ik gadu septembris tiek aizvadīts Dzejas dienu zīmē. Dzejas
dienu vēsture datējās ar 1965.
gadu, kad Rainim tiek atzīmēta
100. dzimšanas diena, ko var
uzskatīt par vienu no Dzejas dienu
izveidošanas iemesliem. 1966.gadā
Latvijas Padomju Rakstnieku
savienība nolēma, ka ir nepieciešams dibināt Dzejas dienu tradīciju - katru gadu Raiņa atceres dienā
(11. septembrī) republikā rīkojot
Dzejas dienu. Laikam ritot, mainās
arī Dzejas dienas tradīcijas, tomēr
daudzas no tām vēl joprojām mūsdienu Dzejas dienā ir neatņemama
sastāvdaļa.
Kā informē Ilūkstes BJC direktore Vanda Rimša, 11.septembrī
Ilūkstē pie Raiņa pieminekļa
notiks Dzejas dienai veltīts pasākums. Jau visa gada garumā mūsu
novadā ir notikuši dažādi pasākumi veltīti Rainim un Aspazijai un
11. septembrī Ilūkstē tiks svinēta
Raiņa dzimšanas diena, Dzejas
dienu tēma „Rainim 150”, pasākuma laiks vēl tiks precizēts.
Madara Pavlovska
redaktore

PATS SKANI, LĪDZI SKANI
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Piedalies Ilūkstes novada himnas
izstrādes konkursā
Atgādinam, ka vēl joprojām ir
iespēja piedalīties Ilūkstes novada
himnas izstrādes konkursā. Darbi –
himnas demo versija CD formātā,
notis, akordi un himnas teksts
jāiesniedz no 01.04.2015. līdz
01.10.2015. Ilūkstes novada pašvaldībā, Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Ilūkstē, Brīvības ielā 7 ar norādi uz aploksnes: Konkursam
“Ilūkstes novada himna”.
Ilūkstes novada himnas
izstrādes konkursa
NOLIKUMS
I. Konkursa organizētājs:
1.1. Konkursu izsludina un organizē Ilūkstes novada pašvaldība,
adrese: Brīvības ielā 7, Ilūkste,
LV- 5447,
tālrunis: 65447850,
e-pasta adrese: dome@ilukste.lv
1.2. Kontaktpersona:
Pēteris Makaveckis
tālrunis: 27889760
e-pasta adrese:
zelteri1957@inbox.lv
II. Konkursa mērķis un uzdevumi:
2.1. radīt Ilūkstes novada
himnu, lai veicinātu lokālpatriotismu, Ilūkstes novada iedzīvotāju
vienotību un novada atpazīstamību;
2.2. apzināt un popularizēt
Ilūkstes novada, Latvijas mūziķuskomponistus un dzejniekus;
2.3. veicināt jaunu talantīgu
komponistu veidošanos Ilūkstes
novadā;
2.4. atspoguļot, radīt populāru,
atpazīstamu Ilūkstes novada muzikālu sacerējumu.
III. Konkursa dalībnieki:
3.1. Konkursā var piedalīties
ikviens Ilūkstes novada un
Latvijas iedzīvotājs mūzikas un
tekstu autors vienā personā, vai
katrs atsevišķi, vai kā autoru
grupa.
Dalībniekam vecuma ierobežojuma nav.
IV. Darbu iesniegšanas termiņš, kārtība un nosacījumi:
4.1. Darbi – himnas demo versija
CD formātā, notis, akordi un himnas teksts
jāiesniedz no
01.04.2015.
līdz
01.10.2015.

Ilūkstes novada pašvaldībā,
Iedzīvotāju apkalpošanas centrā
Ilūkstē, Brīvības ielā 7 ar norādi uz
aploksnes: Konkursam “Ilūkstes
novada himna”.
4.2. Tie darbi, kuri tiks iesūtīti
pēc norādītā termiņa, konkursā
netiks vērtēti.
4.3. Kopā ar darbu jāiesniedz
otra aploksne ar autora CV, norādot vārdu uzvārdu un kontaktinformāciju.
4.4. Himnas teksts jāiesniedz
datorrakstā. Teksta izmērs – 14, un
šrifts (Font) – Times New Roman.
4.5. Himnas vokālais atskaņojums ar pavadījuma ierakstu jāiesniedz CD diskā atsevišķi, kas var
būt veikts amatierkvalitātē ar
mērķi ievietošanai Ilūkstes novada
mājas lapā iedzīvotāju balsojumam.
4.6.
Himnas tekstam jābūt
noformētam literāri un gramatiski
pareizā latviešu valodā, tai jābūt
viegli uztveramai, skanīgai un
saturiski saistītai ar Ilūkstes novada būtību. Himnas tekstam jābūt
pozitīvam un atmiņā paliekošam.
4.7. Himnas teksta un satura
uzbūvei jāveido kompozīcija, kompozīcija ar harmoniju, kas muzikāli
sevī ietver gan pantu, gan piedziedājumu. Maksimālais himnas
atskaņošanas laiks 3 min. 50 sek.
4.8. Konkursa dalībnieks, iesniedzot himnu apņemas ievērot visus
konkursa nolikumā minētos nosacījumus un LR spēkā esošos normatīvos aktus.
4.9.
Konkursa dalībnieks ir
atbildīgs, ka viņam pieder izstrādās
himnas darba autortiesības un ka
konkursa uzvaras rezultātā līguma
slēgšana par himnas izmantošanu
neradīs nekādus papildus izdevumus, kā vienreizēju atlīdzību par
uzvaru konkursā.
4.10. Pārējie konkursa dalībnieki
savus darbus var saņemt viena
mēneša laikā pēc konkursa uzvarētāja publiskas paziņošanas pašvaldības mājas lapā. Pēc minētā termiņa beigām pašvaldība nav atbildīga
par darbu saglabāšanu.
I. Darbu vērtēšana:
1.1. Konkursa dalībnieku iesūtīto
Ilūkstes novada himnu vērtē
Ilūkstes novada iedzīvotāji un vērtēšanas komisija, ko izveido ar
domes lēmumu un kura darbojas uz
nolikuma pamata.

1.2. Vērtēšanas pirmais posms
no 2015.gada 1.oktobra līdz
15.oktobrim, kad vērtēšanas komisija izvērtē un atlasa trīs labākos
darbus.
1.3. Vērtēšanas otrais posms – no
2015.gada
15.oktobra
līdz
2016.gada 1.janvārim, trīs labākie
darbi tiek nodoti publiskai vērtēšanai novada iedzīvotājiem.
1.4. Vērtēšanas trešais posms no
2016.gada 1.janvāra līdz 20.janvārim, kad vērtēšanas komisija pēc
iedzīvotāju balsošanas rezultātiem
nosaka uzvarētāju, ko iesniedz
apstiprināšanai domē. Tikai pēc tā
tiek atvērtas aploksnes ar autoru
personas datiem.
1.5. Vērtēšanas kritēriji:
1.5.1. darbs atspoguļo Ilūkstes
novada būtību;
1.5.2. svinīgums un pozitīvais
gars;
1.5.3. lokālpatriotisms;
1.5.4. pauž vienotību;
1.5.5. atmiņā paliekošs.
5.6. Ja neviens himnas darbs
neatbildīs konkursa nolikuma konceptam un kritērijiem, tad neviens
autors netiks atzīts par uzvarētāju
un neiegūs balvu.
II. Atlīdzība un pateicība
konkursa uzvarētājiem:
6.1. Ar Ilūkstes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas
balvu EUR 1000 (viens tūkstotis
euro) apmērā tiek apbalvots uzvarētājs, skatītāju simpātijas ieguvēji
tiek apbalvoti ar piemiņas balvu un
Ilūkstes
novada
pašvaldības
Pateicības rakstu.
6.2. Himnu atskaņo un balvas
pasniedz Ilūkstes novada svētku
svinīgā pasākuma laikā 2016.gada
vasarā.
VII. Himnas nodošana pašvaldībai
7.1. Pēc himnas nodošanas
pašvaldībai pašvaldība iegūst visas
autora mantiskās tiesības uz
himnu saskaņā ar Autortiesību
likuma 15.panta 1.daļu ar brīdi,
kad ir parakstīts līgums un samaksāta konkursa uzvarētājam vienreizēja atlīdzība.
7.2. Saskaņā ar Autortiesību
likuma 14.panta 1.daļas 5.punktu
himnas autors dod tiesības pašvaldībai un tās pilnvarotām personām
izplatīt, izziņot un publiski izpildīt
himnu.

Dvietes meitenes piedalījās 9.Ambeļu pagasta
svētkos
9.Ambeļu pagasta svētki notika
2015. gada 1.augustā, Ambeļu
pagasta estrādē. Pasākumā piedalījās vairāki kolektīvi no dažādiem
pagastiem un novadiem, vieni no
tālākajiem bijām mēs - Dvietes KN
dalībnieki - Enija Setkovska un
Amanda Aderniece. Uzstājās ar
dziesmām „Mieru tikai mieru” un
„Dziesmiņa par Vinniju Pūku”.
Neskaitot mūsu meitenes no
Dvietes, pasākumā piedalījās
Ambeļu, Biķernieku, Dubnas,
Maļinovas un Skaistas pašdarbnieki, kā arī trīs meitenes no Liepājas.
Liels paldies par ielūgumu
Ambeļu KN vadītājai Ingrīdai
Skutelei. Meitenes guva gandarījumu un stimulu turpināt aktīvi piedalīties Dvietes KN pašdarbībā, kā
arī izbraukt uz dažādiem pasākumiem (ja kāds vēl paaicinās).
Dvietes KN
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JAUNIEŠI

...jo esmu savu
Paulis Vuškāns ir viens no
tiem cilvēkiem, kurš ar pārsteidzošu mieru izturas pret
ikdienu un darbu. Kā pats
saka - „Turos šim brīdim - tā ir
viegli dzīvot”. Minimāli balstās uz tālu nākotni un viegli
uztver pēkšņas pārmaiņas,
teic, ka kopš bērnības ir mierīgs un rāms, ar ļoti augstu
atbildības
sajūtu,
tagad
nedaudz drosmīgāks kļuvis.
Uzskata, ka nav jāsūrojas, ir
jāmīl tas, ko dari un jārod
laiks atpūtai.

tik tiešam ir šaurs. Sāku apzināties to, cik lauksaimniecība ir
plaša zinātne. Ir tik daudz apakšsfēru, bija patīkami to apzināties,
lai nav tā, ka „mācies par bezdarbnieku”. Tas deva drošības
sajūtu – būšu vajadzīgs.
Pirmajā gadā izteikti varēja
just, ka visi ir „kā no laivas izmesti”, visi dulli un zaļi, maza izpratne bija par to, kas notiek nozarē,
kurzemnieki nezin par Latgali un
otrādi. Bija „ķīselis galvā”. Tomēr
jāatzīmē, ka no mums 30 fakultātes studentiem, 20 katrās brīvdienās mērķtiecīgi devās uz mājām,
lai strādātu un palīdzētu, daudziem jau bija skaidrs, ko tālāk
darīt, universitātē redzesloks tika
paplašināts, iegūtas papildus
zināšanas. 1.kursa beigās izkristalizējās arī tuvākie draugi, kuru
padomiem man ir bijusi liela nozīme. 2.gads – dižo plānu kalšanas
gads. Nevienam jau nekā pašam
nebija, bet domājām ko un kā
darīsim. Vecāku vietā domājām kā es darīšu. Šajā gadā, kārtējo
reizi apzinājos cik mazas ir manas
zināšanas, cik daudz jāmācās.
Bet, kā starp savējiem smejoties
sakām, bija sākusies otra universitāte, kad kursabiedri cītīgi
braucām viens pie otra ciemos.
Bija interesanti iepazīties ar
saimniecībām, kur ir 100 lopi, pret
tādām, kur 700 lopi. Un nav pārspīlēti teikts, ka gan mazās saimniecības no lielajām gan lielās no
mazajām varēja daudz mācīties.

Pēc
studijām
Latvijas
Lauksaimniecības Universitātē
(lauksaimniecības fakultāte), lai
realizētu savas ieceres Paulis ir
atgriezies savās ģimenes mājās
„Klintis”, Bebrenes pagastā, sakot
- „Esmu savu māju patriots, varbūt mazāk kādas konkrētas pilsētas, vai ciema, bet māju gan”.

Abpusējā cieņa
- Vecāku loma Tavā dzīvē.
Spilgtākais par, ko esmu pateicīgs ir tas, ka faktiski netiku ierobežots, protams, izņemot dažādus
sīkumus. Domāšana, izvēle, darīšana – manā ziņā. Ja kaut ko izdarīju ne tā sodīts netiku, aprunājāmies, ļāva pašam saprast situāciju. Bet klausīju... ļoti labi apzinājos, ja neadekvāti reaģēju.
Cienīga izturēšanās pret vecākiem visu laiku ir bijusi, jo tomēr
mums ir liela gadu starpība.
Citreiz var novērot, ka vecāki un
bērni ir kā draugi. Mūsu ģimenē,
savādāk. Mums ir daudz atšķirību
domāšanā. Bet ļoti saskan ar vecmammu, ar viņu var runāt par
visām mūsdienīgajām, aktuālajām lietām. Viņai nav iesūnojušu
stereotipu. „Tu, jauns, tu brauc,”
viņa man saka!
Vecāku attieksme universitātes
izvēlē bija ļoti saprotoša. Pieļauj
domu – nepatīk, ej prom. Allaž
juta līdzi, uztraucās, bet mācību
procesā nejaucās. Lielākā pretestība vecākiem studiju laikā vienīgi
bija periodā, kad es arvien biežāk
aizdomājos par to, ko darīšu tālāk.
Mani plāni nebija pieņemami
vecākiem. Bet beigu beigās, pēc
abpusējas vienošanās, es tomēr
panācu savu.

Saskatīt vairāk
- Saka, liela nozīme mūsu
dzīvē ir skolotājiem, kurus
satiekam. Vai tam piekrīti un,
kā sajūti aizvadīto skolas
laiku Bebrenē?
Neuzskatu, ka skolotājiem ir tik
liela nozīme, lai ietekmētu jauniešu nākotnes izvēles. Bet redzesloka paplašināšanai gan. Skolotāja
vissvarīgākais uzdevums, manuprāt, ir domāt vispusīgi un spēt
paplašināt bērnu redzesloku.
Vienmēr ciešāks kontakts ir ar
skolotājiem, kuru stāstītais izraisa interesi, man par piemēru tā
bija bioloģija, valodas gan nepati-

Darīt pašam
Paulis šī gada izlaidumā, absolvējot LLU
ka un arī sadarbība ar skolotājiem
nebija tik viegla. Bet ar klases
audzinātāju Jadvigu Gurinu gan,
allaž siltas attiecības, skolas laikā
nekad neatceros mirkli, kad nebūtu blakus. Ar klases biedriem
tagad mazāk satiekamies. Agrāk
bija savādāk, tomēr kopā aizvadīti
12 gadi, visi vēl „uz tā viļņa”, visi
atceras. Bet tad paņem studiju
vide. Vairs nav tik daudz kopīgo
interešu. Visu laiku ir bijis tā, ka
tiklīdz sākas jauns posms, tas
kļūst labāks par aizvadīto. Bet
saglabājas jau kontakts ar tiem,
kuri vienmēr bijuši tuvāki.
Uzskatu, ka kontaktu uzturēšana
no vienas puses ir pilnīgi nevajadzīga. Ja runā par skolas laikiem,
tagad varu salīdzināt, piemēram,
Bebreni ar Daugavpili, to kāds
pats biju kā skolēns un kādi šķita
pilsētas bērni. Ļoti atšķirās.
Pilsētas bērni domāšanā ir daudzpusīgāki, it īpaši par globālām
tēmām. Laukos specifiskāk, par
konkrētām lietām. Pats „uz sevis”
jūtu, kad aizgāju uz universitāti –
šaura domāšana.

Lai nav tā, ka „mācies
par bezdarbnieku”
- Universitātes izvēle. Kā Tev
tā „nāca”? Un kā vērtē aizvadītos studiju gadus?
Mana izvēle par labu lauksaim-

niecībai ir bijusi jau it kā zemapziņā, jau bērnībā, kas tika pastiprināta
pateicoties „Latvijas
Mazpul kiem”. Toreiz Mazpulku
vasaras lielajā nometnē, bija jāsadalās grupās, manējā nenokomplektējās, tādēļ skolotāja Ilona
Jegorova ielika mani lauksaimniecības grupā. Tādā veidā pirmo
reizi bija iespēja iepazīties ar lielām saimniecībām. Ieraudzīju, ka
tā tiešām var būt, ka tepat Latvijā
var pastāvēt lielas saimniecības,
ar lieliem ganāmpulkiem. Kā
tagad atceros, ka saimnieki teica:
„Ir jāstrādā un tad būs”. Jau tad
sapratu, ka maksimāli daudz ir
jāskatās uz jauno, nevar tikai
vienā
virzienā
ieciklēties.
Lauksaimniecība ir kā bizness.
Jāskatās daudzpusīgi.
Vidusskolā,
tuvojoties
12.kl.noslēgumam jau bija skaidri
zināms virziens – Jelgava, lauksaimniecības fakultāte. Bet galvenā doma tobrīd nebija, ka pēc studiju beigām jāatgriežas mājās un
jāstrādā savā saimniecībā. Pie
izvēles tika apskatītas arī citas
iespējas, ko darīt tālāk. Lai nav
pārāk specifiski un ierobežoti, lai
ir arī iespēja strādāt darbu kādā
valsts iestādē.
Un tagad droši varu apgalvot,
ka vislabākie tiešām bija studiju
gadi. Ir nācis briedums gan fiziski, gan garīgi. Tagad ļoti labi
redzu, kā pa gadiem mainījās
domāšana. 1.semetrī sapratu, ka,
iepriekš pieminētais redzesloks,

3.kursā liela daļa kursa biedru,
meklējot dažādas iespējas, sāka
realizēt savas ieceres, tostarp es.
Kursa biedru mudināts sapratu,
ka vēlos strādāt un realizēties
savās mājās. Un tajā laikā startēju projektā - Latvija Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gada
ietvaros, pasākumam "Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem".
Man lauksaimniecība ir gan
darbs gan dzīvesveids. Bez tā
nevar. Tie ir pienākumi, kas obligāti jāizdara. Soli pa solim.
Studiju 4.kursā redzēju, ka ne es
viens, bet arī pārējie kursa biedri
turpina attīstīt savas ieceres.
Veselīga vide, visi savstarpēji
apspriežas, izvērtē, kas izdevies,
kas nē. Kļūdāmies. Visi iet tālāk.
Neapstājas. Turpina kalt lielos
plānus. Vēlāk, vecāku un bijušās
klases audzinātājas mudināts,
iestājos maģistrantūrā, lai gan
sākotnēji nevēlējos, biju daudz
uzņēmies, baidījos, ka visam nesanāks laiks. Bet beigās šie divi gadi
sanāca arī kā lēnas atvadas no
Jelgavas studiju dzīves.
- Pastāsti sīkāk par savu
saimniecību.
Ir izdarīts daudz un tagad, projekta ietvaros, rit pārbaudes laiks.
Bet pirms tam sastapos ar vislielāko vecāku pretestību, tieši attiecībā uz to, kāds ir mans tuvākās
nākotnes redzējums. Bet projekts
deva lēcienu. Noticēja citi, noticēju pats. Lai gan uz kopējā fona,
mana projekta starta summa bija
salīdzinoši neliela, tomēr man tas
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māju patriots
bija liels prieks, gandarījums uz
solis uz priekšu, jo sākumā tas
šķita nereāli. Uzsāc, attīsti, meklē
izdevīgākos variantus. Projekta
ietvaros tika iegādāta visa tehnika, kas nepieciešama, lai sagādātu rupjo lopbarību ziemai. Līdz
šim to darījām uz pakalpojumiem,
tad diemžēl cieta arī kvalitāte.
Kā arī projektā tika prasīta specializācija, man tā bija piena lopkopība. Realizējot projektu, ieguvu pilnīgu neatkarību no citiem
cilvēkiem. Pretī, laika izteiksmē
tiek zaudēts pusotrs mēnesis
vasaras. Daru visu pats. Bet ir
kvalitāte. Tas dod pašapmierinājumu. Ja kaut kas ne tā, zini, ka
pats vainīgs. Šis projekts, saimniekošanas uzsākšanai iemācīja
arī pareizi plānot laiku. Plānoju
pat pa stundām, kā kura diena
tiks aizvadīta. Un, protams,
tagad tik bieži nevar satikties ar
draugiem vai kur izbraukt. No
atspēriena
mirkļa,
projekts
uzliek atbildību uz nākamajiem 5
gadiem. Uzsāktā lieta, kuru
nevar palaist, ir mērķi, kas jāsasniedz. Īsi rezumējot, aizvadītie
pieci, seši gadi, tas ir studiju
laiks, kad parādījās vieglums,
gaisīgums, arī pašpārliecinātība,
ka tiek iets pareizi. Laba sajūta.
Nāk briedums un pieredze,
saproti kā strādā nauda, bet tas
ir tikai kā instruments, kas
apmierina tavas vēlmes. Ir –
tērē, nav – netērē.
- Tavs ieteikums studentiem
jauno mācību gadu uzsākot.
Uzskatu, ka vajag mācīties tur,
kur gribas, nevis tur, kur potenciāli lielāka iespēja vēlāk tikt pie
atalgotāka darba. Naudai nevajadzētu kļūt par mērķi, pēc kura
tiekties. Galu galā, salīdzinoši
mazs ir procents to jauniešu, kuri
pēc studijām turpina strādāt izvēlētajā jomā. Ir jāpatīk, nevar darīt
„ar sakostiem zobiem”. Domāju,
ka studiju laiks pat par 60% nosaka tuvāko nākotni. Uzskatu, ka ir
jāiet studēt, vismaz jāmēģina, ja
kaut kas nesanāk, neraizēties par
to, ko teiks citi. Tā ir tava izvēle.
Neietekmēties no citiem, es tā
varu. Ja gribētu, ko citu, tad tā
arī darītu.

Ir milzīgi daudz iespēju
- Ko tas nozīmē – jaunietim
dzīvot laukos?
Esmu to nofiksējis, ka laukos
nav vienveidīga darba diena. Nav
kā ierasti darba laiks no tikiem
līdz tikiem. Reizēm nedēļu no vietas var sākt 7.00, beigt pusnaktī.
Bet tā nav bieži, lielākoties domāju, ka laukos man nav saspringta
darba diena, ja vēlos ņemt pauzi,
tā arī daru. Protams, lopkopībā ir
konstantās lietas, kas jādara,
iestājās arī sava veida ikdienišķā
vienmuļība, bet tad sev ieskaidroju – ar to varu pelnīt, esmu apņēmies. Ja māk plānot laiku, garlaicīgi nav. Atrodi starplaikus.
Laukos „darbs dara darītāju”, nāk
līdzi sajūta – labi padarīts darbs.
Ja, kas nav raiti, ej kaut melnu
muti. Apstājies, apskaties, klusums, miers. Gūsti sajūtu labo. Tā
ir tā jušana. Vietā ir teiciens „pats
sev saimnieks”.

Uzskatu, ja kaut iezogas doma
vai vēlme nākt uz laukiem, bet
rodas bažas par to, ko darīt, tad
vienkārši ir jāmeklē savas iespējas. Lauksaimniecībā ir milzīgi
daudz iespēju. Nevajag braukt ar
lielu traktoru, vai būt ar lieliem
zemes īpašumiem, var vienkārši
specializēties uz kādu lietu un
kļūt par vadošo Latvijā tajā jomā.
Piemēram – rabarberi. Man daudzi jautā, kāpēc to nedaru pats,
bet tas vienkārši nav priekš
manis. Man patīk tas, ko daru,
man patīk dzīvnieki, bet kādam
citam, tas atkal ir kas cits. Patīk
audzēt ābolus, bumbierus – dari!
Izpēti jomu, iedziļinies niansēs
un sāc!
Tagad dzīvoju mājās, jo esmu
savu māju patriots, varbūt mazāk
kādas konkrētas pilsētas, vai
ciema, bet māju gan. No tā, kas
mums ir, nevajag atteikties, jo
iespējas ir visapkārt. Mēs no studijām, tagad 20 jaunieši strādājam savās mājās, kopumā no visa
kursa tikai divi cilvēki šobrīd
nestrādā jomā. Lauksaimniecība
tomēr nosaka, ka paliec mājās,
bet ir arī novirzieni, kas ļauj
daudz ceļot. No katra dzīves
posma palikuši cilvēki, draugi,
neatkarīgi no tā kas un kā vēlāk
noticis. Un nav jādomā, ja paliec
laukos, draugu ziņā sanāk zaudēt. Vienkārši izkristalizējās cilvēki, kuri paliek, neatkarīgi no tā
vai esat tuvāk, vai tālāk un vai
darbojaties vienā jomā.
- Vai ir bijusi doma doties uz
ārzemēm?
Studējot bija iespēja stažēties
ārzemēs, biju arī pieļāvis tādu
domu, bet nobijos aizbraukt, jo
tobrīd jau biju sācis darbu pie
sava projekta. Tagad ir nedaudz
rūgtums. Ir jāizmanto studiju
vieglums – tad šķiet, ka var daudz
izdarīt un uzņēmīgākie arī izdara.
Par darbu ārzemēs kopumā,
domāju vienkārši – nebrauc –
tepat ir labi, brauc – ja tiešām
grūti. Pastrādāt, lai nopelnītu, tas
ir lieki, darbu te arī var atrast,
bet kopumā tagad vairs neskatos
uz to tik skeptiski, jo, ja jāpaliek
tepat un jāīgņojas, tad labāk
brauc citur un dari. Redzu, cilvēki
arī tādā veidā var būt priecīgi. Bet
dzīvot ārzemēs – gan man ir
nepieņemami, laikam jau esmu
savu māju cilvēks.

Īpaši, ja redzi, ka tava ideja strādā, ir jāturpina.

Pa dzīvi mēs esam mazi
spēlētāji
- Jaunie zemnieki, lauksaimnieki un valsts. Kādas tu
redzi šīs attiecības?
Vienmēr jāspēlē pēc citu noteikumiem, ir vienkārši jāprot
izspiest maksimālo. Lai ietu un
bļautu, zākātu – tā nedarītu.
Krīzes, nekrīzes, tik un tā man ir
sajūta, ka būs labi. Jāsavelk jostas, bet to var pārdzīvot. Es ļoti
minimāli balstos uz tālu nākotni.
Viegli uztveru pēkšņas pārmaiņas. Lielās lietas neplānoju. Turos
šim brīdim – tā ir viegli dzīvot.
Man iespējams ir vieglāk kā
citiem, es ļaujos pašplūsmai.
Izkrīt – daru, nav – miers. Sliktos
laikus pārdzīvoju mierīgi. Varbūt
tādā veidā zūd darba ražīgums.
Bet tik un tā domāju, nepaspējām
- nekas - rīt pagūsim. Vecāki
tādos brīžos vienmēr uztraucās,
bet es zinu, ka lai vai kas, ja ne
šodien, bet tik un tā darbs tiks
paveikts! Jebkurā gadījumā lauksaimniecībā daudz kas ir jāupurē,
lai izdotos.
Uzskatu, ka reti kurš jaunietis kaut kur tiek bīdīts. Ir tās
sakritības. Pa dzīvi mēs esam
mazi spēlētāji. Cilvēkam ir jābūt
fleksiblam, it īpaši manā jomā,
lauksaimniecībā. Ir arī jāprot
apzināties zaudējumus, ātri tos
pārlaist pāri. Ja sāc to lietu
darīt, meklēt iespējas, izrādās to
ir ārkārtīgi daudz! Ir kursi, ir
projekti, pietiek tikai uz vienu

dienu koncentrēties uz konkrētu
lietu un parādās iespējas! Tā ir
avantūra pret sevi – izvēlēties
un uzsākt kaut ko vai nē.

Tas, kas nomierina
- Ja būtu ļauts ieskatīties
nākotnē, tur gribi redzēt...
Gribu redzēt sevi savās mājās,
lai arī kas notiktu. Globālāk –
nemieri, ekonomiskās krīzes vai
uzplaukumi, gribu redzēt sevi
mājās. Pēc dabas esmu liels sapņotājs, tomēr uz to – kā būtu, ja
būtu, daudz neieciklējos, jo tad
nevajag pārdzīvot, ja nesanāk.
Neatkarīgi no tā ko dari, uzskatu, ka ir jāatrod arī savi hobiji.
Dienas var būt tik dažādas un
galvā ir vajadzīgs viegls restarts.
Man tā ir dejošana, dejoju tautu
deju kolektīvā „Līksme”.
- Tev - kas ir vērtīgākais?
Asociējas divas lietas, nemateriālā un materiālā puse. Pirmā ir
lietas, kad dara .... laimīgu? – tas
tā nobružāti skan. Drīzāk jau
tas, kas nomierina. Man svarīga
ir dejošana. Viennozīmīgi gūstu
baudu ne vien no procesa, bet arī
no tā, kas tobrīd notiek apkārt.
Protams, mājas, tur ir droši un
sirdij tuvie cilvēki. Un no mantiskās puses, lai gan iespējams to
pat tā nevar saukt, tā ir zeme.
Zeme kā tāda. Tas ir pamats
visam.
Ar Pauli Vuškānu sarunājās
Madara Pavlovska
redaktore

- Savā darbā uz ko tendējies?
Viss uz attīstību, ražošanas
apjoma palielināšanu. Tagad ir
jušana, ka ir varēšana, dabā un
pašam – jūtu, ka pavilkšu. Kā
būs? – tā nedomāju. Jāmāk sadzīvot arī ar neveiksmēm. Idejiski
daudz plānoju, bet daudzas idejas
nākas „nocirst”, tas, protams,
nedaudz uzdzen tādu vēlmi neko
nedarīt. Bet sajūta, ka vajag ir
stiprāka. Ir sajūta – ja ne tagad –
pagaidīs. Es nejūtu vilšanos, ja
nesanāk uzreiz.
- Kā sevi motivē?
Tā ir tāda kā miksēta sajūta. Es
zinu, tas mans darbs, esmu atkarīgs no tā. Vasarā nesagatavo
barību, ziemā govīm nav ko ēst –
tieši tik vienkārši. Galvenais, lai
viss process virzītos, lai nav jādara „caur zobiem”. Darīt brīvi.

Paulis saka: "Ja sāc to lietu darīt, meklēt iespējas, izrādās to ir
ārkārtīgi daudz! Ir kursi, ir projekti, pietiek tikai uz vienu dienu
koncentrēties uz konkrētu lietu un parādās iespējas!
Tā ir avantūra pret sevi - izvēlēties un uzsākt kaut ko vai nē."
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Ir svarīgi būt kopā
Atgūt dzīves sparu un saskatīt ikdienības priekus, būt vajadzīgam, dalīties ar
skaisto, neatkarīgi no tā vai tev ir 35 gadi
vai 85. Tādi ir mūsu novada seniori, enerģiski, aktīvi, rod laiku, lai iesaistītos it
visur, tādēļ jau kā tradīcija un neatņemama sastāvdaļa Ilūkstes novadā, ir ikgadējais novada senioru saiets. Šogad tas notika
Šēderē, pašā vasaras viducī, saulainā 16.
jūlija dienā, pulcējot senioru deju kolektīvus un kopas, vokālos ansambļus un ļaujot
dzīvot līdzi amatierteātra uzvedumam.
Ir skaisti arī jau ļoti cienījamā vecumā ļauties dejas un dziesmas priekam, it īpaši, ja ar
to var sniegt jaukus brīžus arī apkārtējiem.
Aizvadot šos svētkus un gaidot jau citus pasākumus, tiekamies ar Ilūkstes vecākās paaudzes deju kopas pārstāvi Mariju Slavinsku,
kura stāsta par to, kā aizsākas kolektīvu darbība, kas ir gandarījuma pamatā un par to, kas
reizēm rada bažas un raizes.
Kā stāsta Marija, Ilūkstes vecākās paaudzes
deju kopa, radās projekta ietvaros, sakot paldies
Ingūnai Svarānei (Ilūkstes novada sociālā dienesta vadītāja), pagājušā gada martā. Sapnis
par deju kolektīvu senioriem Ilūkstē ir bijis jau
sen, iedvesma rasta apmeklējot senioru svētkus
Kārsavā, skatoties arī uz sava novada aktīvajiem senioriem, kā Bebrenes dejotājām
„Rudzupuķe” un „Saulespuķes” Dvietē, radās
jautājums - „Kāpēc ne mēs?!” Sākumā neesot
bijis viegli, Marija stāsta: „Braucām uz mājām
un meklējām dejotājus, daudzi gan sākumā spītējās un teicās - „Ko nu es.” Lielākā daļa pat nav
dejojuši skolas laikā, bet tomēr piekrita. Sākumā
jau bija bail, domājām, tik savam priekam, vienu
reizi nedēļā tiekamies, mēģinam. Bet pirms gada
augustā bija jau pirmās ugunskristības, kad
uzstājāmies Senioru novada saietā Dvietē.”
Marija uzsver, ka bez palīgiem jau neiztikt, ir
savi cilvēki, kuri sniedz atbalstu, koordinatori, ir
iespējas kā apgūt kaut nelielas finanses, lai
nodrošinātu braucienus uz pasākumiem un koncertiem, jo svarīgi ir tikties ar citiem cilvēkiem.
„Gribās braukt, iedvesmoties un redzēt kā dara
citi. Ir labi, ja ir kāds, kurš pabiksta, ja ir kāds
projekts, iestrādnes, bet tad jādara pašiem,” teic
Marija.

Pasmieties par sevi un dzīvi ļāva Dvietes
senioru kopas „Saulespuķes”
amatierteātra uzvedums
Ilūkstes vecākās paaudzes deju kopa jau ir
aizvadījusi 11 koncertus, apgūtas ir 6 jaunas
dejas, uzstājušies ne vien Ilūkstes novadā, bet
arī Daugavpils novadā, dalību ņēmuši Sēlijas
tautas mākslas svētkos „Sēlija Rotā” un Višķu
pagastā deju svētkos „Večerinka Višķūs”. Par
deju kopas krustmāti sauc Ingūnu Svarāni, bet
mīļa un profesionāla kolektīva vadītāja ir
Sandra Stašāne. Marija stāsta: „Prieks, kad
atbalsta mūs finansiāli, bet daudz darām arī
paši. Aktuālākā problēma un sāpe ir tērpi. Bieži
cenšamies saviem spēkiem izlīdzēt, bet tomēr
daudz kā trūkst, it īpaši vīriešu tērpi, līdz ar to
ir liegta iespēja piedalīties skatēs.” Bet darbošanās kādā kolektīvā ir ļoti skaists process, Marija
smejoties stāsta, ka sākotnēji tie seniori, kuri
spītēja aicinājumam piedalīties, tagad saka paldies. „Mums ļoti draudzīgs ir kolektīvs.
Kolektīvā ir daudzi pirmspensijas ļaudis, kuri
palikuši bez darba, viņiem ir smagi. Cilvēki sajū-

Senioru kolektīvi pulcējās kuplā skaitā
ikgadējā Ilūkstes novada senioru saietā
tās nevajadzīgi. Bet te, pavisam savādāk, tev ir
tāda kā otra ģimene,” stāsta Marija.
Runājot par Ilūkstes senioru aktivitātēm
nevar nepieminēt dziedošos seniorus, kā sieviešu
vokālo ansambli „Kamenes” un „Sidrabrasa”. Kā
saka Marija, īpaši gribētos uzteikt „Sidrabrasu”,
kurā darbojās ļoti atraktīvas kundzes. Svarīgi
atzīmēt, ka senioru kolektīvi ar savu aktivitāti,
degsmi un skaisto sniegumu izpelnās atzinības
un ievērību un ļoti bieži, lai kuplinātu un krāsotu dažādus pasākumus tiek aicināti uzstāties
dažādās Latvijas vietās. Kā piemēru var saukt,
iepriekš minēto Ilūkstes sieviešu vokālo ansambli „Sidrabrasa”, kuru bieži ielūdz ciemos ne
tikai mūsu novadā, bet arī kaimiņu novados.
Šajā pavasarī „Sidrabrasa” piedalījās svētkos
Eglaines pagastā V. Stendera muzejā, bija ielūgtas arī pasākumā „Nakts Riekstiņu mājas muzejā”, ar dziesmām un rotaļām priecēja plašo
audžu ģimeņu saietu Dvietē un turpināt var vēl
un vēl. „Sidrabrasā” apvienojušās seniores,
kurām Dievs devis skanīgas, skaistas balsis un
lielu mīlestību pret mūziku. Viņas nereti ar
savām dziesmām pieskandina Strēlnieku ielu
Ilūkstē, jo sadziedāšanās mēģinājumi notiek
viņu ansambļa vadītājas Jadvigas Mideres mājā
vai pagalmā. Viņas darbs ir apbrīnojams, kas
balstās uz milzīgu entuziasmu. Viņi sanāk un
dzied, jo mīl dziesmu. Tā priecē sevi un citus.
Marija uzsver, ka Ilūkstē ir pārstāvētas dažādas nacionalitātes, te dzīvo daudz poļu, krievu,
baltkrievu...arī šo cilvēku vidū noteikti ir talantīgi seniori. Būtu liels prieks, ja arī viņi neslēptu
savus talantus un pieteiktu savu dalību mūsu
pilsētas senioru svētkos, ienesot citu temperamentu un citas spilgtas krāsas. Būsim priecīgi
un pacilāti, ja koncertos varētu vairāk iepazīt
iepriekš minētās kultūras.
Vairāki Ilūkstes pensionāri aktīvi iesaistās
Ilūkstes nodaļas Sarkanā Krusta darbā kā brīvprātīgie, kā aktīvākās Marija min Veltu Bērziņu,
Janīnu Blūzmani, Lidiju Urbāni.
Novada seniori visa gada garumā ir ārkārtīgi
aktīvi, ne vien radoši izpaužoties, bet arī dodoties kopīgos izbraucienos. Dvietes senioru kopas
„Saulriets” vadītāja Astērija Kunicka vēstulē
„Ilūkstes novada vēstīm” raksta: „Mūža nogalē
esam iemācījušies pielāgoties situācijai - varam
veidot scenārijus, dziedāt, spēlēt teātri (kā tas
bija Šēderē), varam izturēt karsto, sutīgo dienu,

izbaudot to kopīgā braucienā.” Kā piemēru
Astērija min 4.augustu, kad Dvietes seniori
posās uz ekskursiju, lai iepazītos ar kaimiņu
novadu, viņa raksta: „Maršrutu izvēlējāmies
kopīgi, nolēmām doties uz Daugavpils novadu.
Vispirms priecēja brauciens pa Daugavu ar
motorizēto plostu „Sola”, iepazīstoties ar dažādiem vēsturiskiem faktiem. Devāmies arī uz
Daugavpils Marka Rotko mākslas centru. Tā ir
vieta, kur pagātne ir ieguvusi otru elpu un iet
kopsolī ar laiku. Lai gan mums senioriem Marka
Rotko gleznojumi likās nesaprotami, bet bija svētīgi uzzināt daudz ko jaunu par Daugavpilī dzimušo slaveno mākslinieku. Gide arī nedaudz
pastāstīja par Daugavpils cietoksni, iepazīstināja ar cietokšņa četriem vārtiem. Visinteresantākie bija Nikolaja vārti. Tie celti no
1824. - 1827.gadam, restaurēti no 2012. 2013.gadam. Izstaigājām arī iekšējos nocietinājumus. Ārā temperatūra bija sasniegusi jau +25,
bet telpās bija patīkams vēsums. Tālāk devāmies
uz atpūtas centru „Stalkers” Naujenē. Te mums
pavērās brīnišķīga oāze meža vidū pie Daugavas.
Iepazināmies arī ar pašu parka saimnieku.
Ekskursijas laikā tika gūtas daudzas skaistas

Novada seniori visa gada garumā ir
ārkārtīgi aktīvi, ne vien radoši izpaužoties,
bet arī dodoties kopīgos izbraucienos.
4.augustā Dvietes seniori posās uz ekskursiju,
lai iepazītos ar kaimiņu novadu
sajūtas...Tā teikt - „mēs vēl varam un mēs to
darām!” Prieks, ka šādus braucienus atbalsta arī
mūsu novads,” vēstulē raksta Astērija.
Savukārt, iepriekš minētais Ilūkstes novada
senioru saiets, kurš šogad risinājās Šēderē ir
apliecinājums tam, ka ne vien Ilūkstē un Dvietē,
bet visā novadā ir aktīvi, darboties griboši, gaiši
un enerģiski seniori, kuri allaž pulcējās kuplā
skaitā. Atklājot pasākumu Šēderē, Ilūkstes
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs
Krievāns teic, ka ir priecīgs redzēt tik kupli pārstāvētus dažāda veida senioru kolektīvus:
„Prieks, ka esat tik kuplā skaitā. Mums jāmācās
no jums laiku plānot. Jūs esat paguvuši citiem
un sev sagādāt brīnišķīgus svētkus. Paldies, ka
joprojām esat aktīvi, iesaistaties norisēs novadā.
Vēlu veselību, izturību un sparu!” Savukārt
Šēderes un Eglaines pārvalžu vadītāja Marta
Petrova pirms koncerta teica pateicības vārdus:„Gribās teikt lielu paldies par jūsu sastrādātajām rokām. Kājām, jau sāpīgām, izstaigājot
novada āres. Paldies par jūsu acīm un ausīm,
kas redz un dzird tos, kuriem jāpalīdz. Paldies
par darbu, kuru ieguldāt sabiedriskajā dzīvē. Lai
laimi un prieku sagādā bērni un mazbērni. Esiet
līksmi un šodien Šēderē jūtaties kā savās
mājās!” Un vēlējums piepildījās, Šēderē tika aizvadīts skaists un mīļš saiets, kura laikā katrs
kolektīvs varēja ne vien priecēt skatītājus ar jauniem priekšnesumiem, bet arī tika rasts laiks,
lai sirsnīgi patērzētu un viens otru iedvesmotu.
Pievienojamies visiem laba vēlējumiem.
Lai mūsu novada senioriem vasara zied
visu gadu! Kā arī vēlamies teikt lielu
paldies par atsaucību un sirds siltumu
Marijai Slavinskai! Lai gaišas
un radošas domas!

Šēderes kultūras nama plašajā pagalmā,
visus sanākušos priecēja Ilūkstes vecākās
paaudzes deju kolektīvs

Madara Pavlovska
redaktore

Ilûkstes novada vçstis
2015. gada 14. augusts

NOVADA PIEZĪMES

9

Pagastu piezīmes...
l Plāteru – Zībergu dzimtai ir lieli nopelni
izglītības un kultūras veicināšanā Sēlijā un
Latgalē. Bebrenē atrodas grāfu Plāteru –
Zībergu kapliča.
l Pilskalne ir sena sēļu apmetnes vieta. Šeit
ir Pilskalnes dabas liegums („Pilskalnes
Siguldiņa”), te atrodas Pilskalnes ezeraine ar 8
dziļiem ezeriem (Dubezers 21,6 m, Pastarītis
12 m). Liegumā atrodas valsts nozīmes aizsargājams objekts Sēļu pilskalns – Melnais kalns.
l
Pilskalnes dabas liegumā ietilpst līdz
20.gs.sākumam iekoptais Plāteru – Zībergu
muižas parks. Pils un parks tika sagrauts Pirmā
pasaules kara laikā un padomju varas laikā. Ir
saglabājušies muižas vārtu posmi, žoga fragmenti, tilta arka. Parkam bija simetrisks plānojums un tajā bija introducētie augi, kas daži
ir saglabājušies kā dentroloģiska vērtība.
l Kāda leģenda vēsta, ka grāfs pie Bebrenes
Vērtežām bija uzcēlis ķieģelnīcu, jo viņa līgava
solijusies kļūt par sievu tikai tad, kad viņš tai
uzcelšot tādu pili, kādu viņa vēlējusies. Tā,
izmantojot pašu gatavotos ķieģeļus, arī sākusies
pils celtniecība, kura tagad ir zināma kā
Bebrenes muiža, kura kopš 50. gadiem ir vidusskola.
l Subate ir viena no mazākajām Latvijas pilsētām. Par nosaukuma izcelsmi min virsaiti
Subatu, kas valdīja pilī ezera augstākā krastā, cits
stāsts vēsta - no bašķiru valodas subat ir ūdens.
l Subates vēsturiskais centrs ar baznīcām, koka
dzīvojamām ēkām, un šauru ieliņu tīklu ir Valts
nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis.

l 1682.g.Subatē dibināta pirmā privātā skola, kurā mācās zemnieku
bērni.
l
Subatē pirmā luterāņu baznīca
celta 1576.g. un ir unikāls valsts un
Eiropas nozīmes arhitektūras piemineklis. Vienīgā baznīca Latvijā ar
pieciem tornīšiem.
l
llūkstē 1770.g. grāfs Plāters –
Zībergs uzcēla katoļiem lielāko un
skaistāko baznīcu Baltijā – katedrāli ar diviem torņiem. Katredrāli
nopostīja 1.Pasaules kara laikā.
Tagadējā katoļu baznīca par Katrīnas
Zībergas līdzekļiem uzcelta 1816.g.
Interesanta un savdabīga, jo sabūvēta ar dzīvojamo māju, ir 1880.g. būvēVienīgā baznīca Latvijā ar pieciem tornīšiem
tā pareizticīgo baznīca, kurā atrodas
(no Subates pārvaldes arhīviem)
13.-14.gs. ikonas.
l Bebrenē pirmā baznīca celta no
Frīdrihs
Stenders
(Vecais
koka jau 1652.g., patreizējā ir grāfu Plāteru – Gothards
Zībergu celtā (1797. – 1883.), piesaista ar klasi- Stenders), kurš pirmmācību ieguva Subates
skolā. Viņš ir aizsācis latviešu laicīgās literatūcisma stila interjeru un trīs baroka altāriem.
ras tradīcijas, sarakstījis pirmo populārzinātnisl Dvietē pirmā baznīca bija 1775.g. koka celtne.
Pēc jaunās baznīcas uzcelšanas, tā tika pārvieto- ko grāmatu latviešu valodā, kas faktiski ir pirmā
ta citā vietā un pēc tam to pārveda uz Zarinku zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā.
kapiem, kur tā joprojām kalpo par kapu kapellu 1989.g. G.F. Stendera 275 gadu jubilejas gadā
atklāts Stendera muzejs.
un ir ceļojošā baznīca Latvijā.
l No kultūrvēsturiskā viedokļa interesanta ir
Paldies labajam gariņam, cilvēkam ar
19.gs.Dvietes muižas apbūve. Dzimtajās mājās
gaišu sirdi un atvērtu prātu par Ilūkstes
„Apsītēs” piemiņas akmens slavenajam vīnogu
novada vērtību sargāšanu, sniegto inforselekcionāram Paulam Sukatniekam.
māciju un saulaino tikšanos.
l Eglaines Lašmuižā mācītāja ģimenē dzimis

Ilzes ciema piezīmes

Pēteris Apaļka un Anfija Kursīte kavējas atmiņās
(Foto autore: Egita Terēze Jonāne)
Kā vēsta nostāsti, Ilzes
ciema vārds tik tiešām
cēlies no tā, ka reiz ciematā dzīvojušas daudzas
meitas un sievas vārdā
Ilze. Tagad, kā smejās
paši iedzīvotāji, Ilzes
ciems ir Bebrenes mazā
filiāle. Tā ir vieta, kura
daudziem saistās ar siltām bērnības atmiņām,
skolas gadiem, ballēm un

Valda Gaile ilzēniešus
sapulcina katru gadu
(Foto autore: Egita
Terēze Jonāne)

plaši apmeklētiem pasākumiem Ilzes kultūras
namā, jeb tautas vārdiem sakot Ilzes klubā.
Tādēļ 1.augustā tika aizvadīts jau otrais Ilzes
ciema esošo un bijušo
iedzīvotāju saiets.
Ilzes ciemā īpašu auru
sajūt gan jauns, gan vecs un
varbūt jaunajai paaudzei
grūti ir iedomāties, kā te
reiz virmoja un kūsāja
dzīve. Savulaik, pašu spēkiem,
tika
iestudētas
„Skroderdienas Silmačos”,
kas priecēja skatītāju pārpildīto kluba zāli. Lieli
nopelni kluba saglabāšanā
ir Pēterim Apaļkam, klubs
savu
darbību
uzsāka
1958.gadā. Pēteris stāsta:
„Ļoti gribējās, lai mūsu
iedzīvotājiem ir vieta, kur
pulcēties, tādēļ tika liktas
visas pūles, lai to radītu. Te
notika viss - dziesmas,
dejas, balles, teātris, kino
vakari!” Ilzē bija pat savs
pūtēju orķestris, kad pašu
spēkiem tika sagādāti instrumenti un atrasts orķes-

tra vadītājs. Bet par vecāko
ilzieti sevi nekautrējoties
sauc
skolotājs
Jāzeps
Skrimblis, sakot - „Te mana
tēva dzimtene. Jau bērnības
ceļš veda gar veco Ilzes
pamatskolu, tad vēl nenojautu, ka ar to tiks saistīta
dzīve.”
Ilzes pamats ir pie Ilzes
ezera. Tas ir Ilzes skolas
sākums. Jāzeps Skrimblis,
pēc dienesta 1953.gadā, kā
skolotājs uzsāka darba gaitas
Ilzes
pamatskolā.
Bērnībā gan smagie kara
gadi, jaunība, mīlestība,
ģimene, darbs un sirds Ilzes
pamatskolā. Jāzeps, iedzīvotāju saietā, daloties atmiņās stāsta: „Te sabiedrība ir

rast laiku gan darbam, gan
līksmībai.”
Skolotājs
Skrimblis atzīmē, ka Ilzes
skolā ir izaudzināti daudzi
krietni ļaudis un allaž ir
patīkami atcerēties skolniekus, kuri dzīvo dažādās
Latvijas un pasaules malās.
Viņš stāsta: „Reiz citā
Latvijas pusē piestāju ar
savu žigulīti, izkāpju un
dzirdu kā jauni puiši rāda
uz manu pusi un kaut ko
runā, uzrunājot viņus saku
- „Skaists žigulis?” - „Nē,
skaists šoferis”, skan atbilde. Izrādījās, tie mani skolēni, bet kā, lai visus atcerās”.
Kopš dažiem izlaidumiem ir
pagājuši gadi 60 / 70. „Tie
manis
pirmie
skolēni,

Par vecāko ilzieti sevi nekautrējoties sauc skolotājs
Jāzeps Skrimblis
savādāka, laipni un pretimnākoši cilvēki, rūdīti darbā.
Cik agrāk strādāts, smagi
un grūti, bet neviens negausās, netaujāja - kas man par
to būs. Kad mainās sabiedrība, mainās viss. Tāpēc
svarīgi ir tikties ar dzimto
vietu, vai ar vietu, kur liktenis vedis. Šodien te pulcējās
krietnākā daļa, kas prot

kuriem tagad pat 82 gadi.
Bija savā laikā tā, ka
manam skolēnam 15 gadi,
man 20 un šis man saka „skolotāj, ko nu par to rasēšanu, labāk parunāsim par
mīlestību”. Ilzē Jāzeps
Skrimblis ir izaudzinājis
divas skolēnu paaudzes un
saka paldies tiem, kas atcerās.

Benitas Štrausas
sveiciens ilzēniešiem
(Foto autore: Egita
Terēze Jonāne)
Laika zobs nav saudzējis
Ilzes ciemu, bet kā svētku
uzrunā teica Benita Štrausa
(Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja) - „Ilze ir spēcīgs vārds. Būs un pastāvēs,
esiet tik pat labi saimnieki!”
Mūsu lielākā bagātība ir cilvēki, Ilzes ciematā tie ir ļaudis, kuri nes ciemata garu
un dzirksteli, siltās atmiņās
tur senču mantojumu. Par
pasākma veikmīgu norisi
var teikt paldies tā gariņam
un koordinatorei Valdai
Gailei, pasākuma telpas Ilzes klubu - mājīgu padarīja paši ciemata iedzīvotāji,
bet pasākumu jautru un
krāsainu, ar spēlēm un
atrakcijām kuplināja dvīņumāsas Aija Valpētere un
Aiva Šaršūne, līksmībai valdot visas dienas garumā.
Vēlam, lai sapnis par tikšanos ikgadu, piepildās!
Madara Pavlovska
redaktore
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Aizvadīts Ilūkstes novada 10. velomaratons

8.augustā tika aizvadīts Ilūkstes novada
velomaratons veltīts Heronīma Lapkovska
piemiņai. Šogad jubilejas gads,
velomaratons notika 10.reizi

Distances garums - viens aplis 10,5 km,
divi apļi 20,6 km, 3 apļi 30,7 km

Velomaratons - svētki visai ģimenei
Velomaratona ietvaros notika Sēlijas
novadu riteņbraukšanas komandu
sacensības, kurās piedalījās 4 komandas trīs no Ilūkstes novada un Aknīstes Viesītes apvienotā komanda. Visas
godalgotās trīs vietas ieguva
Ilūkstes komandas

Šogad dažādās vecuma grupās
velomaratonā piedalījās 151dalībnieks

Par absolūtajiem uzvarētājiem velomaratonā 30,7 km distancē kļuva - Tatjana
Špakova un Dzintars Kaņepējs. Absolūtie
uzvarētāji tika apbalvoti ar kausu un
dāvanu karti par summu 100 eiro.
Velomaratona beigās visiem tā dalībniekiem
tika pasniegtas piemiņas balvas ar
Ilūkstes novada simboliku. Kā pārsteigums
dalībniekiem arī bija dažādu balvu izloze.
Esam ļoti priecīgi, ka šogad bija tik kupls
pulks visu vecuma grupu riteņbraucēju.
Paldies par piedalīšanos

Pēc velomaratona visus dalībniekus
cienāja ar spēcinošu putru un atvēsinošu
dzērienu, par ko jāsaka mīļš paldies
Bebrenes vispārējās un profesionālās
vidusskolas administrācijai un darbiniekiem.
Kā arī pateicamies sacensību
sponsoram -SIA Sporta punkts

Velomaratona atklāšanas pasākumā visus
dalībniekus sveica Ilūkstes novada
pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks
Maigurs Krievāns, novēlēdams visiem
sportisku garu, veiksmi un izturību
šajā karstajā sacensību dienā

Sīkāku informāciju par uzvarētāju rezultātiem
var apskatīt Ilūkstes novada pašvaldības
mājaslapā www.ilukste.lv sadaļā SportsSporta pasākumi-Velomaratons.
Kā arī novada mājas lapā un sociālajos tīklos
(www.facebook.com/pages/Tūrisms-Ilūkstesnovadā) ir iespējams aplūkot plašu
foto galeriju.
Spotiskais gars gan lieliem, gan maziem.
Jaunākajam dalībniekam 2 gadi,
vecākajam 70.

Ilūkstes novada karogu svinīgi pacēla
slavenā Heronima Lapkovska radinieki
un skolnieki

Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta nodaļa
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Novada pilsētās uzsākti ielu remontdarbi
Ilūkstē ir uzsākta Mazās Smilšu
ielas ( 370 m ) un Ozolu ielas ( 520
m ) (posmā no Brīvības ielas līdz
Dīķu ielai) seguma atjaunošana, kā
arī darbi notiks Subatē Zaļmuižas
ielā ( 340 m ). Pamatojoties uz iepirkumu, kurš noslēdzās 15.maijā tika
noteikts būvuzņēmums ar zemāko
cenu - SIA "Ošukalns". Minētajās
ielās gan Subatē, gan Ilūkstē ir
paredzēts noņemt veco asfalta segumu un lieko grunti un atjaunot to ar
jaunu nesaistītu minerālmateriālu
segumu un karstā asfalta dilumkārtu 6 cm biezumā.

Paredzēts veikt Ilūkstes
stadiona rekonstrukcijas
darbus
Ir uzsākta Mazās Smilšu ielas un Ozolu ielas seguma atjaunošana
21.augustā notiks izpilddirektoru sanāksme, kuras laikā Ilūkstē
pulcēsies vairāk kā 90 izpilddirektori no visas Latvijas. Tāda mēroga
sanāksme Ilūkstē notiek pirmo
reizi. Galvenā tēma - izglītība,
savukārt otrajā daļā viesiem tiks
dota iespēja iepazīties ar mūsu
novadu, tā īpašajām un ievērojamākajām vietām un apskates
objektiem.

Koncerti Ilūkstē
10. jūlijā Ilūkstes pilsētas estrādē notika, Ilūkstes novada KC
organizēts koncerts, kurā piedalījās Muzikalās bankas 2010 uzvarētājs un O!Kartes akadēmijas dalībnieks Nikolajs Puzikovs ar pavadošo grupu. Koncertā bija dzirdamas
gan populārās dziesmas kā „ Dievs
tevi mīl ”, „Meitenei no 6b ” un
citas, gan Nikolaja Puzikova jaunās dziesmas.
Ilūkstes novada kultūras centra
pārstāve Skaidrīte Azarstarpe
stāsta, ka Nikolajs Puzikovs tika
aicināts, domājot tieši par jauniešu
publiku, bet šoreiz gan Dziesmu un
Deju svētku laiks, gan lietainie laikapstākļi, tomēr esot ietekmējuši
apmeklētību. Priecē gan tas, ka
koncertu estrādē apmeklēja vidējās paaudzes klausītāji. „Labprāt
aicinātu arī vispopulārākos māksliniekus, jo visi ir atsaucīgi,”saka
Skaidrīte, „bet diemžēl, daudz ko
ietekmē finansiālās iespējas, kā arī
nevienam nav noslēpums, lauku
reģionos pirktspēja nav tik liela.”
Kā norāda Skaidrīte, reizēm ir arī
situācijas, kad mākslinieku lielais
honorārs, nav līdzvērtīgs viņu
atdevei. Šajā, aizvadītajā koncertā,
gan var runāt par pozitīvo piemēru, jo pat par spīti tam, ka skatītāju nebija tik daudz kā cerēts,
Nikolajs Puzikovs visa koncerta
laikā uzturēja jautru un pacilātu
noskaņojumu.
Un neraugoties uz manīgajiem
laikapstākļiem šis nebūt nav pēdējais paredzētais brīvdabas pasākums Ilūkstē. Skaidrīte Azarstarpe
informē, ka 21.augustā Ilūkstē
viesosies grupa „Eolika”, pēc
koncerta diskotēka „Saldie
astoņdesmitie”.
29.augustā
notiks diskoballe „Atvadas
vasarai” un koncerti estrādē ir
paredzēti arī septembrī, kopā
ar grupu „Rumbas kvartets”
tiks ieskandināts rudens.
Madara Pavlovska
redaktore

23.jūlijā tika noslēgts līgums
"Ilūkstes pilsētas stadiona būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un
būvniecība". Tā ietvaros Ilūkstē
notiek Ilūkstes stadiona rekonstrukcijas darbi, paredzot izbūvēt
skrejceļus, lodes grūšanas, šķēpa
mešanas, augstlēkšanas un kārtslekšanas sektorus, tāllekšanas
bedri. Tiks veikta palīgēkas pārbūve, izbūvējot treneru telpas un
inventāra noliktavu. Izbūvētas skatītāju sēdvietas, kopskaitā 90.
Plānots labiekārtot un apzaļumot
esošo stadiona teritoriju, izveidojot
mūsdienām atbilstošu tehnisko
nodrošinājumu un estētisko izskatu. Pēc pārbūves Ilūkstes stadions
būs laba treniņbāze novada sportistiem, kā arī vieta augstāka ranga
sacensību rīkošanai.

Bebrenē pabeigts darbs
pie jaunās katlu mājas
14. jūlijā eksplutācijā tika pieņemta jaunā katlu māja „Bebrenes
tehnikums”. Iepriekšējā katlu māja
bija kalpojusi jau no 70. gadiem. Pēc
SIA „Ornaments” pasūtījuma, 2014.
gada novembrī, Bebrenē tika uzsākta jaunas katlu mājas būvniecība.
Iepriekšējās katlu mājas jauda

Uzsākti darbi Ilūkstes stadionā
bija 1,1MW, kura ar siltumu nodrošināja Bebrenes Profesionālo vidusskolu, dienesta viesnīcu, skolas
mācību korpusu, ēdnīcas - sporta
zāles telpas. 2011.gadā tika realizēts projekts, kura rezultātā tika
nomainītas siltumtrases 264,21 m
garumā. Bet šogad, veiksmīgi realizējot
būvprojektu
„Katlu
mājas”„Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes
paaugstināšana” Bebrenē, blakus
esošajai, tika izveidota jauna katlu
māja, kas ir aprīkota ar modernām
un efektīvām iekārtām, tādā veidā

14. jūlijā eksplutācijā tika pieņemta jaunā katlu māja
"Bebrenes tehnikums"

ļaujot ieekonomēt dažāda veida
resursus.
Jaunizveidotā katlu mājā ir pieslēgta pie esošās siltumtrases, tajā
tika uzstādīts jauns tērauda ūdenssildāmais
katls
(ražotājs
„Saatotuly”,Somija) ar siltuma
jaudu Q=500 kW un augstu lietderības koeficientu. Tehnoloģiju izvēle
ir cieši saistīta ar siltumavota atrašanās vietu, izvēlēto kurināmo un
tā īpašībām. Kā pamatkurināmo
plānots izmantot koksnes šķeldu.
Alternatīvais kurināmais - graudi,
kūdra, skaids, granulas. Katls ir
aprīkots ar automātisko barošanu,
kuru veic gliemežtipa transportieris
kopā ar slīdošo grīdu. Apkures katls
ir aprīkots ar drošības regulējošo
automātiku. Izvēlētās tehnoloģijas
priekšrocības ir tas, ka kā kurināmais tiek izmantoti atjaunojamie
energoresursi, kurināšana tiks
veikta automātiski, izmantojot
mazāk
cilvēkresursu
stundu.
Īstenojot projektu tika ievērots ilgtspējīgas attīstības princips, taupīti
dabas resursi un samazināta nelabvēlīga ietekme uz vides kvalitāti.
Jaunās katlu mājas būvniecības
darbus veica SIA „Kvēle”, būvuzraudzības darbi - Uldis Paeglītis.
Reinis Līcis
Ilūkstes novada pašvaldības
būvvaldes vadītājs

Turpinās dokumentu pieņemšana Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.

Dokumentus pieņem līdz 2015.gada 31.augustam
Jāiesniedz:

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola
2015./2016.m.g. piedāvā Jums ne tikai sakoptu vidi,
modernus kabinetus, bet arī vairāk iespēju apgūt
savām interesēm atbilstošas profesijas šādās izglītības
programmās:
IP „Kokizstrādājumu izgatavošana”
IP „Bērnu aprūpe”
IP „Tūrisma pakalpojumi”
IP „Ēdināšanas pakalpojumi”
IP „Veterinārmedicīna”

1. apliecība par vispārējo pamatizglītību / atestāts par
vidējo izglītību;
2. 4 fotogrāfijas (3x4 cm);
3. pase vai dzimšanas apliecība (jāuzrāda);
4. izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
5. medicīniskā izziņa (veidlapa 027/u).
Audzēkņi saņem stipendiju.Stipendijas apmēru nosaka sasniegumi mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs.
Vairāk informācijas: www.bebrene.lv

Ilûkstes novada vçstis
2015. gada 14. augusts

12 DAžĀDI
Atnāk dienas, aiziet dienas,
Gadi vijas gredzenā
Balti sniegi, zelta sapņi,
Satin dzīvi kamolā
Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās augustā
dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Vassu Leonovu, Ausmu Zaharevsku,
Henrihu Jaunušānu, Nikolaju Jermolajevu
Dvietes pagastā: Annu Čuikinu, Genovefu Salceviču,
Viju Zviedrāni
Eglaines pagastā: Liliju Rēķi, Mihailu Karpovu, Teresu Meškovu,
Viktoru Mušovecu, Ilgu Truskovsku, Oļegu Bedrovu,
Andreju Sokolovu
Prodes pagastā: Pēteri Brakovski, Anitu Geidu
Šēderes pagastā: Valiju Ozolu, Savēliju Kuzminu,
Andreju Valentinoviču, Alvīni Bekišu, Raisu Makavecku,
Mariju Pihovsku, Ņinu Tivumu, Aleksandru Solovjovu
Subatē: Mariju Grigorjevu, Vladasu Limantu, Anitu Grābekli,
Henrihu Martinovu, Ļubovu Vaseņinu
Ilūkstē: Džemmu Vasiļjevu, Staņislavu Altānu, Sofiju Kupčuni,
Vitāliju Lopuha, Vandu Māliņu, Leontīnu Černovu,
Regīnu Dombrovsku, Silviju Serkovu, Lūciju Spēku,
Antoniju Stalidzāni, Solveigu Grāveri, Ingu Jakovļevu,
Svetlanu Kostjuku, Benitu Malaju, Inetu Žuku

Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.
Lai izaug gudrs, lielsTas Jūsu lepnums, gods.
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu
nodaļā jūlijā ir reģistrēti
jaundzimušie:
Bebrenes pagastā: Margita Višņakova
Eglaines pagastā: Diāna Miļukina
Pilskalnes pagastā: Maksims Beļančikovs
Ilūkstē: Kristiāna Linarde
Subatē: Renāts Kravcevičs

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu
nodaļā jūlijā reģistrēti mūžībā
aizvadītie:
Bebrenes pagastā:
Marta Bružika (1924)
Dvietes pagastā:
Lilija Placinska (1931),

Genovefa Miltiņa (1923)
Pilskalnes pagastā:
Jānis Vasaraudzis (1939)
Šēderes pagastā:
Janīna Ščerbinska (1928)
Subatē:
Nikolajs Semjonovs (1937)
Ilūkstē: Pēteris Vitauts
Drozdovskis (1931),
Marija Vaikena (1941),
Rihards Pučka (1943),
Viktors Ušāns (1954),
Marija Jakubovska (1922)

Ilūkstes novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem

2015.gada 22.augustā Ilūkstes novada Dvietes pagasta „Apsītēs”
notiks Latvijas vīnkopju - vīndaru svētki
„Ābele Paula Sukatnieka dārzā”
Darba kārtībā:
No plkst. 10.00 līdz 12.00 pulcēšanās un reģistrācija;
Plkst. 12.00 – vīnkopju - vīndaru rīkotais seminārs;
Visu dienu notiks Latvijā audzēto ābolu šķirņu degustācija un novērtēšana, vīnu degustācija un amatnieku tirdziņš;
No plkst. 16.00 – radošās darbnīcas kopā ar Marka Rotko centru;
No plkst. 18.00 – koncerts, kopā ar Ilūkstes Pūtēju orķestri „Sēlija”,
Tautu deju kolektīvu „Labrīt”, Subates KN vokālo ansambli
„Sonāte”, Bērnu un jauniešu centra bērnu vokālo ansambli
„Varavīksne”, Grupu „Piparmētras”, ka arī ar Dvietes KN un
Dvietes bibliotēkas pārstāvjiem.
Plkst.21.00 - kopīgi ar pašdarbniekiem un amatniekiem sagaidīsim brīvdabas kinoizrādi.
Pēc kinoizrādes zaļumballe līdz rīta gaiļiem.
Informācija pa tālr.26369215.

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: Solveiga Sarkane
Iespiešana: SIA “Latgales druka”,
tirāža - 730 eksemplāri.

