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Ieskandinājām XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkus!

25.maijā, pavasarīgi saulainā pēcpusdienā Ilūkstes pilētas estrāde pulcēja
Ilūkstes novada izglītības iestāžu koru un
deju kolektīvus, to vadītājus, iestāžu
vadītājus un lielu pulku skatītāju uz XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku ieskaņas koncertu „ Ar gailīti Rīgā
braucu”, kas sasaucās ar lielo svētku saturisko ietvaru – BURT(u) BURVĪBA, kā
arī apliecināja galveno svētku saukli
„Pats skani, līdzi skani!”
Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs
Stefans Rāzna, domes deputāti, pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska, izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistes.
Burtu burvība un skolu kolektīvu gata-

vība svētkiem atklājās jau svētku gājienā
laikā. To apliecināja gājiena dalībnieku
vārda pirmie burtiņi, kas, mirdzot spožajos saules staros, veidoja fantastisku
vizuālo noformējumu.
Burtu burvība, pasaules daudzkrāsainība un noslēpumainība caurvijās gan
skatuves un estrādes noformējumā, gan
svētku koncerta norises laikā.
Pirms koncerta visus uzmundrināja un
iedvesmoja pašvaldības izpilddirektores
Līgas Bukovskas svētku uzruna, kurā
izskanēja lepnums par skolu koru, deju
kolektīvu kuplo skaitu, kuri piedalīsies ne
tikai novada, bet arī XI Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Dejotāju raitais solis, krāšnie tautas tērpi,
dziedātāju skanīgās balsis gandrīz divu

stundu garumā priecēja visus klātesošos.
Savukārt
koncerta
vadītājas,
Sadraudzības vidusskolas skolotājas
Benita Malaja un Inese Vuškāne, iejutās
burtu feju tēlos.
Svētku dalībniekiem bija lieliska
iespēja piedalīties sporta aktivitātēs.
Katra novada izglītības iestāde bija pievienojusi savu darba artavu, radot neatkārtojamu radošuma un prieka dzirksti,
piedāvājot iesaistīties līdzatvestajās
radošajās darbnīcās. Pasākuma dalībnieki
ar prieku baudīja Bebrenes vispārizglītojošās
un profesionālās vidusskolas
audzēkņu sagatavotos našķus un Ilūkstes
Sadraudzības vidusskolas pavāres Annas
Gricānes gatavoto gardo biezputru.
Galvenā svētku vadmotīva „Ar gailīti

Ceļā uz dziesmu un deju svētkiem!
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir
lielākais Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas pasākums, kurš notiek reizi piecos gados. Bērni un
jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas.
Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības
pulciņos un dažāda veida kolektīvos - deju, teātra,
vizuālās un lietišķās mākslas, mazajos mūzikas kolektīvos, kā arī pūtēju orķestros, tautas mūzikas ansambļos, jauniešu folkloras kopās un koros.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri notiks 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalīsies ap 37 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas.
No Ilūkstes novada svētkos piedalīsies 11 kolektīvi
ar kopējo dalībnieku skaitu - 217.
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 vidusskolas 1.- 4. klašu
deju kolektīvs “Ciku caku” /sk. Sandra Vaitkeviča/,
Eglaines pamatskolas 1.- 4. klašu deju kolektīvs
“Dejotprieks “ /sk. Iveta Kaķeševa/, Ilūkstes novada
Kultūras centra deju kolektīvs “Ance” /sk. Anita
Meikšāne/, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas deju
kolektīvs “Dzirkstelīte” /sk. Līga Kūliņa/ un Ilūkstes
Bērnu un jauniešu centra folkloras kopa “Zīle” /sk.
Daina Paukšte/.
Rīgā mūsu novada kolektīvi apmetīsies S.Žoltoka
vidusskolā, Vietalvas ielā - 15.

Pirmdien, 6.jūlijā plkst. 18.00 uz Svētkiem Rīgā
dosies:
Ilūkstes 1.vidusskolas 3.- 4.kl.un 5.- 6.klašu deju
kolektīvi, skolotājas I.Siņuka, D.Parša, L.Pupiņa,
E.Rutkupa;
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas un Eglaines
pamatskolas deju kolektīvi, skolotājas L.Kūliņa,
V.Orss - Orlovska, I.Kaķeševa, I. Ziediņa;
Bebrenes VP vidusskolas deju kolektīvs, skolotājas
S.Vaitkeviča, R.Kalvāne (izbraukšana plkst. 17.00).
Otrdien, 7.jūlijā plkst. 6.00 uz svētkiem dosies:
Ilūkstes 1.vidusskolas 7.- 8. kl.un 8.- 9.kl. deju
kolektīvi, skolotājas A. Šaršūne, S. Dilāne, I. Midere,
I. Kokina;
Ilūkstes 1.vidusskolas 11.-12. kl. un Ilūkstes KC
deju kolektīvi, skolotājas B. Gičevska, V. Oļehnoviča,
A. Meikšāne, A. Žuravska.
Trešdien, 8.jūlijā plkst. 16.00 uz svētkiem dosies:
Ilūkstes 1.vidusskolas koris, skolotājas A. Baltā, L.
Tihonova.
Deju kolektīvi mājās atgriezīsies svētdien, 12.jūlijā
pēc Dziesmu un deju svētku gājiena
“ĀBĒCĒDĒ…ŪVĒZĒŽĒ…”, bet koris pēc koncerta
“Manā Dziesmā tu..” Mežaparka Lielajā estrādē.
Savukārt par to, kā mūsu skolēniem ir veicies un kādi
iespaidi viņus ir pavadījuši, varēs iepazīties avīzes
jūlija numurā.
Vanda Rimša
Ilūkstes novada svētku koordinatore

Rīgā braucu” atšifrēšana un gaiļa dziesma
koncerta noslēgumā apliecināja, ka kopumā redzētais, dzirdētais un piedzīvotais
radīja neatkārtojamu svētku, prieka un
gandarījuma sajūtu.
Par lielo ieguldījumu, gatavojot un
organizējot novada skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkus, kā arī kolektīvu gatavību piedalīties XI Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, izskanēja pateicības no Izglītības
kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu izpildītājas Līgas Baltrukevičas
un Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra
vadītājas Vandas Rimšas.
Īpašs paldies Ilūkstes novada pašvaldībai, Izglītības kultūras un sporta nodaļas
speciālistēm Līgai Baltrukevičai un
Sanitai Plonei, Ilūkstes Sadraudzības
vidusskolas direktorei Alitei Kudiņai,
pasākuma vadītājām Benitai Malajai,
Inesei Vuškānei un visam skolas kolektīvam par ieguldīto darbu svētku koordinēšanā, scenārija un vizuālā noformējuma
veidošanā un svētku norisē, kā arī visu
izglītības iestāžu un kolektīvu vadītājiem,
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vadītājai Vandai Rimšai, Ilūkstes Mūzikas un
mākslas skolas direktorei Ilonai LinarteiRužai, Ilūkstes Kultūras centra direktoram Andim Ķīsim par sadarbību svētku
organizēšanas un norises laikā!
Līga Kūliņa,
Ilūkstes Sadraudzības
vidusskolas direktores vietniece

IIūkste
Iedzīvotāji izdomāja izveidot Ilūksti. Ierosināja
izsaukt izglītotus inženierus. Iesaistītie inženieri izveidoja ideālas ielas, ietves. Ieteica iedzīvotājiem izveidot
izglītības iestādes. Iecerētās iestādes izdevās ideālas.
Ilūkstieši izglītojās. Iemācījās izšūt, izdejoties, izdziedāties, izklaidēties. Iedzīvotāji ir izglītoti, ietekmīgi.
Ilūkste ir izdevusies iespaidīga. Iedzīvotāji izgāja ielās
izbaudīt izveidoto Ilūkstes idilli. Ilūkstiešu ikdiena ir
ideāla, interesanta. Iedzīvotāji ieklausās ikvienā izteiktajā ierosinājumā. Ilūkstiešiem ir iecere izveidot iespaidīgāku, ideālāku iemīļoto Ilūksti. Iemācīt iemīlēt
Ilūksti iebraucējiem ir iedzīvotāju izlolotā ideja.
Ilūkste ir interesanta! Iebrauc, iemīli Ilūksti!
Agnese Veikšina,
Subates pamatskolas 7.klases
skolniece
Agnese ir uzvarējusi Ilūkstes novada
skolēnu radošo darbu konkursā par
novada kolektīvu dziesmusvētku vizītkartes – devīzes sacerēšanu, ar kuru
novada kolektīvi tiks pieteikti Dziesmu
un deju svētku dalībnieku gājienā
„ĀBĒCĒDĒ...ŪVĒZĒŽĒ”, Rīgā.
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Ilūkstes novada, reģionālo un valsts olimpiāžu un interešu
izglītības uzvarētāju apbalvošanas pasākums
Katrs rīts sniedz mums iespēju
būt citādiem, nekā mēs bijām
vakar. Tas sniedz mums izdevību
būt labākiem, nekā mēs bijām
vakar, tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un
sevi pārspēt...
8. maijā, mācību gada izskaņā,
Ilūkstes novada kultūras centrā
tika sumināti novada, reģionālo un
valsts olimpiāžu un interešu izglītības konkursu uzvarētāji – skolēni
un viņu pedagogi. Pašvaldības
izpilddirektore Līga Bukovska un
izglītības, kultūras un sporta nodaļas speciālistes pateicās skolēniem
par viņu veiksmīgajiem startiem,
uzsverot, ka vairums nominēto
skolēnu uzrāda labus un izcilus
rezultātus vairākos mācību priekšmetos, kas pierāda talantīgo bērnu
daudzpusību, pedagogu talantu un
ģimenes nenovērtējamo ieguldījumu.
Panākumu un sasniegto rezultātu pamatā ir gan skolēnu centība,
gan viņu pedagogu spēja atraisīt un
izkopt savu skolēnu talantus, gan
skolu direktoru rūpes un atbalsts,
gan vecāku, kas ik dienu līdzpārdzīvo savu bērnu grūtības un priekus, izturība un iedrošinājums.
Izglītības speciāliste S.Plone,
atskatoties uz sasniegto, akcentēja
nozīmīgākos skolēnu sasniegumus
– izturot konkurenci divu –
Ilūkstes un Līvānu novadu mērogā, novada skolēni tika uzaicināti

Aija Rubļevska, Gunta
Vaitkune, Velta Šterna un
Jānis Vindēls
un piedalījās šādās valsts olimpiādēs: vēstures, matemātikas, latviešu valodas 8 - 9. klašu un 11. - 12.
klašu grupā un ekonomikas olimpiādē. Valsts ekonomikas olimpiā-

Olimpiāžu un konkursu laureāti un viņu pedagogi

vieta novada vēstures olimpiādē
(sk. Vita Anspoka), 1. vieta novada ekonomikas olimpiādē, dalība
valsts vēstures olimpiādē un 3.
vieta valsts ekonomikas olimpiādē
(sk. Viktors Jasiņavičs).
Novada skolu kopvērtējumā
vislielāko olimpiāžu uzvarētāju
skaitu 2014./2015. mācību gadā
sagatavot ir izdevies divām novada
skolotājām. Pašvaldības balvu
saņēma Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Rubļevska un Ilūkstes
1. vidusskolas skolotāja Gunta
Vaitkune. Viņu dotie padomi, pieredze un zināšanas ir sekmējušas
skolēnu panākumus olimpiādēs.
Skola, kuras panākumu ozola
zari ar skolēnu nopelnītajiem diplomiem, pateicībām un atzinībām
šogad ir uzplaukuši visvairāk, ir
Ilūkstes 1. vidusskola, pašvaldības
pateicības balvu saņēma skolas
direktore Velta Šterna.

Ilǌkstes un LƯvƗnu novadu (2.posma ) olimpiƗžu laureƗti:
Subates
pamatskola

Eglaines
pamatskola

Ilǌkstes
1.vidusskola

Valts PƝterƗns
Agnese Veikšina
Elvis AncƗns
Arnis Malnaþs

KarƯna
Žuromska
Anete Skrimble

Rebeka Ruža
ƻikita Vasiƺjevs
JƗnis VindƝls
Annemarija
Arta KƗrkliƼa
Jelinska
Gundars
Gaudzejs
Kazimirs
Rubƺevskis
AlƯna Kovaƺþuka
Madars Megnis
Ieva Isoda
Sanda Paukšte
Zintis
Šþerbakovs
Darja
Maƺinovska
Krista Gaudzeja
Laima Apele
EmƯls Linards
Megija PabƝrza
Laura DambƯte
Santa BigƗte

Interešu izglītības konkursu laureāti un viņu pedagogi
dē Ilūkstes 1. vidusskolas 12. klases skolēns Jānis Vindēls (sk.
Viktors Jasiņavičs) ieguva 3. vietu.
Salīdzinot ar pagājušo mācību
gadu, novada skolu skolēni vēl
aktīvāk piedalījās atklātajās olimpiādēs. Valsts atklātajā mājturības
un
tehnoloģiju
olimpiādē
„Gadalaiki – pavasaris” Bebrenes
vispārizglītojošās un profesionālās
vidusskolas 8. klases skolniece
Rebeka Samanta Strode (sk. Olga
Dogžina) kā viena no olimpiādes
1. kārtā iesūtīto labāko darbu autorēm tika uzaicināta piedalīties 2.
kārtā klātienē un ieguva Atzinību.
Gandarījums par to, ka visas
mūsu novada vidusskolas piedalījās Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu zinātniskajā konferencē, Ilūkstes 1. vidusskolas 12. klases skolniece Māra
Paukšte (zinātniskais vadītājs sk.
Iveta Midere) ieguva 2. pakāpes
diplomu un piedalījās arī Latvijas
skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu zinātniskajā konferencē
Rīgā.
Mūsu novada skolēni katru
gadu apliecina savus talantus arī
radošajās izpausmēs – dzied un
dejo, zīmē, deklamē un muzicē.
Pasākuma izskaņā Ilūkstes Bērnu
un jauniešu centra direktore Vanda
Rimša sveica arī interešu izglītības
konkursu laureātus un viņu pedagogus. Viņi savukārt klātesošos
priecēja ar skanīgām dziesmām,
raito dejas soli, muzicēšanu un

dzeju.
Pašvaldības balvu pateicībā par
sirdsdegsmi jaunās paaudzes talantu atraisīšanā un par skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm pasniedza: Subates pamatskolas pedagogiem: Jāzepam
Mačukam, Zojai Kolosovai, Allai
Brokānei, Eglaines pamatskolas
pedagogiem: Evai Linkevičai,
Lāsmai
Šeršņovai,
Ligitai
Petuhovai, Ilūkstes Sadraudzības
vidusskolas pedagogiem: Zinaīdai
Ķederei, Valdai Namiņai, Veslavai
Linčikai, Ilūkstes 1. vidusskolas
pedagogiem: Veltai Šternai,
Snežanai Želtiševai, Pēterim
Kalvānam, Guntai Vaitkunei,
Birutai Gičevskai, Viktoram
Jasiņavičam, Andželikai Pabērzai,
Silvijai Romaņenkovai, Ivetai
Megnei, Ilgai Kaniņai, Ilzei
Vanaģelei, Inesei Kokinai, Vikai
Oļehnovičai, Vitai Anspokai, Aijai
Žuravskai, Lindai Tihonovai,
Ivetai Miderei, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas
pedagogiem:
Ainai
Razminovičai, Aijai Rubļevskai,
Aldai Ģēģerei, Olgai Dogžinai.
Izvērtējot ikviena novada skolēna ieguldījumu un sasniegumus
mācību priekšmetu olimpiādēs,
pasākumā tika godināts Ilūkstes 1.
vidusskolas 12. klases skolēns
Jānis Vindēls, kas skolas un novada vārdu ir nesis arī valsts līmenī,
šajā mācību gadā viņš ieguva visvairāk panākumu olimpiādēs – 1.

Ilǌkstes
SadraudzƯbas
vidusskola

Bebrenes
vissspƗrizglƯtojošƗ
un profesionƗlƗ
vidusskola
Ilze Buceniece
Santa Krasauska
IlmƗrs
Mežaraups
Sanita Vitkovska
Megija Šede
Anete UpƯte

ReƧionƗlo mƗcƯbu priekšmetu olimpiƗžu laureƗti:
Ilǌkstes 1.vidusskola
Zintis Šþerbakovs, Megija PabƝrza, Juris Kalvišs, Lonija KaƷeševa
Valsts mƗcƯbu priekšmetu olimpiƗžu dalƯbnieki:
Ilǌkstes 1.vidusskola
JƗnis VindƝls, AlƯna Kovaƺþuka, Madars
Megnis,
Sanda Paukšte

Bebrenes vissspƗrizglƯtojošƗ un profesionƗlƗ
vidusskola
Santa Krasauska, IlmƗrs Mežaraups,
Rebeka Samanta Strode

Valsts mƗcƯbu priekšmetu olimpiƗžu laureƗti:
Ilǌkstes 1.vidusskola
JƗnis VindƝls

Interešu izglƯtƯbas konkursu laureƗti:
Latviešu tautas dejas
Mǌzika
TeƗtra mƗksla
Jauno vides pƝtnieku forums “SkolƝni
eksperimentƝ”
VizuƗlƗ, lietišƷƗ mƗksla
Skatuves runa

Folklora

Ilǌkstes 1.vidusskolas 3-.4.klašu deju
kolektƯvs „Ance”(skolotƗja Dace Parša)
Ilǌkstes 1.vidusskolas 5.-9.klašu koris (
skolotƗja Anita MeikšƗne)
Ilǌkstes BƝrnu un jauniešu centra teƗtris
„BrƯnumdari” (skolotƗja Mairita Rimoviþa)
Ilǌkstes SadraudzƯbas vidusskolas komanda
(skolotƗja Aina Razminoviþa)
Ilǌkstes 1.vidusskolas skolniece Lonija
KaƷeševa. (skolotƗja Lonija PupiƼa)
Bebrenes vispƗrizglƯtojošƗs un profesionƗlƗs
vidusskolas skolƝns IlmƗrs Mežaraups
(skolotƗja Aija Rubƺevska)
Ilǌkstes BƝrnu un jauniešu centra folkloras
kopa „ZƯle” ( skolotƗja Daina Paukšte)
Ilǌkstes novada pašvaldƯbas
izglƯtƯbas speciƗliste Sanita Plone

Maija domes sēdē izskatītie jautājumi
Izskatīja Bebrenes Romas katoļu draudzes prāvesta Arņa Maziļevska lūgumu par
pašvaldības atbalstu bērnu vasaras kristīgo
nometņu organizēšanai Bebrenes un Raudas
ciematā. Atļāva
nometnēm izmantot
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās
vidusskolas, kā arī Raudas internātpamatskolas telpas un ēdināšanas pakalpojumus.
Grozīja Sporta skolas nolikumu. Precizēja
skolas izglītības programmu īstenošanas
vietu sarakstu, iekļaujot tajā Ilūkstes novada
sporta skolas sporta centru ,kas būvējas
Ilūkstē, Stadiona ielā 3 un Ilūkstes pilsētas
stadionu Ilūkstē, Stadiona ielā 2, Precizēja
nolikuma sadaļu par sporta skolas materiāli
tehnisko bāzi un tās apsaimniekošanas nosacījumiem, kā arī papildināja nolikumā
noteiktos skolas galvenos uzdevumus ar
uzdevumu - sekmēt vispārizglītojošo izglītības iestāžu pilnvērtīgu mācību priekšmeta
sporta programmas apguvi, nodrošinot pieejamību šādiem sporta veidiem: peldēšana,
vieglatlētika un sporta spēles.
Nolēma no telpu nomas maksas atbrīvot
biedrības, dibinājumus un valsts institūcijas, kas iedzīvotājiem rīko bezmaksas

pasākumus Ilūkstes novada kultūras centrā ,Brīvības ielā 12.
Piešķīra pašvaldības finansējumu 8675
eiro apmērā novada deviņu deju kolektīvu un
viena kora (kopā 211 dalībnieku) dalībai XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos, kas notiks Rīgā no 6. līdz 12. jūlijam.
Izvērtēja pašvaldības iestāžu vadītāju
pieprasījumus papildus līdzekļu piešķiršanai. Nolēma Ilūkstes 1. vidusskolai piešķirt 1662 eiro žoga ierīkošanai , lai atdalītu skolas sporta laukumu no ielas un deju
kolektīvam „Ance” piešķīra 144 eiro dalībai Latgales deju saietā Višķos. Ilūkstes
novada kultūras centram piešķīra 283 eiro
aizkaru iegādei Eglaines kultūras namam,
243 eiro žalūziju iegādei Subates kultūras
namam un 484 eiro apavu iegādei
Bebrenes deju kolektīvam „Sarma”.
Ilūkstes komunālajai saimniecībai piešķīra 3124 eiro, lai sakoptu pašvaldības
zemes īpašumus Smilšu ielā ,Patversmes
ielā, Strēlnieku ielā un Stadiona ielā. Šo ielu
malās tiks nocirsti vecie koki, frēzēti celmi,
izrakti krūmi, aprakti veco ēku pamati, izlīdzināta zeme un pievesta auglīga augsne.

Darbus veiks SIA ”Ornements”.
Papildināja 31.01.2013. saistošos noteikumus „Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā”. Papildinājumi noteiks dzīvokļa pabalsta pieprasīšanas, novērtēšanas,
piešķiršanas un izmaksas kārtību bērniem
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem
bērniem, ja lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi Ilūkstes novada bāriņtiesa, no
pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Šie grozījumi saistošajos
noteikumos stāsies spēkā pēc VARAM atzinuma saņemšanas un to publicēšanas
„Ilūkstes Novada Vēstīs”.
Nolēma iegādāties nakts redzamības
video novērošanas kameru, ko savā darbā
izmantos administratīvā komisija. Tā tiks
uzstādīta vietās, kas tiek regulāri piesārņotas ar sadzīves atkritumiem.
Izskatīja ierosinājumus par pašvaldības
īpašumu atsavināšanu. Nolēma atbalstīt
ierosinājumu un atsavināt zemes īpašumu
„Līdumnieki 1” un „Pakulišķi 1”
Pilskalnes pagastā, zemi zem privātās dzīvojamās mājas Ilūkstē, Pļavu ielā 17, zemi
Dvietes pagastā „Mieriņi, zemi Šēderes

pagastā „Veczemnieki 3”, Pilskalnes
pagastā „Dolnava” un „Aleksa”.
Pieņēma no Ārija Raša dāvinājumu –
vienistabas dzīvokli Jēkabpils ielā 10B-21
Ilūkstē.
Izskatīja vairākus iesniegumus par zemes
nomas tiesību izbeigšanu, zemes nomas līgumu pagarināšanu un zemes iznomāšanu .
Piešķīra nosaukumu „Dīķlejas”
pašvaldības zemes īpašumam Ilūkstē un
„Torņi” pašvaldības zemes īpašumam
Subates pilsētā, kas tiek gatavoti ierakstīšanai zemesgrāmatā.
Atļāva izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Laurenāji”
Bebrenes pagastā, ko īpašnieks vēlas sadalīt.
Piešķīra apsaimniekošanas tiesības uz
nekustamo īpašumu Dvietes 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.
Lietvedības nodaļas vadītāja
Irēna Bogdanova
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Valsts svētkos
Ilūkstē
muzicēja
pūtēju
orķestris
„Sēlija”
4. maijā Ilūkstē, Vienības laukumā pie
strūklakas notika Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas pasludināšanas
25. gadadienai veltīts pasākums.
Ik gadu 4. maijs ir valsts svētku diena
— šajā datumā 1990. gadā Latvijas PSR
Augstākā Padome pieņēma deklarāciju
»Par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu« un pēc gadu desmitiem
Padomju Savienības sastāvā Latvija atkal
kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti.
Savā svētku uzrunā novada domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Maigurs
Krievāns un Ilūkstes novada kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītāja Regīna
Razminoviča sveica visus klātesošos un
uzsvēra, kas latviešu tautai ir ļoti svarīgi
apzināties, cik ļoti nozīmīga mums ir šī
svētku diena. Mēs veidojam vienotu valsti un valsts uzplaukums atkarīgs no katra
iedzīvotāja pūlēm. Taču bēdīgi ir tas, ka
lielākais šī brīža zaudējums ir aizbraucēji
– tie, ka pamet savu tēvzemi.
Mūsu novadniekus ar īpaši sagatavotu koncertprogrammu priecēja pūtēju
orķestris „Sēlija”, Dzintara Ķīša vadībā.
Koncerta laikā skanēja visiem pazīstamas un iemīļotas dziesmas – „No visas
sirds”, „Vecā sēļa dziesma”, „Vijolnieks”, „Vālodzīte”, u.c. Klausītāji dziedāja līdzi, līgojās mūzikas ritmā un
apsveica cits citu svētkos.
LanaVoguloviča
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Ilūkstes Sadzīves pakalpojumu kombinātam – 70
29. aprīlī Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā notika Ilūkstes Sadzīves pakalpojumu kombināta 70 gadei veltīts pasākums
„Reiz bija...”.
Viens no bibliotēkas uzdevumiem ir
apkopot informāciju par Ilūksti, tās iedzīvotājiem un iestādēm, kas pilsētā darbojas.
Bibliotēkā glabājas materiāli arī par
Ilūkstes Sadzīves pakalpojumu kombinātu,
jo Ilūkstē kādreiz bija un patiešām darbojās
šāds liels rūpniecības uzņēmums, kur strādāja ļoti daudz darbinieku – aptuveni 500
cilvēku. Tie bija gan ilūkstieši, gan apkārtējo pagastu iedzīvotāji, kas brauca uz Ilūksti
strādāt.
Kā te kūsāja darbs! Cilvēki strādāja,
ražoja un reizēm pat nespēja saražot to produkcijas daudzumu, kas tika pieprasīts.
Daudziem tagad tas liekas nereāli, jo Ilūkstē
jau nav tādas lielas ražotnes, kur var strādāt
tik daudz cilvēku. Tādēļ mēs, bibliotekāri,
gribam atstāt nākamajām paaudzēm materiālus, liecības par kombinātu, jo pēc 20
gadiem ļoti daudzi nezinās, ka Ilūkstē kādreiz bija un darbojās šāds uzņēmums.
Meklējot materiālus, Daugavpils arhīvā
tika atrasts dokuments, kas liecina par to, ka
1945. gadā tika izdots rīkojums par rūpkombinātu dibināšanu visā Latvijā. Ilūkstes
rūpkombināta nosaukumi laika gaitā ir bijuši dažādi. Pirmais nosaukums bija „Ilūkstes
apriņķa rūpkombināts”, jo pēc kara Latvijas
teritorija bija sadalīta apriņķos. Kad 1949.
gada 31. decembra administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ilūkstes apriņķis tika
likvidēts un izveidots Ilūkstes rajons, rūpkombināts ieguva jaunu nosaukumu –
„Ilūkstes rajona rūpkombināts”. Pēc
Ilūkstes rajona likvidēšanas 1963. gadā
Ilūkstes
rūpkombinātu
pievienoja
Daugavpils rajona Sadzīves pakalpojumu
kombinātam. Savukārt 1979. gada 17. janvārī ar toreizējās Sadzīves pakalpojumu
ministrijas 1978. gada 19. decembra pavēli
Nr. 877 Daugavpils rajona Sadzīves pakalpojumu kombināts tika pievienots
Daugavpils pilsētas Sadzīves pakalpojumu
kombinātam, izveidojot Daugavpils
Sadzīves pakalpojumu kombinātu.
Vācot un pētot materiālus, noskaidrojām,
ka kombināts iedzīvotājiem sniedza pakalpojumus 15 sadzīves jomās. Te bija gan
aušanas, gan adīšanas, gan apģērbu un
apavu sūšanas cehi, vilnas vērptuve, granīta

cehs, foto darbnīca, pulksteņu remontdarbnīca, mēbeļu ražotne, ķīmiskā tīrītava,
nomas punkts, kur varēja nomāt traukus,
slēpes, velosipēdus un citas sadzīvē nepieciešamas lietas, un vēl daudz citu pakalpojumu. Jaunākajai paaudzei droši vien ekskluzīvi liksies tādi pakalpojumi, kā pildspalvu uzpildīšana un kaprona zeķu remonts, jo
kaut ko tādu šodien nevar pat iedomāties.
Apzinājām, kādās ēkās kombināts darbojies, kādi direktori to vadījuši, kā arī kombināta vislielāko bagātību – ļaudis, kas tajā
strādājuši. B. un J. Supjevi – pirmie adītāji,
kas apmācīja pārējos darbiniekus, kā darboties ar adāmmašīnām. Visu darba mūžu
kombinātā nostrādāja Zaicevu, Garoļu,
Jermaloviču un Kupšānu ģimenes.
Daudzus gadus kombinātā par adītājām
strādāja V. Sējāne, V. Zemlicka, R.
Svirkoviča, A. Marinska, A. Raubiška, A.
Kovaļova, V. Gorkovska, V. Mamontova u.
c., par audējām – E. Andrejeva, A.
Permanicka, V. Labude, G. Timšāne, R.
Zemlicka, V. Stašāne u. c.. Ilūkstiešiem
skaistus apģērbus daudzus jo daudzus
gadus šuva J. Kokainis, V. Antuzevičs, M.
Barovska, M. Tamane, E. Jefimova, V.
Čamane u. c. šuvēji. Savukārt granīta cehā
strādāja J. Fjodorovs, J. Baginskis, J.
Janpaulis, P. Gorins u. c. akmeņkaļi.

Mēs, bibliotēkas darbinieki, esam ļoti
pateicīgi bijušajam, diemžēl jau mūžībā
aizgājušajam Ilūkstes fotoateljē fotogrāfam K. Valpēteram, kā arī ārštata korespondentam V. Cibuļskim, kuri rakstos un
fotogrāfijās savulaik iemūžinājuši kombināta ļaudis vietējā avīzē „Avangards”.
Pasākums noritēja ļoti sirsnīgā gaisotnē,
īpašs paldies Ilūkstes pirmsskolas izglītības
iestādes „Zvaniņš” audzēkņiem un viņu
audzinātājām V. Vanagelei un O. Atroškai
par aizkustinošo un jauko koncertu pasākuma apmeklētājiem.
Pateicamies par interesantajām līdzpaņemtajām fotogrāfijām, materiāliem un
stāstījumiem par kombināta vēsturi V.
Cibuļskim, J. Daņiļevičam, V. Kupšānei, A.
Jermalovičai, V. Zemlickai, A. Vadzišai, kā
arī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktorei V. Rimšai.
Ilūkstes novada centrālās
bibliotēkas vadītāja
Ināra Valpētere
* Visi par Ilūkstes Sadzīves pakalpojumu
kombinātu savāktie materiāli ir saglabāti
diskā, un jebkurš interesents to var paņemt
uz mājām un apskatīt.

Kā norit Ilūkstes sporta skolas sporta centra būvdarbi?

Iepazīstoties ar būvdarbu gaitu
Turpinot realizēt Ilūkstes sporta skolas
sporta centra būvniecību, Ilūkstes novada
domes deputāti, kopā ar pašvaldības darbiniekiem un pārvalžu vadītājiem, 28.maijā devās
uz būvdarbu vietu, lai iepazītos ar paveikto.
Topošā sporta centra apsekošanā piedalījās Ilūkstes novada galvenā arhitekte,
Ilūkstes novada būvvaldes vadītājs,
būvuzraugs un būvdarbu vadītājs.
Apsekošanas laikā domes pārstāvjiem un

pārvalžu vadītājiem bija iespēja pirmo
reizi iepazīties ar objektu, tajā paredzēto
telpu izvietojumu, plānotajiem un jau
paveiktajiem darbiem.
Uz doto brīdi būvniecības gaita norit
strauji un tuvojas noslēgumam. Kā
apstiprina Ilūkstes novada pašvaldības
izpilddirektore Līga Bukovska, pēc apsekošanas ir gandarījuma sajūta par redzēto, jo būvniecības darbi rit veiksmīgi,

Ikvienam bija iespēja uzdot interesējošus jautājumus
iekļaujoties paredzētajos termiņos.
Būvdarbus noslēgt ir paredzēts jūlija
vidū, atvēlot laiku iekšdarbiem. Turpinot,
Līga Bukovska uzsver: „Topošais sporta
centrs pavērs jaunas iespējas mūsu novada iedzīvotājiem. To izmantot varēs visas
novada izglītības iestādes, tādā veidā,
sporta stundās nodarbībām baseinā kļūstot par neatņemamu sastāvdaļu”.

Jaunais sporta centrs veicinās un vairos ne vien skolēnu, bet arī ikkatra interesenta iespējas savu ikdienu pavadīt aktīvi
un veselīgi. Ir paredzēts, ka jaunais
Ilūkstes sporta skolas sporta centrs savas
durvis vērs vaļā un pirmos apmeklētājus
gaidīs no šī gada 1. septembra.
Madara Pavlovska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Dvietes pagastā notika
audžuģimeņu saiets

Audžuģimenes ir pateicīgas...
par Sauli, Gaismu un Atmodu, kas
ir tik raksturīga pavasarim.
Audžubērni priecīgi sagaidot arī
pavasarīgo Lietu.
Šī gada 2.maijā Ilūkstes novada Dvietes pagastā Glaudānu
lauku sētā „Vidzemnieki” pulcējās audžuģimenes no Daugavpils
pilsētas, Aglonas, Daugavpils un
Ilūkstes novadiem, lai sāktu
Mātes dienas gaidīšanas maratonu.
...Sieviete-Saule! Vīrietis –
Lietus! Bērni – kā labības graudi
uzdīgst un labi aug, dod ražu kad
iesēti auglīgā zemē. Gana Lietus
slacināti, gana Saules sildīti.
To apliecināja katras audžuģimenes uzstāšanās bērnu dzejoļos
un dziesmās. Tas izskanēja arī
pašu sacerētajā himnā. Kuplā,

muzikālā, dziedošā Bitenieku
ģimene no Kalupes atraisīja visus
rotaļās
un
atrakcijās.
Audžuģimeņu biedrības „Muna
sāta” vadītāja Marija Pupiņa aicināja būt tik pat atsaucīgiem un
aktīviem visos turpmāk organizētajos pasākumos. Ilūkstes novada
Bāriņtiesas pārstāve Ināra Munce
pauda gandarījumu par audžuģimeņu neizsīkstošo enerģiju un
prasmi atjaunot sevī resursus, lai
pilnvērtīgi un ar jaunām emocijām turpinātu veikt šo atbildīgo,
ģimenēm uzticēto pienākumu.
„Vidzemnieku” mājās saimnieki
un audžubērni priecājās par papildinājumu sporta laukumam, ko
dāvināja Tretjuku ģimene no
Ilūkstes. Sajūsmināti bija visi par
stilizēto koka govs dekorāciju
pļavā, ko būvēja audžutēvi.

Bērniem tika dota iespēja
vērot un barot dažādus
putnus un dzīvniekus: trušus, bruņurupučus, pundurcūku, tītarus, strausus,
meža zaķi, jūras cūciņu,
pīles, papagaili, govis un
kazas. „Apkārt draugus,
apkārt smaidus un vidū
neaizmirst pašam sevi”,
vēlēja Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās
vidusskolas
1.klases
audzinātāja
Evita
Skrimble. Sirsnību, siltumu un asaras mums dāvināja akordeonistes no
Ilūkstes. Paldies viņam
par emocionālo sniegumu.
Strodu audžuģimene un
Armīns Glaudāns uzskata,
ka siltas zupas un biezputras vārīšana kopīgiem spēkiem lika katram justies
atbildīgam un vajadzīgam.
Bērniem darbs ritēja itin
raiti un pašu sagatavotais
garšoja labi. Audžuvecāki
šo laiku izmantoja, lai
apmeklētu Ilūkstes novada
vīnkopības centru-muzeju
„Apsītes”. Laipnā Vanda
Gronska mūs iepazīstināja
ar Paula Sukatnieka darba devumu, izrādīja seno rīku krātuvi,
pastāstīja par nākotnes iecerēm.
Noslēgumā ģimenēm tika dāvinātas siltas segas, cepurītes, adījumi, rotaļļietas, trauki, apavi un
citas noderīgas lietas, ko bija
sarūpējusi Daugavpils un Ilūkstes
Sarkanā Krusta nodaļa. Paldies
Skaidrītei Davnei par ilgstošo
sadarbību ar audžuģimenēm.
Svētki atnāk un aiziet, bet
paliek draugi, atmiņas, pleca sajūta. Pateicamies Glaudānu ģimenei
par sirsnīgo uzņemšanu.
Lai nepietrūkst nevienam ne
maizes, ne prieka. Lai bērni līdz
ar putniem dzied līksmi pagalmā.
Aicinām ikvienu nākt mūsu pulkā
un darīt kadu laimīgu!
Audžuģimeņu vārdā,
Ieva Biteniece

Ilūkstes PII “Zvaniņš”
izlaidums

22. maijā Ilūkstes novada kultūras centrā pirmskolas iestāde
(PII) „Zvaniņš” svinēja savu kārtējo izlaidumu. Izlaidums parasti
ir īpašs notikums ikviena bērna ģimenē, kas paliek prātā ilgi – tas
ir pamatīgu pārmaiņu laiks, kad mazais cilvēks pārtop skolniekā,
kam atbildīgi jāmācās un jāiemācās kļūt patstāvīgākam.
Pirmsskolas izglītības iestādi „Zvaniņš” absolvēja 44 izlaidumnieki: no Subates – 6, Bebrenes – 7, Dvietes – 1 un Ilūkstes
– 30.
Izlaiduma svinīgā daļa iesākās ar Pētera Čaikovska „Ziedu
valsi”.
Pasākuma laikā vārds tika dots iestādes vadītājai Ingai
Strodei un novada domes deputātam Andim Ķīsim. A.Ķīsis
sveica grupiņu audzinātājas un vadītāju ar krāšņiem ziediem.
Inga Strode izsniedza pateicības rakstus pašiem aktīvākajiem vecākiem: Līgai Fjodorovai par aktīvu darbību iestādes
padomē, Oļegam Cirsim par iestādes bērnu laukuma labiekārtošanu, Ingai Zeltiņai par pasākumu organizēšanu un aktīvu
iesaistīšanos iestādes dzīvē.
Vēlāk sekoja apliecību izsniegšana mazajiem absolventiem.
Katru mazo absolventu iesēdināja šūpolēs pasākuma galvenais tēls
– vilciņš, kas smīdināja un uzjautrināja svētku dalībniekus, padarot
pasākumu patiešām neaizmirstami skaistu.
Par mazajiem izlaidumniekiem visvairāk priecājās viņu
vecāki, jo tikpat svarīga šī diena ir arī viņiem. Vecāki vienmēr
iet kopā ar savu bērnu, palīdz viņam un atbalsta, par ko viņiem
ir jāsaka liels paldies.
Apsveicam visus mazos absolventus un pedagogu kolektīvu
ar sasniegumiem, un novēlam absolventiem sekmes tālākajās
mācību gaitās!
Lana Voguloviča un Jelizaveta Lapire

Bērni iepazīst galvaspilsētu

Šī gada maijā 15 bērni no novada
daudzbērnu ģimenēm devās biedrības
„Garā pupa” organizētajā ekskursijā uz
Rīgu. Ekskursijas laikā biedrība bērnus
nodrošināja ar pusdienām un launagu.

Bērni gida pavadībā iepazina Gaismas
pili un Mākslas un dizaina muzeju. Pēc
tam ekskursija turpinājās Vecrīgā, kur
tika apmeklēta Doma baznīca, kā arī
izstaigātas vēsturiskās vecpilsētas ielas.

Īpaši bērniem patika „ceļojums” pa
Vecrīgas šaurāko ielu. Ekskursija noslēdzās ar ļeļļu teātra apmeklēšanu, kur
bērni noskatījās izrādi „Herbe ar lielo
cepuri”.
Mājup bērni devās apmierināti, ceļā

laiks tika īsināts dziedot dziesmas un spēlējot dažādas spēles.
Paldies novada pašvaldībai par nodrošināto autotransportu.
Daudzbērnu mamma
Edīte Čamāne
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Veiksmīgi norisinājies brīvdienu
izbrauciens „Tūrisma rallijs”

Saulainajā 23. maija sestdienā Ilūkstes
novadā bija novērojama intensīva transporta kustība un neierasti lielas cilvēku

plūsmas, jo pie mums norisinājās viens no
pasākuma „Tūrisma rallijs” – brīvdienu
izbrauciens „Manu jaunu dienu zeme”
posmiem. Pasākuma laikā „Tūrisma rallija” dalībnieki no visas Latvijas apmeklēja
vairākus kontrolpunktus un apskates vietas gandrīz visā novada teritorijā.
Bebrenes pagastā dalībniekiem bija
jāorientējas Bebrenes Muižas apkārtnē,
savukārt Dvietes palienes „Gulbjos”

jāpārzina sēļu vietvārdu nozīme. Dvietes
pagasta „Apsītēs” dalībnieki centās atšifrēt, kā radušies P.Sukatnieka selekcionēto
vīnogu šķirņu nosaukumi, taču viesu mājā
„Dzintari” bija jāatmin Raiņa „Mīkla”.
Ilūkstes brīvdabas estrādē dalībniekus
sagaidīja vidējās paaudzes deju kolektīvs,
lai pārbaudītu dalībnieku dejotprasmi,
savukārt pie Vecā Stendera akmens
Eglaines pagastā „rallisti” centās atpazīt
Vecā Stendera burtus.
Tāpat rallija dalībniekiem bija iespēja
apmeklēt vairākas apskates vietas – gan

Skeitrampa gaida veiklos
un drosmīgos!

Ilūkstes stadionā stabili “noenkurojusies” jaunā skeitrampa, kas gatava sajust
drosmīgu, veiklu un APDOMĪGU sportotāju vingrinājumus un paraugdemonstrējumus ilūkstiešiem. Skeitrampas
uzstādīšanu novada jaunieši gaidījuši jau
ilgāku laiku, nu var sākt trenēt savas līdzsvara un veiklības prasmes.
Atgādinājums sportistiem, skolēniem un viņu vecākiem!!!
Lūdzam ievērot drošību un rampas
lietošanas noteikumus:
! jālieto aizsardzības aprīkojums –
aizsargķiveri, ceļu, elkoņu sargus , jo
traumu gūšanas risks neprofesionāli trenējoties ir augsts…
! skeitparks paredzēts lietošanai ar
skrituļslidām, skrituļdēļiem un BMX tipa
velosipēdiem Ir aizliegts lietot nepiemērotus velosipēdus vai cita veida aprīkoju-

mu, kas neatbilst iepriekš uzskaitītajiem
! skeitparka teritorijā aizliegts smēķēt, lietot alkoholu
!!! Katrs skeitparka apmeklētājs personīgi atbild par savu drošību
Skeitrampa tapusi Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros 2007 –
2013 gadam. Projekts: Izglītības, veselības un sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežas reģionā, akronīms HEALTH
IS WEALTH.
Vispārējais projekta mērķis: veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežas reģiona iedzīvotāju iesaistīšanos veselīgu dzīvesveida aktivitātēs,
tādējādi sekmējot integrētāku un veselīgāku sabiedrību

Sēļu istabu, gan Bebrenes dzirnavas, gan
arī koka karošu muzeju – Arvīda
Sietkovska privātkolekciju u.c.
Kopumā „Tūrisma rallija” dalībnieku
uzņemšana noritēja jautrā un azartiskā
gaisotnē. Pasākuma norise bija lielisks
veids, kā dalībniekus no visas Latvijas
iepazīstināt ar tūrisma objektiem Ilūkstes
novadā un aicināt atbraukt ciemos vēl
kādu reizi.
Tūrisma informācijas
centra speciāliste
Ieva Rimeicāne

Ir noticis sporta deju
konkurss „VIVAT CUP”
Svētdien, 17. maijā Ilūkstes kultūras
centrā norisinājās Sporta deju konkurss
„Vivat CUP, kas tika veltīts deju kluba
„Vivat” 10. gadadienai. Pasākumā piedalījās sportisti no vairākām Latvijas pilsētām – Rīgas, Rēzeknes, Ilūkstes,
Daugavpils, Viļakas, kā arī no Viļnas,

Kopumā sporta deju kluba „Vivat”
dejotāji Mārtiņš Smirnovs un Viktorija
Popovičeva tika apbalvoti par 1. vietas
iegūšanu grupā Juniori-1, E6 un par 4.
vietu deju kategorijā „Cha-Cha-Cha CUP” . Edgars Garais un Valērija Belova
ieguva 2. vietu grupā Bērni-2, E4 un 7.

Lietuvas. Dejotājiem bija iespēja sevi
pierādīt gan standarta deju, gan latīņamerikāņu deju kategorijās.
Sporta deju konkurss „Vivat CUP”
norisinājās visu dienu no plkst. 9.oo līdz
19.oo, jo tajā piedalījās daudz dejotāju
vairākās vecuma un deju kategorijās.
Dejotāji centās pierādīt savu meistarību
dažādās dejās un izpelnīties kādu no
prestižajiem tituliem.
Šis pasākums bija svētki ne tikai dejotājiem, bet arī skatītājiem, kas
konkursa dalībniekus atbalstīja ar skaļiem aplausiem, radot
svētku noskaņu. Taču svētku
noskaņa, protams, nespēja
apturēt dejotāju sacensību
garu un vēlmi būt labākajiem.
Sacensību starplaikos viesi
varēja novērot to, kā konkursa dalībnieki iesildās pirms
atbildīgās uzstāšanās tiesnešu priekšā. Dejotāju iemaņas
vērtēja vairāki tiesneši no
Daugavpils,
Rīgas,
Rēzeknes, Ķeguma un pat no
Lietuvas. Galvenā tiesneša
lomu izpildīja Aleksandrs
Guļko no Rīgas.

vietu grupā Bērni-1+2, E6. Dejotāji
Kirils Ivanovs un Ksenija Fjodorova
iedugva 4. vietu grupā Bērni-2, E4 un
deju kategorijā „Cha-Cha-Cha CUP”
ieguva 8. vietu . Savukārt 9. vietu šajā
kategorija ieguva Nikita Voroņins un
Violeta Nasire, kā arī 6. vietu grupā
Bērni-2, E4.
Lana Voguloviča,
Jelizaveta Lapire
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Nekur nav tik labi, kā mājās...

Larisa Bičkova

Marija Sribna
Šobrīd ārpus Latvijas dažādās pasaules
valstīs dzīvo, mācas un strādā vairāki tūkstoši mūsu valsts iedzīvotāju, tai skaitā mūsu
novadnieku. Lielākās latviešu kopienas dzīvo
Lielbritānija, Kanāda, Īrija, Zviedrijā,
Vācijā, Beļģijā, Norvēģija, kā arī citās valstīs.
Iedzīvotāju aizbraukšana uz ārzemēm joprojām
turpinās, galvenokārt tas saistīts ar augsto bezdarba līmeni valstī un zemo darbaspēka atalgojumu. Tomēr, daudzi mūsu tautieši ik gadu
atgriežas no ārzemēm, lai paliktu uz dzīvi
mājās. Katram ir savs „aizbraukšanas” stāsts,
bet nemainīgs un vienojošs paliek galvenais mīlestība uz dzimto pusi. Paldies par atsaucību
mūsu novadniekiem Marijai Sribnai (Šēderes
pagasts), Edvīnam Apelam (Prodes pagasts),
Eināram Kulikovskim un Irinai Vogulovičai
(Ilūkste), Larisai Bičkovai (Eglaines pagasts),
Jānim Zviedrānam un Sandrai Timšānei
(Dvietes pagasts), kuri atrada laiku, lai dalītos
pārdomās par dzīvi
Kāds bija iemesls aizbraukšanai uz ārzemēm?
Marija: Vienmēr gribēju apceļot pasauli un
paplašināt savu redzesloku. Sākt ar valsti, uz
kuru tobrīd tik daudz draugu brauca krīzes dēļ,
man arī šķita laba doma.
Edvīns: Zemu atalgots darbs Latvijā, naudas trūkums.
Larisa: Laukos darba nebija, tāpēc aizbraucu uz ārzemēm naudas pelnīšanai.
Jānis: Pēc pārnākšanas no Padomju armijas
un pāris nostrādātajiem gadiem Dvietes mežniecībā, man sāka rasties doma paceļot un pastrādāt kādā citā valstī. Bet tādu kā īstu iemeslu aizbraukšanai nebija. Tas uz ilgu laiku palika domu
un sarunu līmenī. Līdz ap 1998. gadu mežsaimniecības sistēmā sākās apjomīga reorganizācija
un vajadzēja domāt par jaunu darbu. Man tas
bija signāls, ka ir jāmūk no grimstoša kuģa un
arī labs iemesls, lai dotos pasaulē un tur izmēģinātu savus spēkus. Iesniedzu atlūgumu Dvietes
mežniecībā un uz priekšu...
Einārs: Uz ārzemēm nolēmu doties, jo vēlējos nopelnīt un iekrāt vairāk naudas! Jo Latvijā
strādājot izdodas iztikt tikai no algas līdz algai.
Irina: Viens no iemesliem, kāpēc nolēmu aizbraukt, bija meitas iestāšanās augstskolā. Turklāt,
toreiz valstī sakās krīze un bija grūti nodrošināt
ģimeni. Protams, ilgi domāju, kur doties un kā
būtu labāk, jo negribējās pamest ģimeni.
Sandra: Visi mēs dzīvojam Latvijā un zinām,
kāda politika bija un ir valstī.Tās cenu svārstības lauksaimniecības produktiem, ko bija jāpiedzīvo un jāpārdzīvo tajā laikā, ja runājam par
kādiem padsmit gadiem atpakaļ, lielākā daļa
piekritīs man un sapratīs iemeslu, kāpēc nolēmu
doties projām. Protams, teiksiet, vajadzēja palikt
un cīnīties, bet mēs nolēmām iet citu, jūs teiktu,
vieglāku ceļu.Taču tas ir stridīgs jautājums, cik
viegls vai vieglāks viņš ir. Ja kāds cilvēks, kam ir
ģimene, lasīs šo rakstu un būs izdzīvojis man
līdzīgu situāciju, sapratīs, cik ,,viegli’’ tas ir.
Kurā valstī/-īs dzīvojāt?
Marija: Apvienotajā Karalistē
Edvīns: Īrijā
Larisa: Dzīvoju vēl joprojām Īrijā.
Jānis: Biju vairākās valstīs – Vācija, Irījā un
Lielbritānijā.
Einārs: Dzīvoju Norvēģijā.
Irina: Kā jau lielākā daļa manu paziņu, es
arī devos uz Angliju. Tur jau kādu laiku dzīvoja
mani draugi un līdz ar to biju droša, ka vis noritēs labi.
Sandra: Jautājums ir ,,dzīvojāt’’, bet es
joprojām atrodos Īrijā. Un arī neteikšu, ka tā ir
dzīve, kad visa ģimene paliek Latvijā.
Cik ilgu laiku pavadījāt tur?
Marija: 5 gadus un 7 mēnešus.
Edvīns: Apmēram 6 gadus.
Larisa: Jau 12 gadus dzīvoju Īrijā.

Einārs Kulikovskis
Jānis: Un tā 2000. gada maijā devos pirmajā darbā uz Vāciju. Bet tur neuzkavējos ilgi, jo
tur mūs diezgan smagi piekrāpa darba devēji.
Taču pirmās neveiksmes neatturēja no tālākas
rīcības un jau 2001. gadā es biju Īrijā, tā laika
plaukstošākajā Eiropas zemē. 2003. gadā pārcēlos uz Lielbritāniju, kur dzīvoju un strādāju
pa šai dienai.
Irina: Sākotnēji bija plānots palikt tikai uz
sezonas laiku, t.i., uz sešiem mēnešiem. Taču,
laikam ejot, nācās palikt ilgāt. Kopumā Anglijā
es nodzīvoju 4 gadus, bet katru gadu braucu
mājās, lai apciemotu ģimeni un tuviniekus.
Einārs: Ārzemēs pavadīju 2 mēnešus un 1
nedēļu.
Sandra: Kopš 2003.gada.
Vai Jums bija grūti pamest visu un aizbraukt?
Marija: Grūti nebija, jo braucu pie drauga,
kas tur jau bija aizbraucis vairāk kā pus gadu
pirms atbraucu es.
Edvīns: Jā!
Larisa: Bija ļoti grūti pamest savas mājas,
dzimteni, radiniekus, sev tuvus un mīļus cilvēkus.
Jānis: Pirmo reizi braucot prom, doma jau
bija tikai uz neilgu laiku, kādu gadu vai diviem.
Tāpēc jau aizbraukšana nekādas grūtības vai
problēmas neradīja. Domāju aizbraukšu
pastrādāt, paceļot, paskatīt pasauli, iepazīt cilvēkus un braukt atpakaļ. Bet dzīve vai liktenis
izdarīja korekcijas, es esmu aizķēries ārzemēs
jau 15 gadus. Ja es to būtu zinājis tad!!!
Einārs: Visu pamest un aizbraukt bija ļoti
grūti, bet bija jāriskē.
Irina: Protams, bija grūti atstāt visu un aizbraukt, taču mēs kopīgi nolēmām, ka ir jāpamēģina darbs citur, lai varētu nopelnīt labākai dzīvei.
Sandra: Tik interesants jautājums, it ka to
uzdod akmenim! Uzdodiet šo pašu jautājumu
katrs pats sev un paskatieties, kāda būs jūsu
atbilde! Protams, grūti! Pat nav tādu vārdu, lai
īsumā to aprakstītu. Joprojām acu priekšā viena
un tā pati aina - lidmašīna sāk lēnām kustēties,
bet aiz milzīgās lidostas stikla sienas meitiņa
baltā džemperītī un puika, kas pieķēries pie tēta
bikšu staras, māj tev ar savām mazajām roķelēm. Un tu vēl nezini, ka tas ievilksies uz tik ilgu
laiku... Par to visu varētu uzrakstīt grāmatu...
Vai bija viegli iedzīvoties svešajā kultūrā
un vai sanāca būt savējam starp svešajiem?
Marija: Kā kurā situācijā. Pavisam viegli
nebija, bet toties bija ļoti interesanti. Visgrūtāk
bija pierast pie valodas, un saprast dažādus
angļu akcentus, kā arī dažas kultūras atšķirības
sākotnēji likās ļoti pārsteidzošas un neizprotamas. Dzīvoju Londonā, un šeit ir loti daudz
imigrantu no visas pasaules, tāpēc šeit savā
ziņā »svešais« vienmēr ir »savējais«. Tas patiesībā rada neparastu atmosfēru, jo nekad nezini,
kādas pazīšanas un kas tevi gaida.
Edvīns: Iedzīvoties diezgan grūti, it īpaši
sākumā, pirmajā gadā.
Larisa: Bija viegli un ātri iedzīvoties svešajā
kultūrā un dzīvē. Īrija ir ļoti skaista valsts, tajā
dzīvo ļoti labi un draudzīgi cilvēki. Protams, tā
nav mana dzimtene, nav mana kultūra, savu es
nekad nespēšu aizmirst. Šejienieši nekad neļaus
iebraucējiem sajust, ka viņi ir sveši.
Jānis: Ja ir vēlēšanās veiksmīgi integrēties
citā vidē, sabiedrībā, valstī, ir jāpieņem tie
nosacījumi, likumi, kas tur, ir. Pirmkārt, ir jāmācās valoda, kas veicina komunikāciju. Tā rezultātā rodas draugi, paziņas, domubiedri. Tikai

viņi var pastāstīt visas sīkās nianses par dzīves
noteikumiem, kas ļauj mums uz priekšdienām
nenokļūt kādās nepatikšanās, vai atrast labu
darbu vai izdarīt pareizo izvēli kādā nestandarta situācijā, sekot notikumu gaitai. Darbā strādājam kopā ne tikai ar angļiem, bet arī ar
poļiem un leišiem, rumāņiem un čehiem u.c.
Brīvajā laikā apmeklējam kultūras pasākumus, kas šeit ir ļoti daudz. Arī pēc iespējas ceļojām. Pa šiem gadiem ir apbraukāta visa
Lielbritānija. Man personīgi visvairāk patīk
Skotija - vienreizējs mežonīgās dabas veidojums, kur mijas jūras krasts, kalni un ezeri.
Einārs: Iedzīvoties bija grūti, jo kā nekā
sveša valsts un nezināma valoda, bet attieksme
no visiem norvēģiem bija patīkama un pretimnākoša.
Irina: Godīgi sakot bija ļoti grūti, it īpaši
pirmos mēnešus. Milzīga slodze darbā, nepietiekams laiks atpūtai, atstāja savu iespaidu. No
sākumu viss šķita savādāks un svešs. Vienīgi
priecēja tas, ka nebiju viena. Anglijā dzīvoju ar
labiem draugiem, kas viennozīmīgi palīdzēja un
atbalstīja. Ar laiku kļuva vieglāk un jau pēc
gada viss likās pierasts un pazīstams. Laikam
katrs no mums ir spiests iziet cauri nepatīkamajam adoptācijas periodam.
Sandra: Par to kultūru kā ir tā ir, nevar īsti
saprast, kas viņiem te ir. Lielākā daļa dzīvo ļoti
mierīgi, bez stresiem, saņem piektiena algu, līdz
pirmdienai noplītē, tad atkal nedēļu strādā. Ļoti
smaidīga tauta, taču īstenībā tas izrādās nav
smaids, bet gan visiem pieņemta ,,zobu atrādīšana’’. Vienmēr pateiks - jā, jā, labi, bet aiz
muguras nolamās kā tādu muļķi. Ziniet, pie
tāda pierast grūti, bet, raugoties uz sevi, jūtu,
kas tas sāk iet automātiski. Ieraugi cilvēku un
jau ,, šiepies’’, tā rupji sakot. Bet gribas taču, lai
tas viss nāk no sirds! Nav jau visi tadi, bet vienmēr jābūt ļoti uzmanīgam, jo, lai cik tu labs
būtu, tu esi un paliksi svešais, tāds kā melnais.
Un iekšējā pasaule pavisam cita! Ja godīgi, mēs
viens otra jokus nesaprotam, tāpat kā es, piemēram, nesaprotu amerikāņu komēdijas.
Vai guvāt pozitīvu/negatīvu iespaidu par
valsti, kurā dzīvojāt?
Marija: Protams, ir gan pozitīvi, gan negatīvi iespaidi, bet kopumā vērtēju tos kā pozitīvus, informatīvus un redzesloku paplašinošus.
Kad ciemojos Latvijā tagad, man šķiet, ka kopumā cilvēki ir loti līdzīgi un man paliek pat garlaicīgi tur uzturieties pārāk ilgi.
Edvīns: Pozitīvu.
Jānis: Domāju, ka es esmu iedzīvojies šeit.
Man ir daudz dažādu nacionalitāšu paziņu un
draugu. Man ir daudz pozitīvu iespaidu par šo
valsti, šīs valsts kultūru. Protams, ir arī bijuši
negatīvi brīži un momenti, bet pozitīvais ir
daudz vairāk. Un tas ir apliecinājums tam, ka es
šeit dzīvoju jau 15 gadus.
Larisa: Pozitīvu.
Einārs: Es guvu pozitīvu iespaidu par
Norvēģiju.
Irina: Noteikti pozitīvu, neskatoties uz to, ka
bija jāstrādā pa 14 stundām dienā. Guvu lielu
dzīves pieredzi, jo agrāk nebiju īpaši nekur
braukusi ārpus Latvijas, noteikti ne uz tik ilgu
laiku. Pavadot ārzemēs vairākus gadus, iepazinos ar vairākām kultūrām un pat mēģināju
iemācīties vairākas valodas, lai būtu vieglāk
sarunāties. Tāpēc savu pieredzi dzīvē ārpus
Latvijas vērtēju pozitīvi.
Sandra: Valsts kā valsts! Paši saprotiet, pietiek gan pozitīvā, gan negatīvā. Visur tas pats.
Kaut gan laiks Latvijā daudz mīlīgāks, nekā tur.
Tur svešumā dzīvo un nevar saprast - ne ta
rudens, ne ta ziema, nav noteikta gadalaika.
Vienmēr līst, vienmēr vējš, kaut gan pēdējos
gados vasaras siltākas. Ja runā par likumiem,
tad Īrijā, ja cilvēks atnāk ar problēmu, tad viņu
risina! Protams, process var ievilkties, bet tiek
novadīts līdz galam. Un kad runā par naudas

Irina Voguloviča
lietām, tad viņi nekad nepateiks ,,piedodiet, tā
sanāca, jūsu nauda pazuda!’’ Vienmēr var dabūt
atpakaļ zaudēto naudu, bet ja pats būsi viņiem
parādā, tad arī atradīs veidu, kā no tevis
paņemt. Protams, situācijas ir dažādas, bet vairākumā gadījumos viss ir godīgi.
Vai Jūs domājat kādreiz atgriezties atpakaļ uz Latviju, vai arī - kāpēc Jūs atgriezāties
atpakaļ?
Marija: Neplānoju. Bet kaut kad iespējams,
ka atgriezīšos.
Edvīns: Atgriezos tāpēc, ka te ģimene, draugi.
Larisa: Šī doma mani nekad nepamet,
cerams, kādreiz Latvijā būs daudz labāks ekonomiskais stāvoklis un cilvēki sāks atgriezties
no ārzemēm.
Jānis: Viennozīmīgi, jā! Un atgriezīšos tieši
Dvietē, jo tur ir mans kaktiņš, mans stūrītis
zemes. Tikai vēl īsti nezinu, kad tas būs. Šīs ārzemes man ir viens liels ceļojums, kur esmu apvienojis lietderīgo ar patīkamo (darbu un ceļošanu).
Einārs: Atpakaļ atgriezos, jo jau braucot
prom zināju līdz, kuram datumam tur uzkavēšos. Tā kā Latvijā man ir vairāk sezonāls darbs,
darba devējam biju apsolījis uz sezonu būt
atpakaļ un palīdzēt lauku darbos, lai nav jāmeklē cits darbinieks.
Irina: Jau apmērām gadu dzīvoju Latvijā un
pagaidām neplānoju braukt prom. Nolēmu, ka
jau ilgu laiku nebiju kopā ar savu ģimeni. Vēlos
atpūsties mājās un atrast darbu, lai vairs
nebrauktu prom. Mājās vienmēr ir labāk, šeit
viss ir pazīstams un mīļš.
Sandra: Protams, ka domāju! Bez tā nevar!
Es kaut tūlīt, tikai apstākļi vēl tādi, ka jānogaida. Katru savu dienu sāku ar domu, ka esmu
vienu soli tuvāk mājām! Ziniet, kādreiz dziedāju
sieviešu ansamblī, tur mums bija tāda dziesma Nekur nav tik labi, kā mājās.. .Cik ļoti es tagad
izprotu šiem vārdiem jēgu...
Pēc kā Jūs skumāt visvairāk prombūtnes
laikā?
Marija: Pēc draugiem un tuviniekiem,
dabas, svaiga gaisa un māju pārtikas.
Edvīns: Ģimene, draugi, radi, ierastais
ēdiens.
Larisa: Skumstu pēc saviem vecākajiem bērniem, viņi dzīvo Latvijā, pēc savām mājām, pēc
sava ciemata, tas ir ļoti skaists, īpaši tagad,
pavasarī.
Jānis: Pēc tā paša sava kaktiņa, sava stūrīša zemes. Pēc Latvijas meža sveķu un nopļautas zāles smaržas, pēc Līgo svētkiem. Kādreiz
mēģinājām te pat uz vietas, Lielbritānijā, svinēt Līgo. Ir daudz uzņēmīgu latviešu, kas rīko
apjomīgas Līgo svētku programmas. Tur it kā
ir viss – alus, siers, ozollapu vainagi, ugunskuri, danči un Līgo dziesmas, papardes zieds.
Bet vēlāk es sapratu, ka pietrūkst paša galvenā, vietas, kur to svinēt. Līgo svētki ir jāsvin
Latvijā, tiem tur ir mājas! Tāpēc es jau vairākus gadus Līgo svētkus braucu svinēt uz
Latviju, arī šis gads nebūs izņēmums.
Einārs: Visvairāk ārzemēs būdams skumu
pēc ģimenes, draugiem, Latvijas ēdieniem un
ierastā dzīves ritma!
Irina: Visvairāk ilgojos pēc ģimenes, draugiem. Protams, pietrūka arī Latvijas pārtikas.
Lielbritānijā likās viss tik negaršīgs.
Sandra: Protams, pēc ģimenes! Tas pirmais
un galvenais! Mamma...un tad tas lauku miers.
Es jau tagad saprotu, ja es atgrieztos mājās,
droši vien būtu bezdarbniece, kas staigātu
apkārt ravēdama vai raktu saimniekiem kartupeļus, jo kam tu tāds Latvijā vajadzīgs. Bez
darba pieredzes, bez skolas, burtiski bez nekā.
Kaila dvēsele un krūtīs pukst sirds! Kā saka, tad
lai viņa pukst un netraucē citiem gulēt! Jā, vēl
(Turpinājums 7. lpp.)
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skumjas pēc vasarīgajiem vakariem Latvijā,
kad smaržo zāle un tik silti...un gaiss...tik svaigs
un dzidrs kā avots, pavisam ne tāds kā tālumā.
Katru reizi, kāpjot lidmašīnā, cenšos ieelpot
dziļāk un atcerēties to reibinošo smaržu.
Kas, Jūsuprāt, mūsu valstī/novadā būtu
jāmaina, lai uzlabotu esošo situāciju?
Marija: Par cik mūsu novadā ir liels bezdarbs un daudzi nolemj aizbraukt uz Rīgu vai
ārzemēm, es domāju, ka, pirmkārt, jāmaina cilvēku domāšana. Cilvēki jāizglīto un jāiedrošina, lai būtu vairāk uzņēmīgu personību ar idejām, un tādu kas nebaidās riskēt un mēģina sākt
savu biznesu pat no nulles, tādejādi gan nodrošinot sevi, gan radot darbavietas citiem.
Edvīns: Nepieciešamas labi atalgotas darbavietas, ekonomiskas situācijas uzlabošanās
valstī, lielāks valsts atbalsts jauniem cilvēkiem,
it īpaši ģimenēm ar bērniem.
Larisa: Manuprāt, valstī būtu jāmaina ekonomiskais stāvoklis, vairāk uzmanības būtu,
jāpievērš nevis nevajadzīgo konfliktu rašanai,
bet gan valsts attīstībai.
Jānis: Par šiem 15 gadiem, kurus es esmu
prom, nekas jau īpaši nav mainījies. Ir palicis
tikai sliktāk. Latvijā joprojām ir nesakārtota
ekonomika, paši praktiski neko neražojam, tikai
iepērkam. Tas jau arī ir tas Valda Dombrovska
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veiksmes stāsts – lētāk nopirkt un kādam divreiz
dārgāk pārdot. Zemes un īpašumu pārdošana
ārzemniekiem un vēl neskaitāmi piemēri, kas
mūsu valsti velk bezdibenī. Mūsu valstī joprojām ir vieta korupcijai, birokrātijai, bezatbildībai, beztiesiskumam. Ir jāmainās pašiem cilvēkiem, ir jāmaina domu gājiens. Saeimas vēlēšanās ir jādomā un jāanalizē par ko vēlēt. No
deputātiem ir jāpieprasa konkrēti pasākumi,
skaitļi un detaļas. Par neizdarītajiem darbiem
vai pieļautajām kļūdām jāpieprasa nekavējoša
demisija bez iespējas atgriezties. Politiķiem ir
jādot saprast, ka sabiedrība viņus kontrolē. Bet
par nožēlu pie mums viss notiek otrādi. Politiķi
redz, ka Latvijas sabiedrība ir katrs par sevi
nespēj saliedēties un tāpēc viņi var darīt ko
grib. Vēlēšanu kampaņās var stāstīt sabiedrībai
pasakas un tā visam tic. Mums nekāds Laimes
lācis nepalīdzēs, ja paši nedarīsim, nerīkosimies un nedomāsim, kādus valstsvīrus ievēlam.
Einārs: Manuprāt, lai Latvijā uzlabotos
situācija ir vajadzīgas daudzas un labi atalgotas darbavietas! Tas ir iespējams tikai tādā
gadījumā, ja paplašināsies rūpnīcu skaits un
līdz ar to saražoto preču daudzums, kuru būtu
iespējams eksportēt.
Irina: Tā uzreiz grūti teikt, varbūt jāattīsta
kāda rūpnīca, lai dotu iespēju cilvēkiem strādāt,
jo galvenais iemesls, kāpēc mēs braucam prom
ir problēmas atrast labi algotu darbu.

Sandra: Pirmais, protams, radīt darba vietas! Bet kur tad viņas radīsi, ja Latvija visu pārdod, pašiem taču neko vars nevajag! Ja man
būtu jāizdzīvo pašai vien, tad es neko nesaku, uz
tiem pašiem laukiem var. Bet kad tev jādomā, ko
tavs bērns ēdīs un ko macīsies, tad nu gan ar
kartupeļiem vien nepietiks! Nezinu kā pilsētā,
bet uz laukiem kā tiem cilvēciņiem dzīvot! Katru
dienu jauna politika! Ta ir tās subsīdijas , ta
nav, ta vajag tās kvotas pienam ,ta nevajag,
dari, ko gribi! Bet tam lopiņam arī jādzīvo un ja
nobendē, tad, politikai mainoties, jauns vietā
neizaugs pa nedēļu! Bet par to jau nedomā! Tik
ražo muļķīgus likumus, ka galā paši nesaprot,
par ko iet runa! Protams, gribu novēlēt Latvijai
plaukt un zelt, latviešiem turēties un nepazust!
Pati taču esmu daļa no tā! Tā saku, jo ļoti daudzi aizbrauc un pat aizmirst valodu! Savu stāstu gribu nobeigt ar L.Vāczemnieka vārdiem.
Man šķiet ļoti skaisti un pareizi pateikts...
Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.
Intervija sagatavota
sadarbībā ar Lanu Voguloviču un
Jelizavetu Lapiri

Ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
rīkiem veicinās tūrisma attīstību Ilūkstes novadā

Nesen noslēdzies Eiropas Savienības
struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība“ Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.2013.gadam ietvaros Ilūkstes novada
pašvaldībā realizētais projekts Nr. LLV389 „Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu
pieejamībai/E-pieejamība”.
Kopumā projektā bija iesaistījušies astoņi
projekta partneri no Latvijas un Lietuvas.
Būtiskākais projekta ieguvums ir radītie informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīki un produkti, kas ir svarīgi
Ilūkstes novada tūrisma nozares attīstībā.
Projekta īstenošanas rezultātā Ilūkstes
novadā ir uzlabota informācijas infrastruktūra - izvietoti 2 info termināļi ar
WiFi pieslēgumu (viens no tiem Ilūkstes
TIC, otrs - Dvietes senlejas informācijas
centrā „Gulbji”). Novada teritorijā ir
uzstādīti 5 informatīvie stendi par dabas

parku „Dvietes paliene” ar QR kodiem uz
mājaslapām, kur iespējams iepazīties ar
detalizētāku informāciju par Ilūkstes
novada tūrisma objektiem.
Tā kā viens no Ilūkstes novada dabas
un kultūrvēstures tūrisma objektiem
bagātākajiem centriem ir Bebrene, tās
popularizēšanai ir uzlabota Bebrenes
pagasta mājaslapa http://bebrene.blogspot.com/ - šobrīd tai izveidota papildus
funkcionalitāte, izstrādāts jauns dizains,
kā arī tūrisma informācija par Bebrenes
pagastā pieejamajiem tūrisma objektiem
ir atrodama ne tikai latviešu, bet arī lietuviešu, angļu un krievu valodās. Bebrenes
pagasta uzlabotās mājaslapas adrese ir
www.manabebrene.lv. Mājaslapas uzlabošana sekmē informācijas pieejamību
plašākam interesentu lokam.
Uzsākot šo projektu, viena no iecerēm
bija dabas parka „Dvietes paliene” popularizēšana, līdz ar to ir izveidota virtuālā
tūre par Dvietes palieni, ko var atrast
iepriekš minētajā mājaslapā www.manabebrene.lv, kā arī divos izvietotajos info
termināļos.
Projekta “E-pieejamība” vadošais
partneris ir Šauļu reģiona attīstības aģentūra, un Ilūkstes novada pašvaldība ir

Lasītāja viedoklis
Izlasot laikrakstā „Latgales Laiks” par
ceļu sakārtošanu un remontiem Daugavpils un Ilūkstes novados – tas priecē un
atbalstāms. Ilūkstes novada 10 gadu
pastāvēšanas laikā veikti lieli darbi
Ilūkstes pilsētas un novada ciematu labiekārtošanā, ielu un ceļu remontā. Plānots
labot ceļu posmus vairākos pagastos,
ielas pilsētās. Atbildīgie varas vīri apsolījuši savest kārtībā un uzlabot segumu
ceļam Ilūkste-Baltiņi-Bebrene. Darbs jau
iesākts, vēlu panākumus. Bebreniešiem
vēl nav zudusi cerība – sagaidīt šim ceļam
„melno segumu”. Ja tas notiks – būsim
pateicīgas paaudzes par valdības rūpēm.
Mani, kā novada iedzīvotāju, uztrauc
neliels ceļa posms abpus Viesītes upei –
ceļā Dviete-Zariņi-Bebrene. Pavasara
plūdos dažie simts metri šī ceļa tiek izskaloti, atkal tiek nelietderīgi tērēts laiks un
līdzekļi ceļa sakārtošanai.Vai nebūtu lietderīgi ceļa uzraugiem padomāt kā šo
problēmu atrisināt! Man šķiet, ka ievietojot vairākas caurtekas, uzberot un nostiprinot ceļmalas, paaugstinot ceļu, ceļš tiktu

pasargāts no izskalošanas. Ceļi ir dzīvības
artērija, kāda transporta kustība notiek pa
šiem novada ceļiem. No Dvietes uz
Bebreni tiek vesti bērni uz bērnudārzu,
skolu, darbinieki, zemnieki, tūristi,
ekskursanti dodas uz Dvietes palienu, kur
ganās savvaļas zirgi, govis. Cik apmeklētāju priecājas par Bebrenes ciemata
Muižas skolu, arodskolu, muzeju, dīķi.
Uz Dvieti dodas vīnkopji, dabas mīļotāji,
makšķernieki. Mūs priecē sakoptas selekcionāra P.Sukatnieka „Apsītes”. Bebrenieši un kaimiņi, draugi bieži rīko dažādus pasākumus Bebrenes klubā.
Domājot par teikto un cerot uz nākotnes plānu īstenošanu, gribas ticēt un
cerēt, ka labie darbi, senču tradīcijas,
sakopta vide priecēs daudzas paaudzes,
kā arī stiprinās draudzības saites ar kaimiņiem, savai dzimtajai sētai uzticīgo,
mazpalikušo tautiešu vidū.
Cerot uz bebreniešu ieceru piepildīšanos
un vēlot stipru veselību un lielu personīgo
laimi, ar cieņu Bebrenietis

viens no trim projekta partneriem Latvijā.
Projekta mērķis bija, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas,
uzlabot vispārēju iekšējo un ārējo pierobežas reģionu pieejamību, lai nodrošinātu kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus.
Projekts Nr. LLV-389 tika īstenots ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
Latvijas–Lietuvas pārrobežas sadarbības
programmas 2007.-2013. gadam finansējumu. Kopējais projekta budžets sastāda
362 698,42 EUR - no tiem Ilūkstes novada pašvaldības budžets ir 19 716,00 EUR.
Projekta koordinatore
Ieva Rimeicāne

In memoriam...

Lilita Ķīse
09.12.1945. - 03.06.2015.

Gada visskaistākajā laikā – pavasarī
– Mūžības ceļā ir aizgājusi ilggadējā
Ilūkstes 1. vidusskolas bioloģijas skolotāja Lilita Ķīse.
Skolotāja Lilita Ķīse dzimusi 1945.
gada 9. decembrī Zelmas un Kristiāna
Štālu ģimenē Talsu rajona Pastendē.
Tur, Pastendē, tiek iegūta pamatizglītība. Pēc Ilūkstes 1. vidusskolas beigšanas tiek uzsāktas studijas Daugavpils
Pedagoģiskā institūta Bioloģijas-ķīmijas fakultātē. Studiju laikā tiek izveidota ģimene. Lilita un Dzintars Ķīši ir
izaudzinājuši trīs bērnus un ļoti priecājās par saviem mazbērniem.
No 1969. gada līdz 2009. gadam
Lilita Ķīse strādāja Ilūkstes 1. vidusskolā. Viņa bija bioloģijas skolotāja,
klases audzinātāja, vadīja pulciņus,
kopā ar skolēniem strādāja izmēģinājuma lauciņā.
Skolas darbs Lilitai Ķīsei bija sirdslieta. Daudz laika viņa veltīja stundu
gatavošanai, apguva datorprasmes, aizrāvās ar jaunajām tehnoloģijām.
Skolotāja Lilita Ķīse bija brīnišķīga
kolēģe – iejūtīga, saprotoša, apveltīta ar
dzirkstošu humoru. Pie kopīgas kafijas
tases mēs visi klausījāmies viņas stāstus un smējāmies no sirds.
Skolotāja Lilita Ķīse bija gaiša optimiste – negaudās par nedienām, par
rūpēm un raizēm. Vienmēr smaidīga,
sakopta, skaista- tāda viņa paliek mūsu
atmiņās.
Kolēģi

Skolēni strādās vasaras brīvlaikā
Šogad Ilūkstes novada pašvaldība,
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, no 1.jūnija līdz 31.augustam īstenos
skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, kopā nodrošinot darbu 48
novada skolēniem. Nodarbinātības pasākumi tiek finansēti no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Darbam vasarā
bija pieteikušies skolēni vecumā no 15
līdz 21 gadam. Nodarbinātības ilgums
pasākumā vienam skolēnam ir viens
mēnesis. Ik mēnesi tiks nodarbināti – 16
skolēni. Skolēni galvenokārt tiks iesaistīti novada pilsētu un pagastu teritorijas
labiedkārtošanas darbos. Darba dienas
ilgums nepilngadīgiem bērniem būs 7
stundas, bet pilngadīgiem 8 stundas. Par
savu darbu jaunieši saņems atalgojumu
(valsts noteikto minimālo mēneša darba
algu). Vasaras brīvlaikā Ilūkstē strādās
12 skolēni, Subatē un Prodes pagastā 6,
Bebrenes pagastā 6, Dvietes 6, Eglaines
6, Pilskalnes 6 un Šēderes pagastā – 6
skolēni. Darbam vasaras mēnešos mūsu
pašvaldībā bija pieteikušies uz pusi vairāk bērnu, nekā bija iespējams piedāvāt

darba vietas, un tādēļ, katrā pagastā un
Ilūkstes pilsētā tika veikta lozēšana,
kuras rezultātā dažiem paveicās, bet
citiem, diemžēl ne.
Ar patiesu prieku man nākas konstatēt, ka bērni, kas ir nostrādājuši pirmo
nedēļu, ir parādījuši, centību un godprātīgu attieksmi pret darbu. Paldies jāsaka
viņu vecākiem par krietnu jauniešu
audzināšanu.
Ilūkstes pilsētas Komunālās
un saimniecības nodaļas pārzine
Indra Madarniece
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AKTUĀLI
Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
maijā ir reģistrēti jaundzimušie:
Ilūkstē: Mariuss Timofejevs, Jana Černova,
Elīza Zariniece
Subatē: Elvis Gremze
Pilskalnes pagastā: Rainers Purvinskis

Lai tūkstoš krāsās jūsu dienas staro,
Lai gadi skaisti tālāk zaro,
Lai spēka daudz, lai viss jums sokas,
Lai negurst sirds un prāts, un rokas.
Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās jūnijā dzimušos novada
iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Aldu Ģēģeri, Ziedoni Bružuku, Aigaru Jakoveli, Ēriku Purpli
Dvietes pagastā: Imantu Andersonu, Jāni Stapķeviču
Eglaines pagastā: Alekseju Miļukinu
Pilskalnes pagastā: Jadvigu Zarinku, Irēnu Golmeisteri, Vidmantu Pilipaviču,
Valēriju Sokolovu, Zitu Timšani
Prodes pagastā: Broņislavu Trubaču, Edvīnu Apelu
Šēderes pagastā: Antonu Griboniku, Eleonoru Tolstuni, Antonu Šaraņinu
Subatē: Alīdu Ancāni, Antoņidu Kuzņecovu, Ināru Bacāni, Feodosiju
Grigorjevu, Marfu Kalitu, Viktoru Bondarenko
Ilūkstē: Valerjanu Pukijani, Deonisiju Barišņikovu, Pāvelu Gorinu,
Rostislavu Kukšteļi, Pavlinu Maskaļovu, Klaudiju Seļavko, Valentinu
Brukovsku, Anatoliju Kartašovu, Staņislavu Kokinu, Birutu Milleri,
Aleksandru Terentjevu
Lai sapnis baltais viņu dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem
sedz...
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu
nodaļā maijā reģistrēti
mūžībā aizvadītie:
Ilūkstē: Ona Kibartiene (1918), Jeļena
Valpētere (1928), Eriks Roguļskis (1946)

Subatē: Juzefa Čamane (1923)
Bebrenes pagastā: Emīlija Mežaraupa
(1924)
Dvietes pagastā: Māris Kokins (1993)
Pilskalnes pagastā: Jazeps Kantāns
(1930),
Šēderes pagastā: Janīna Kauliņa
(1930), Nadežda Sudnika (1979)

Ilūkstes novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem

14. jūnijs – Pasaules Asins donoru diena
Šajā pasaulē tu varbūt esi tikai cilvēks,
bet kādam tu esi vesela pasaule.
/Gabriels Garsija Markess/
Asinis ir pati dārgākā dāvana, kuru viens cilvēks var sniegt otram. Tieši tāpēc, lai pateiktos tiem miljoniem asins donoru visā pasaulē, kas glābj dzīvības un uzlabo citu cilvēku dzīves kvalitāti, ik gadu 14. jūnijā tiek atzīmēta Pasaules Asins donoru diena.
Mēs dzīvojam tagad un te, šajā zemē, šajā laikā, un mūsu dzīve ir apvīta ar tik dažādiem
negaidītiem prieka un sāpju, laimes un bēdu līkločiem. Kā priekā, sajūsmā dalīties ar līdzcilvēkiem mēs zinām, bet nelaimē palīdzēt ne vienmēr rodam risinājumu un kādreiz neizprotam, ka palīdzība ir tepat līdzās.
Tie ir asins donori, kas atdāvina citiem savu dzīvības sulu. Donori ir nesavtīgi cilvēki,
kas ziedo savas asinis svešiem cilvēkiem. Šajā dienā visas sabiedrības uzmanība tiek vērsta uz nepieciešamību regulāri nodot asinis, lai tās pastāvīgi būtu pieejamas klīnikās un
slimnīcās. Asinis ir cilvēkus vienojošā saikne visā pasaulē, neatkarīgi no ādas krāsas, tautības, reliģiskās piederības.
Latvija ir aktīvi iesaistījusies asins donoru kustībā. Pēc Valsts Asins donoru centra
datiem 1,5% Latvijas iedzīvotāju ir pastāvīgie donori. Donors dzīves laikā var nodot 150 l
asiņu vai 600 l plazmas. Mūsu valstī gada laikā sagatavo 16,5 tonnas eritrocītu, 1 tonnu
trombocītu un 25 tonnas plazmas. Kā izmanto donoru asinis? Visas asins devas sadala
komponentos: šūnās (eritrocītos un trombocītos) un plazmā, līdz ar to vienā asins nodošanas reizē donors palīdz vairākiem slimniekiem, bet dažkārt – vairāki donori – vienam slimniekam. Piemēram, politraumas gadījumā ir nepieciešami 20-25 donori, pēc plaša apdeguma – 60-65 donori, autoavārijā cietušajam – 10-20 donori, pie gūžas protezēšanas – 4-6
donori.
Latvijas Sarkanais Krusts, savā darbībā būdams palīgs valdībai, ik gadu no aptuveni
55000 kopējām asins devām nodrošina apmēram 34000 litrus donoru asiņu (t. i., no 60 līdz
65% no kopējā apjoma).
Daugavpils-Ilūkstes novadu komiteja katru mēnesi rīko Asins donoru dienas. 2014.
gadā asinis ziedoja 1711 donori. Mēs lepojamies ar asins donoru “dinastijām” – Birutas un
Sergeja Ļebedevu no Šēderes pagasta, Regīnas Akermanes, Jekaterinas Sokolovas no
Eglaines pagasta, Annas Permanickas, Jāņa Lasovska, Oksanas Zaicas no Pilskalnes
pagasta, Olgas Glaudānes no Dvietes pagasta. Mūsu lepnums ir pirmreizējie asins donori
– Ilūkstes 1. vidusskolas, Sadraudzības vidusskolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni. Paldies ilggadējiem asins donoriem, kuri to veic daudzu gadu
garumā. Ir asins donori, kuri asinis ziedojuši 50, 70, 80 reizes. Četri donori asinis ziedojuši vairāk par 100 reizēm, tie ir Valērijs Auziņš, Leonīds Garkājs no Ilūkstes, Jānis Spurģis
no Eglaines, Raimonds Butņickis no Pilskalnes.
Cienījamie Daugavpils un Ilūkstes novadu asins donori!
Izsaku visdziļāko pateicību un cieņas apliecinājumu par Jūsu līdzdalību asins donoru
kustībā novados. Jūsu nesavtīgais dāvinājums dzīvības glābšanai un veselības atjaunošanai
ir humānisma visaugstākā izpausme.
Lai veselība, optimisms, sapratne un labestība mājo ikviena donora sirdī! Paldies jums!
Latvijas Sarkanā Krusta
Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas
izpilddirektore Skaidrīte Davne
Ilûkstes novada paðvaldîbas
informatîvais izdevums

Pārtikas pakas saturs:
Pilnpiena pulveris – 0,4 kg
Makaroni – 1 kg
Rīsi – 0,4 kg
Griķi – 0,4 kg
Manna – 0,5 kg
Kviešu milti – 0,5 kg
Gaļas konservi (sautēta cūkgaļa) –
0,25 kg
Auzu pārslas – 0,5 kg
Rapšu eļļa – 0,5 kg
Cukurs – 0,25 kg
1 pakas vērtība: 7.99 EUR.
Higiēnas un saimniecības preču
pakas saturs:
Ziepes

Šampūns
Zobu pasta
Zobu birste
Veļas mazgāšanas līdzeklis
Trauku mazgāšanas līdzeklis
1 pakas vērtība: 3.84 EUR
individuālo mācību piederumu
pakas saturs:
• Mācību piederumi (klades, burtnīcas, nošu burtnīcas, zīmēšanas papīrs,
aplikācijas papīrs, kartons, pildspalva, zīmuļi, flomāsteri, dzēšgumija,
otas, šķēres, lineāls, transportieris,
līme, akvareļu, guaša krāsas u.c.)
• Skolas soma
1 pakas vērtība: ~ 17.40 EUR

Līgo svētku pasākumi
Ilūkstes novadā
Datums

Laiks

PasŅkums

Norises vieta

22.06

16.00

Pie Šŋderes
kultźras nama

23.06

20.00

23.06

21.00

23.06

21.00

23.06

22.00
21.00

23.06

22.00

Lŝgo svŋtku ielŝgošanas koncerts.
PiedalŅs Ilźkstes NKC pźtŋju
orťestris ,,Sŋlija” un Pilskalnes
vidŋjŅs paaudzes deju kolektŝvs
Lŝgo vakars . Annas Danþas
komŋdija ,,MiljonŅrs par katru
cenu” Dvietes amatierteŅtra
iestudŋjumŅ, ar lŝnijdeju grupas un
sieviešu vokŅlŅ ansambŨa ,,Rasa”
piedalŝšanos. Diskoballe
Lŝgo vakara uzvedums ,,AplamŅ
lŝgošana” pŋc Anitas Grŝnieces
komŋdijas motŝviem Kuldŝgas
novada Snŋpeles kultźras nama
drŅmas kolektŝva iestudŋjumŅ un
jautras dejas Ilźkstes NKC jauniešu
deju kolektŝvu ,,Ance” un
,,Labrŝt”izpildŝjumŅ.
Balle. Spŋlŋs ,,Dvinskas muzikanti”
JŅŪu vakars. KoncertŅ piedalŅs
Bebrenes KN pašdarbnieki.
Balle kopŅ ar Viesturu.
Lŝgo vakars ar JŅŪatŋvu, JŅŪamŅti
un Subates un Eglaines
pašdarbniekiem.
ZaŨumballe .
Lŝgo ugunskura iedegšana un
diskoballe

23.06.

9.00

ZŅŨu tirgus

23.06.

22.oo

Lŝgo vakars

ILÛKSTES NOVADA PAÐVALDÎBA
Brîvîbas ielâ 7, Ilûkstç, Ilûkstes novadâ, LV-5447
Tâlr.: 6-54-47850
e-pasts: dome@ilukste.lv
Mâjas lapa: www.ilukste.lv

Dvietes parka
estrŅdŋ

Ilźkstes brŝvdabas
estrŅde

Bebrenes kultźras
nama pagalmŅ
Eglainŋ, Lašu
pilskalnŅ
Pie Šŋderes
kultźras nama
Subates tirgus
laukumŅ
Subatŋ,
Ezermalas parkŅ

Par publicçtajiem faktiem un skaitïiem
atbild rakstu autori.
Izdevums maketçts un iespiests SIA „Latgales Druka”,
tirâþa – 700 eksemplâri

