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JAUNIE ELEKTRĪBAS SADALES
TARIFI – NODERĪGI PADOMI
1. augustā stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātie AS “Sadales tīkls”
elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi (elektrības sadales jeb piegādes tarifi). Mājsaimniecībām tiek pazemināta maksa par elektrības piegādi, kas lielākajai daļai
iedzīvotāju kompensēs fiksēto maksu par elektrības pieslēguma nodrošināšanu. AS “Sadales tīkls” sniedz dažus noderīgus padomus, kas iedzīvotājiem būtu jāzina, lai sagatavotos pārmaiņām.
Pirmos elektrības rēķinus no elektrības tirgotājiem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tarifiem, iedzīvotāji saņems septembra sākumā. Līdz šim iedzīvotāji
maksāja par katras patērētās elektrības kilovatstundas piegādi, bet
līdzsvarotajā tarifā iedzīvotajiem līdzšinējā pakalpojuma cena par
elektrības piegādi veidosies no 2 daļām: fiksētas ikmēneša maksas
par pieslēguma nodrošināšanu un maksas par elektrības piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas līdzsvarotajā tarifā ir samazināta par līdz pat 22%.
Daļa iedzīvotāju maldīgi sapratuši, ka fiksētās ikmēneša maksas ieviešana automātiski nozīmēs elektrības gala rēķina pieaugumu par, piemēram, 1,50, ietverot PVN, mājsaimniecībām vienfāzes
pieslēgumos. Jaunā tarifu struktūra ir veidota tā, lai samazinātā
maksa par elektrības piegādi pie vidēja elektrības patēriņa faktiski kompensētu fiksēto ikmēneša maksu par pieslēgumu un negatīvi
neietekmētu lietotāju. Minētais 1,50 eiro pieaugums ir sagaidāms
tiem pieslēgumiem, kuros elektrība netiek patērēta. Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie “nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, un puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās.
Ieviešot līdzsvarotos elektrības sadales tarifus, tiks nodrošināts
taisnīguma princips elektrības piegādes maksai visām mājsaimniecībām – sākot ar 1. augustu, tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs
jāmaksā arī par tiem, kas elektrību netērē, bet kuriem tik un tā AS
“Sadales tīkls” ir jānodrošina pieslēgums, nepārtraukta elektrības
piegāde un skaitītāju apkalpošana. Iedzīvotājiem, kam nav “nulles”
pieslēgums, pie vidēja elektrības patēriņa samazinātā maksa par
elektrības piegādi faktiski kompensēs fiksēto ikmēneša maksu par
pieslēgumu. Kā liecina AS “Sadales tīkls” aprēķini, aptuveni 700
tūkstošiem mājsaimniecību jaunie sadales tarifi elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai tas pat samazināsies.
Lai klienti varētu uzzināt elektrības rēķina izmaiņas, stājoties
spēkā līdzsvarotajiem tarifiem, AS “Sadales tīkls” iedzīvotāju ērtībām ir izstrādājusi informatīvu tarifu salīdzināšanas kalkulatoru.
Ar tā palīdzību var ātri un ērti noskaidrot elektrības rēķina izmaiņas. Kalkulatoram ir pievienota paskaidrojoša instrukcija, lai ātri
vien soli pa solim nonāktu pie salīdzinošā rezultāta. Tarifa kalkulators ir izvietots mājaslapā www.sadalestikls.lv klientu apakšsadaļā
pie informācijas par tarifiem.
Tāpat uzņēmuma mājaslapā pieejams vēl viens kalkulators, ar
kura palīdzību jebkurš klients var novērtēt, kādi pieslēguma tehniskie parametri ir nepieciešami konkrētajam mājoklim. Šis kalkulators savulaik izveidots klientiem, kuri vēlējās izveidot jaunu pieslēgumu un saprast, cik lielu pieslēguma jaudu nepieciešams ierīkot.
Taču līdz ar tarifu struktūras izmaiņām šis kalkulators kļūst aktuāls
gandrīz ikvienai mājsaimniecībai, jo vienkāršā veidā un pietiekami
ātri ļaus saprast, vai šodienas realitāte nav pavisam cita, salīdzinot
ar agrākajiem aprēķiniem. AS “Sadales tīkls” aicina ikvienu klientu
izmantot abus kalkulatorus un aprēķināt, vai gadījumā laikā līdz 1.
augustam nav vērts sakārtot savu saimniecību un ierīkot pareizu
elektroenerģijas pieslēgumu, samazinot vai, gluži pretēji, palielinot
pieslēguma jaudu atbilstoši mājsaimniecības vajadzībām.
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Augusta elektrības rēķinos, ko saņemsiet septembra sākumā,
rēķina izmaiņas būs atkarīgas no ikmēneša elektrības patēriņa un
pieslēguma veida. Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos pie salīdzinoši maza elektrības patēriņa – 85 kilovatstundas
(kWh) mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 0,23 eiro(ietverot PVN),
bet pie 115 kWh patēriņa mēnesī gala rēķins samazināsies par 0,21
eiro. Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fiksētā ikmēneša maksa
būs atkarīga no pieslēguma jaudas. Piemēram, 20 ampēru trīsfāžu
pieslēgumos ar salīdzinoši mazu elektrības patēriņu – 100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro, bet ar patēriņu 400 kWh
mēnesī gala rēķins samazināsies par 1,13 eiro.
Saprotot, ka ne katram iedzīvotājam ir vienkārši izprast elektroenerģijas pieslēgumu jaudu dažādos tehniskos parametrus, kā arī
to, ka situācija katrā mājsaimniecībā var būt ļoti atšķirīga, gada laikā – no 1. augusta līdz 2017. gada 31. jūlijam – ikvienai mājsaimniecībai, kura būs mainījusi sava pieslēguma parametrus uz zemākiem,
taču konstatēs, ka samazinātā jauda neļauj vienlaicīgi darbināt ikdienā lietojamās elektroierīces, jo bieži tiek “izsisti korķi”, tiks nodrošināta iespēja vienu reizi bez maksas atkal palielināt elektrotīkla
pieslēguma jaudu iepriekšējās jaudas robežās. Pieslēguma jaudas
samazināšana arī turpmāk būs bez maksas.
Jaunie sadales tarifi, saskaņā ar kuriem klienti norēķināsies atbilstoši sava pieslēguma jaudai un elektrības patēriņam, segs elektrotīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga elektroapgādes tīkla attīstības minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši
klientu vajadzībām un pieprasījumam un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% no elektrotīkla apjoma. Latvijā kopumā elektrolīniju
kopgarums ir ap 95 tūkst. km, un ik gadu nepieciešams rekonstruēt
un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. Tas ir minimālais
apjoms, kuru uzņēmuma speciālisti ir novērtējuši kā kompromisa
variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību elektrotīkla atjaunošanā, lai turpinātu uzlabot
klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, līdz 2024. gadam sasniedzot ES vidējo līmeni.
Visa informācija par AS “Sadales tīkls” līdzsvarotajiem tarifiem ir
pieejama uzņēmuma mājaslapā www.sadalestikls.lv
AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā,
kas nodrošina elektroenerģijas piegādi vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sadales tīklu kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.
Tatjana Smirnova
AS “Sadales tīkls”
komunikācijas speciāliste

AUSTRUMAS SOLVEIGAS
PACIENTU IEVĒRĪBAI
Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka
no 2016. gada 9. jūlija tika pārtrauktas līgumattiecības ar Austrumas Solveigas ģimenes ārsta praksi (pamatprakses vietas adrese - Raiņa 35, Ilūkste, Ilūkstes nov.; 2.
prakses vietas adrese - “Doktorāts”, Bebrene, Bebrenes pag.,
Ilūkstes nov.). Pie Solveigas Austrumas reģistrētie pacienti tika atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos
veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama www.vmnvd.gov.lv sadaļā
“Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām”). Jautājumu gadījumā
aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā,
tālr. 65422236; 65476964; latgale@vmnvd.gov.lv.

I L Ū K S T E S

N O VA D A

V Ē S T I S

UZSĀKTI DARBI ILŪKSTES SADRAU- BŪVDARBU ĪSTENOŠANAS
DZĪBAS VIDUSSKOLAS INTERNĀTĀ
REZULTĀTĀ TIKS ATJAUNOTS
Būvdarbu mērķis – nodrošināt Ilūkstes novada skolu audzēkņus SUBATES VĒSTURISKAIS CENTRS

ar dzīvošanai piemērotām telpām, inventāru un iekārtām mācību
laikā. Šo internātu izmantos Ilūkstes 1. vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, kā arī Ilūkstes novada Sportas skolas izglītojamie.
Lai radītu piemērotus apstākļus mācībām un atpūtai, tiks pārplānotas telpas, pielāgojot tās skolēnu dzīvošanai divistabas numuriņos
un iegādāts jauns mūsdienu prasībām atbilstošs istabiņu aprīkojums
( rakstāmgalds, gultas, sienas skapji, naktskapīši u.c.). Internātā paredzēta 21 istaba (59 gultas), atpūtas telpa, koplietošanas virtuve.
Internāta dzīvojamajās telpās tiks veikts kosmētiskais remonts,
nomainīta elektroinstalācija, pilnībā atjaunotas grīdas, pārbūvēti
sanitārie mezgli, tos pielāgojot mūsdienu prasībām, kā arī modernizēta ugunsaizsardzības izziņošanas sistēma. Tā kā apkures sistēma,
kanalizācijas un ūdens tīkli ir avārijas stāvoklī tie abos stāvos tiks
pilnībā nomainīti. Kosmētiskais remonts tiks veikts arī gaiteņos un
kāpņu telpās.
Ēkas ieeju pielāgos arī cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.
Lai novērstu lietus ūdens iekļūšanu ēkā un izvairītos no iespējamiem kontrukciju bojājumiem ūdens ietekmē un paaugstinātu ēkas
energoefektivitāti, tiks veikta jumta pārbūve, to siltinot, atjaunojot
jumta segumu un izbūvējot jaunu ūdens novadīšanas sistēmu.
Internāta logiem nomainīs blīvējuma gumijas, logi netiks mainīti,
jo koka logu nomaiņa uz PVC logiem veikta iepriekš. Ēkas cokola
daļā tiks atjaunota pamatu hidroizolācija, to apmetums un ēkas aizsargapmale. Ventilācijas sistēma tiek saglabāta esošā, paredzot tās
tīrīšanu un izvadu atjaunošanu.
Darbu īstenošanas rezultātā tiks uzlabots internāta vizuālais izskats, paaugstināta energoefekivitāte, kā arī salaboti konstruktīvie
mezgli un inženiertīkli.
Darbus veic SIA „Jēkabpils PMK”.

Reinis Līcis
Būvvaldes vadītājs, būvinženieris

ILŪKSTĒ PAREDZĒTA LĀČPLĒŠA
IELAS SEGUMA ATJAUNOŠANA
Pašvaldība vērš autovadītāju uzmanību, ka no 1.augusta sāksies
seguma atjaunošanas darbi Lāčplēša ielā. Autovadītājiem jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem. Darbi notiks augusta, septembra mēnešos. Darbus veiks SIA „Latgales Cēļdaris”.
Reinis Līcis
Būvvaldes vadītājs, būvinženieris

JAUNA TRENIŅU ZĀLE ILŪKSTĒ
Notiks Ilūkstes novada Sporta skolas treniņu zāles izbūve, kura
atradīsies Ilūkstes Sporta skolas Sporta centra, līdz šim vēl, neapbūvētajā daļā. Iepirkuma rezultātā par zemāko cenu darbu veicējs
būs SIA „Jēkabpils PMK”. Darbus paredzēts veikt no augusta līdz
novembrim.
Telpās ir paredzēts izbūvēt skrejceļu ar gumijoto segumu, tāllēkšanas bedri, mešanas disciplīnas treniņu sienu, kā arī izbūvēta grīda
smagatlētikai un aerobikai. Papildus tiks izbūvētas ģērbtuves ar dušām, tualetes un trenera telpas.
Treniņu zāle paredzēta Sporta skolas audzēkņu vajadzībām, kā
arī tās durvis būs atvērtas ikkatram sportot gribētājam.
Reinis Līcis
Būvvaldes vadītājs, būvinženieris

Iepirkuma rezultātā par zemāko piedāvāto cenu darbus veiks SIA
„Ošukalns”, atbildīgais būvdarbu vadītājs – Valerijs Varguli. Darbus
plānots pabeigt divu mēnešu laikā. Darbi tiek veikti par pašvaldības
līdzekļiem.
Būvdarbu rezultātā tiks uzlabota autotransporta kustība Subates
pilsētas tirgus laukumā, atjaunots asfalta segums brauktuvēm, atjaunotas gājēju ietves ar bruģakmens segumu, iekārtoti četri sāvlaukumi automobīļiem, kā arī tiks atjaunotas inženierkomunikācijas
vietās, kur tās sabojātas, atjaunota zaļā zona laukuma teritorijā un
uzstādīti labiekārtojuma elementi gājējiem.
Darbu apjoms ir ievērojams, tāpēc iedzīvotājiem un pilsētas viesiem jāievēro izmaiņas satiksmes organizācijā.
Reinis Līcis
Būvvaldes vadītājs, būvinženieris

PIEEJAMS ATBALSTS JAUNAJIEM
LAUKSAIMNIEKIEM
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz
2016.gada 24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”.
Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā,
atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā
pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu
saimniecību.
Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā
“Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”
ir EUR 8 000 000, kas sadalīts ievērojot reģionalizācijas principu.
Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosacījumi pieejami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: “Atbalsta veidi/ Projekti un investīcijas”.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās
pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elektronisko dokumentu
likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs
vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu
apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr.
67095000). Aicinām lauksaimniekus iesniegt pieteikumus EPS!
LAD Klientu daļa:
Tālrunis: 67095000
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Svētku kulmināciju piedzīvojām 16.jūlija vakarā, tautas deju lielkoncertā „Paaudzes satiekas dejās”

NOSLĒGUŠIES ILŪKSTES
NOVADA SVĒTKI
Gaismas un prieka pilni, ar daudzveidīgu pasākumu programmu
no 11. – 16.jūlijam tika svinēti Ilūkstes novada svētki.
Svētki tika atklāti 11.jūlija vakarā ar dievkalpojumu Ilūkstes
Romas katoļu baznīcā un garīgās mūzikas koncertu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izpildījumā. Nedēļas laikā notika
tirdziņi, radošās darbnīcas, konference, saieti un citas aktivitātes.
Svētku ietvaros, pirmo reizi novadā, tika organizēts Tūrisma rallijs„Citādais ceļojums”, kā arī notika pirmās Sēlijas novada vasaras
sporta spēles „Sēlija sporto”. Novada svētku nedēļā, daudzviet notika muzikālie vakari - pie Ilūkstes strūklakas un izbraukuma koncerti visā novadā (Dvietes parka estrādē, Šēderes kultūras namā,
Doļnajā, Subatē pie kultūras nama un pie Bebrenes dzirnavām).
Koncertos uzstājās Pūtēju orķestris “Sēlija”, Pilskalnes vidējās paaudzes deju kolektīvs, Bebrenes KN folkloras kopa “Ritam”, grupas
- “Atkal kopā”, “Piparmētra” un “Takstsmērs”.
Svētku kulminācija tika piedzīvota 16.jūlija vakarā, tautas deju
lielkoncertā „Paaudzes satiekas dejās”, kad tika pirmatskaņota arī
jaunā novada himna („Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā”,teksts:
Janīna Vagulāne, mūzika: Inga Kraševska), kas tika atzīta par labāko 2015.gada izsludinātajā novada himnas konkursā, un tika sumināti visu pieteikto dziesmu autori.
Šogad novada svētku simbols bija ritenis, kas vēstī par kustību un
dinamiku, kā arī novada pastāvīgo attīstību. Šis simbols iedvesmoja
daudzus novada ļaudis ne tikai priecāties par svētku noformējumu
pilsētās un pagastos, bet arī pašiem veidot svētku riteņus un rotāt
savus māju pagalmus.
Paldies visiem par kopīgajiem svētkiem!
Madara Pavlovska
redaktore
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Suminājām deju kolektīvus

Tika pirmatskaņota jaunā novada himna un sveikti visu
konkursam pieteikto dziesmu autori
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ta biedrība “Dvietes vīnogas”, kuras viens no mērķiem ir senatnes
kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, izpēte un saglabāšana. Kā
stāstīja Vanda Gronska, biedrībā darbojas 23 kundzes un ieceres ir
plašas. Iepazīstinot ar paveikto, Vanda uzsvēra, ka dzīves kvalitāte
rodama arī mazās lietās, viņa aicināja nākt un pievienoties biedrības
aktīvistu pulkam.
Atgriežoties pie dabas vērtību tēmas, konferences laikā kopā ar
Skaidrīti Azarstarpi (Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore un dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja) „izstaigājām” Pilskalnes Siguldiņas takas. Te - Dabas piemineklis – senču
dižozols, Sprīdīša taka, Dendraloģiskā taka, atpūtas māja „Dubezers”, taka - Vēstures liecinieki, Purva taka, kur notiek intensīvi darbi, Augšzemes ainavu taka, lauku mājas „Driģenes”, šķēršļu velo
taka, kur ir iespējama velo noma. Te saglabāts tas pirmatnīgums un
mūsos pašos no jauna atdzimst atziņa no „Sprīdīša tēmas” - nekur
nav tik labi kā mājās.
Par tautas spēku smeltu no dabas un spēku, kas dzimst dziesmā,
ar lepnumu izskan Lašu kora vārds, par kura darbību stāstīja Šēderes kultūras nama vadītāja Silvija Spaļva un Šēderes pagasta bibliotēkas vadītāja Rutu Šeršņovu. Vērts atzīmēt, mūsu puses novados
nemaz nav tik daudz koru, tādēļ varam lepoties! Koris atjaunots
pateicoties Olgai Spūlei, pirms 22 gadiem, kad tā vadību uzņēmās
Maija Žigajeva. Kora moto: „Dziedu, tātad dzīvoju”. Šobrīd mērķis līdz valsts simtgadei nodziedāt simts dziesmas Latvijai.
Noslēdzošā tēma, Ilūkstes novada domes deputātes, Subates luterāņu draudzes priekšnieces Ineses Ziediņas prezentācijā, izskanēja
par Subates pilsētu, konkrētāk, par Subates pērli - 1685. gadā celto
evaņģēliski luterisko baznīcu. Celtne ir Eiropas nozīmes un valsts
nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis un kā uzsvēra Inese,
baznīcas arhitektūra pilnīgi atšķiras no daudzu baznīcu priekšstatiem. Tās greznais kokgriezumiem rotātais baroka interjers, ko 17.
gs. beigās veidojuši Stelmuižas kokgriezēju skolas meistari nav nevienai baznīcai visā Latvijā.
Ilūkstes novads aizņem vien 648,40 m², it kā mazs novads, bet
tajā pat laikā arī liels, jo mums ir ko piedāvāt. Konferences laikā tika
stāstīts vien par nelielu daļu no tā, kas ir mūsu novadā. Gribās domāt - katram no mums ir sauja savu vietu, notikumu un sajūta, kas
ļauj justies piederīgiem novadam un liek lepoties un stāstīt citiem.
Raksts tapis sadarbībā ar Ilūkstes novada centrālo bibliotēku.

Kas mēs esam un no kurienes nākam? Vai meklējot sevi,
atrodam savas saknes?... Sēlijā? Kur ir mana vieta? Ar ko
lepojos?
Ilūkstes novada svētku ietvaros, 15.jūlijā Ilūkstes novada kultūras centrā notika konference “Ilūkstes novada mantojums”, kuru
organizēja Ilūkstes novada centrālā bibliotēka. Konference tika atklāta ar Sēlijas un Ilūkstes novadā pierakstītajām dziesmām BJC
folkloras kopas “Zīle” izpildījumā, pēc kuras sekoja Ilūkstes novada
priekšsēdētāja Stefana Rāznas uzruna.
No Dieva radītā, līdz cilvēka radītajam, saglabātajam, lolotajam
un lepošanās vērtajam. Konfereneces daudzveidīgo tēmu saturā tika
ievīts katra pagasta, pilsētas un Sēlijas vārds, liekot aizdomāties –
kas ir tas, ar ko es savā novadā lepojos, kur rodas piederības sajūta.
Ilūkstes novads - ainavisks novads ar retām un nelielām viensētām. Dvietes pusē cilvēki dzīvo uz “salām”: Putnu
sala, Sīļu sala, Pupiņu sala, Būku sala – ... Salas Sēlijā? Droši vien
rodas jautājums - kas tās par salām? Tas kļūst skaidrs atbrau¬cot
tikai uz Dvieti un tikai pavasarī, kad pārplūst Dvietes pļavas un virs
ūdens paliek vien lielāki sauszemes gabali ar viensētām. Šo laiku
vietēji dēvē par piekto gadalaiku – atbūdu. Stāstot par Dvietes palienes īpatnībām Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja
un tūrisma koordinatore Bebrenes pagastā) uzsvēra, ka mums ir
jāprot lielīties, dižoties ar to, kas ir un daba ir tā vieta, kas palīdz
šeit būt. Daba Dvietes palienē ar savu piekto gadalaiku parāda, ka
mums Latvijā arī pienākas piektais novads – Sēlija. Benita aicināja
- „Dodieties dabā! Vērojiet Dieva radīto pasauli. Tikai tā dzīvo pēc
noteiktas sistēmas. Dabā viss notiek harmonijā. Arī mūsu novads palu zeme - varens ritējums, kas paliks pēc mums”.
Mūsu novadā ir ne tikai skaista daba, bet arī no mūsu novada
ir nākuši ļoti slaveni cilvēki. Un viens no tādiem - vecais Stenders.
Rakstnieks, valodnieks, vācu tautības mācītājs. Sācis latviešu laicīgās literatūras tradīcijas. 1787.gadā izveidojis pirmo ilustrēto ābeci
“Bildu ābice” latviešu valodā, no tās latviešu bērni sāka mācīties
apgūt lasītprasmi – dzimtajā valodā. 1989. gadā par godu viņa 275
gadu jubilejai Eglainē tika atklāts piemiņas akmens un atvērts muzejs. Tagad eglainieši ir sasparojušies un izveidojuši biedrību “Eglaines mantinieki”, ar kuras darbu iepazīstināja biedrības G.F.StendeMadara Pavlovska
ra mājas lietu glabātāja, dzejniece Stefānija Lazdāne.
redakore
Stenders uzrakstīja pirmo ābeci, bet Ilūkstes pilsēta var lepoties
ar savu kultūras un izglītības vēsturi. Pirmā mācību iestāde
– latīņu skola šeit tika atklāta jau 1596. gadā. Pirms vairāk
nekā 110 gadiem te darbojies Krievu skolotāju institūts, vairākas skolas un bibliotēkas. Ilūkstes novada centrālā bibliotēka vāc un apkopo materiālus par iestādēm Ilūkstē un konferences laikā skanēja Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas
lasītavas vadītājas Gaņas Rošānes prezentācija.
Tautas tērps ir viens no Latvijas simboliem, kā himna,
karogs, kas latviešiem cauri gadsimtiem palīdzējis saglabāt
nacionālo identitāti un pašapziņu. No paaudzes paaudzē tiek
pārmantotas tērpu aušanas, izšūšanas un rotu darināšanas
tradīcijas, saglabājot latviskai pasaules izjūtai atbilstošu krāsu harmoniju, rakstu un ornamentu daudzveidību. Latviešu
tautastērps savā būtībā ir latviešu zemnieku, amatnieku,
zvejnieku u.c. vienkāršo lauku ļaužu tradicionālais goda tērps, kādu viņi to valkāja galvenokārt 19. gadsimtā, apmēram
līdz 1870. gadam. Kā būtu korekti nēsāt tautu tērpu un ar ko
izceļas mūsu novads? Vai zini kā pareizi uzsiet nāmatu? Par
to un ne tikai, stāstīja folkloras kopas “Ritam” dalībnieces
Jurgita Grūberte un Inga Zeltiņa, kuras prezentācijas laikā
tautu tērpā ietērpa arī skatītājas.
Bet krietni grūtāk būtu atrast kādu, kurš nezinātu Paula Sukatnieka vārdu un veikumu. Viņa audzētās vīnogas ir
No Dieva radītā, līdz cilvēka radītajam, saglabātajam,
aizceļojušas tālu, tālu pasaulē. Dvietē ar vārdu “vīnoga” talolotajam un lepošanās vērtajam tika stāstīts Ilūkstes novada
gad asociējās ne tikai vīnoga, kā oga, bet vīnogas vārdu nes
centrālās bibliotēkas organizētajā konferencē “Ilūkstes novada
arī biedrība, jo 2014. gada decembrī Dvietē tika nodibināmantojums”
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“CITĀDAIS CEĻOJUMS”

Tika izvēlētas arī radošākās un interesantākās komandas
noformējuma ziņā – gan auto, gan pašu dalībnieku stils

Uzvaras laurus plūca komanda “Drīms”, kuru pārstāvēja
Pilskalnes vidājās paaudzes deju kolektīvs

Maršrutā bija iekļauti 14 kontrolpunkti

15. jūlijā notika Ilūkstes novada Tūrisma rallijs “Citādais ceļojums”. Pirmajā Tūrisma rallijā Ilūkstes novadā dalību ņēma 41
ekipāža, to starp komandas no Daugavpils, Jēkabpils novadiem un
pat viesi no Sanktpēterburgas. Maršruts veda pa Ilūkstes novadu,
lai netradicionālā un atraktīvā veidā iepazīstinātu ar Ilūkstes novada tūrisma objektiem, Sēlijas skaisto dabu, kā arī lai iesaistītu
novada iedzīvotājus un viesus novadā notiekošajās aktivitātēs.
Ceļvadī tika iekļauti 14 kontrolpunkti, un lai gan to izbraukšanai tika atvēlētas vien 3 stundas, tomēr 10 komandas to veiksmīgi
paveica! Savukārt apmeklētākie punkti bija Atpūtas vieta “Augstkalni”, piemineklis Follijai Pilskalné, Ilūkstes strūklaka, Lašu
muižas vārtsargu namiņš.
Rallija 14 kontrolpunkti bija šādi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atpūtas vieta “Augstkalni”
Mototrase “Celmji”
Lauku māja “Driģenes”
Eglaines dzelzceļa stacija
Piemineklis Follijai
Viesu māja “Grāvīši”
Skatu platforma „Gulbjos”
Lašu skola
Mīlestības priede Bebrenes parkā
Latvijas – Lietuvas robeža
Ilūkstes strūklaka
Subates siltumnīcas
Lašu muižas vārtsargu namiņš
Lauku sēta “Vidzemnieki”

Izbraucot ceļvedī iekļautos kontrolpunktus, izpildot uzdevumus,
krājot papildpunktus par „mājas darba” izpildīšanu, fiksējot komandu atraktivitāti un radošumu, tika noskaidrotas labākās komandas. Visu ekipāžu dalībnieki saņēma piemiņas veltes, rallija
dalībnieku komandas, kuras ieguva 1.-3. vietu, tika apbalvotas ar
īpašām pārsteiguma balvām. Tika izvēlētas arī radošākās un interesantākās komandas noformējuma ziņā – gan auto, gan pašu
dalībnieku stils. Dāvanas sarūpēja „AP Darbnīca”.
Tūrisma ralliju “Citādais ceļojums” organizēja Ilūkstes novada
pašvaldība, sakot paldies visiem dalībniekiem, kontrolpunktu
saimniekiem un atbalstītājiem!
Vietu sadalījums:
Maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt 14 kontrolpunktos +
mājasdarbs + īpašais uzdevums “Pušķis”- tie ir 840 punkti. Komanda ar mašīnas numuru “19” bija laicīgi reģistrējusies, bet rallijā nepiedalījās.
Pirmo vietu ieguvēji:
1. vieta “Drīms”
2. vieta “112”
3. vieta “Ilūkstes draugi no Sanktpēterburgas 2”
Nominācijas:
“Unikālākie finišētāji” ekipāža “K750”
“Pārliecinošie” ekipāža “Surikāti”
“Sulīgās cepures” ekipāža “Strīpainīši”
“Baltās rociņas” ekipāža “Minī pelītes”
“Jautrie dakterīši” ekipāža “AB-Avārijas Brigāde”
Simpātiju balvu ieguvēji:
Lauku sētas “Vidzemnieki” simpātiju balva ekipāžai “Drīms”
Viesu mājas “Grāvīši” simpātiju balva ekipāžai “Drīms”
Saimniecības “Madara” (tautā pazīstami ar nosaukumu “Subates
siltumnīcas”) simpātiju balva ekipāžai “Bērnības zeme”.

Pirmajā Tūrisma rallijā Ilūkstes novadā
dalību ņēma 41 ekipāža
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Dace Stalidzāne,
Tūrisma un attīstības speciāliste
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Saule spīd pār novadu,
Braucam mēs uz ralliju.
Kontrolpunktus meklēsim,
Pirmo vietu iegūsim!
Braukt pa novadu ir gods.
Katrā sākumā ir puķu pods,
Ja nav pods, tad ir rats,
Līksmāks no tā kļūstu pats.
		

/Komanda „Aizupieši”/

Kas kait man nedzīvot
Ilūkstes novadā –
Čakli ļaudis, koptas sētas,
Jautra svētku svinēšana.
Kas tur viz, kas tur spīd
Stadiona ieliņā.
Tur sabrauca rallijnieki
Novadiņu izbraukāt.
		
/Komanda „Kraukļi ceļotāji”/
Nav jau svarīgākais skriet,
Apstājies un paskaties!
Baseins tīrs un novads skaists,
Ilūkstiešiem plats ir smaids!
		
/Komanda „Swimmerīši”/
Ilūkstes novads Sēlijā zied;
Te tautu dēli braši iet
Un tautu meitas līdzi dzied.
Lai mūsu novads nenoriet!
		

/Komanda „Labrīt”/

Reiz satikās pagasti – sprieda un lēma,
Ka taciņa kopējā tiem vieglāk būs brienama.
Tā esam mēs kopā, lai celtu un zeltu,
Lai Ilūkstes novadu saulītē celtu.
		

ČETRRINDES PAR NOVADU
Mājasdarbs acīgākajiem tūrisma rallija “Citādais ceļojums”
dalībniekiem bija šāds - izveidot četrrindi par Ilūkstes novadu un papīra formātā to iesniegt, ierodoties kontrolpunktā Ilūkstes strūklaka, par ko tika saņemti papildpunkti.
Ielūkosimies dažās no tām:
Ritiet raiti ritenī
Svētku dienas novadā;
Saules starus mākonī
Rūpes, darbus maliņā!
Ir jauki dzīvot – ripot Ilūkstē
Un arī Dvietē, Subatē un Eglainē;
Lai sapņi, vēlmes novadā
Spēj koši uzplaukt rītdienā!
		
/Komanda „Amazones”/

/Komanda „Drīms”/

Šeit ceļu mēro gājputni rudeņos,
Bet ceļinieks piestāj veldzi meklēt ūdeņos.
Te lieli ir dabas un sapņu stāvi,
Ko mazs bērns būdams pie sirds sev kļāvi.
Te visspožāk rasotā zālē dzimst rīta saule
Satiekas mana un tava sapņu pasaule.
Te ceļš sākās, kādam beidzas vai turpinās
Starp cielavām Ilūkstes novada ganībās.
		
/Komanda „4us4”/
Ilūkste – Sēlijas sirds,
Daugava – tās dvēsele.
Lai mūsu novads mūžam mirdz
Un cilvēki laimīgi te.
Mūsu novads ir tāds pats,
Kāds tu, cilvēki, esi pats.
Lai tas tīrs un lai tas košs,
Cilvēk, esi strādīgs, možs.
		
/Komanda „112”/
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ILŪKSTES NOVADA SENIORU
SAIETS
14.jūlijā Eglaines pagasta atpūtas bāzē „Saliņas” notika Ilūkstes novada senioru saiets. Pasākuma laikā skanēja
dziesmas senioru vokālo ansambļu izpildījumā un skatītāju
acis priecēja deju kolektīvu dalībnieku raitie soļi. Zaļumballe ar „groziņiem” pie skābeņu zupas radīja neaizmirstamu svētku noskaņu.
Pasākumu, ar sveicieniem svētkos un laba vēlējumiem, atklāja
Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un Eglaines
pagasta pārvaldes vadītāja Marta Petrova. Par pirmo muzikālo
sveicienu saviem vecvecākiem bija parūpējušies visjaunākie eglainieši skolotājas Maijas Žigajevas vadībā, bet par prieku sev un citiem košus svētkus kopīgā koncertā radīja kā dziedošie, tā dejojošie
un teātri spēlējošie senioru kolektīvi.
Nedaudz par kolektīviem:
•
Senioru koncertu atklāja pašas pasākuma saimnieces un
organizatores Eiropas deju kolektīvs „Eglītes”, kurām šī gada februārī nosvinēta 6.dzimšanas diena, kolektīvu nemainīgi vada Larisa Šaruka, „Eglītes” ir sīkstas un izturīgas, atbildīgas un vienmēr
gatavas jauniem radošiem izaicinājumiem. Šis gads viņām nav bijis
no vieglajiem, bet „Eglītes” viena otru stiprina un atbalsta, tas
piešķir spēku.
•
Vokālais ansamblis no Bebrenes „Sarma” kliedē stereotipu, ka ansamblis ir vien pensijas vecuma sieviešu brīvā laika
kavēklis. „Sarma”- tās ir sirsnīgas sarunas atpūšoties no ikdienas steigas, tie ir skanīgi smiekli un prieka asaras. „Sarma” - tie
ir skaisti izbraucieni gan tuvāk, gan tālāk, tie ir mīļi ciemiņi un
došanās ciemos pašām, tie ir festivāli, saieti un tusiņi. „Sarma”-tā
ir iziešana no mājas, izkāpšana no burkānu vagas un kūts durvju
aizvēršana. „Sarma” - galu galā tās ir raibu raibās dziesmas, gluži
kā viņas pašas...Un viņu vadītāja Rita Kalvāne.
„Ozolzīles” – mūsu novada pats jaunākais senioru
kolektīvs, izveidojies Sarkanā Krusta
projekta ietvaros 2014.gadā
Stašāne.
•
„Saulespuķes”! Septiņi radošā prieka, pacēluma, darba
un skaisto koncertu gadi Ritas Stapkevičas vadībā. Kopā astoņas
dejotājas un ja vajadzēs arī pati Rita ies un uzstāsies. Kopā dzīvo
pēc vienas devīzes: „ Deja ir kustība, kustība ir veselība,veselība ir
dzīve!”

Ilūkstes novada senioru saiets notika
jau septīto reizi, šoreiz visus pulcinot Eglaines pagasta
atpūtas bāzē „Saliņas”
•
„Ozolzīles” – mūsu novada pats jaunākais senioru kolektīvs, izveidojies Sarkanā Krusta projekta ietvaros 2014.gadā. Ak!
Cik neviegli tas devās! Un tieši tā stiprā dzimuma dēļ - bija grūtu
pierunājami. Tomēr šo divu ar pus gadu laikā piedzīvotais ir tikai
ar „pluss” zīmi – draudzības gars kolektīvā ir ļoti stiprs, tas dod
stimulu strādāt, meklēt jauno un koncetēt. Šogad vien Ozolzīlēm
ir bijušas 12 uzstāšanās un ne tikai mūsu novadā. Moto, ko sev
izvelējās „Ozolzīles” bija un ir šāds: „Mēs vairs neesam tik jauni kā
bijām, bet arvien vēlamies apgūt ko jaunu”. Kolektīvu vada Sandra
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•
„Rudzupuķes”– kopā nodejoti nu jau 9 gadi, apgūtas vairāk nekā 40 dejas, kolektīvu vada Ilona Jegorova – talantīga, radoša un vienkārša, lai gan viņa ir izveidojusi daudzu deju aprakstus,
pati sevi par horeogrāfu nesauc. Bet Ilonas dejas „Rūžeņa” un „Bulceņa” tika dejotas arī abos pēdējos Latgales senioru deju un dziesmu svētkos. Jautāta, kā tad Sēlijas meita būdama, pratusi sacerēt
latgaļu dejas,atbild, ka iedvesmojusies no sava kolektīva, kur puse
dejotāju ir ienācējas no Latgales, Bebrenes puišu savaldzinātas
palikušas še un laimīgas dejo.
•
„Kamene”– viens no pieredzes bagātākajiem senioru pašdarbības kolektīviem novadā – kopā jau 10 gadi! Vienmēr jautrā un
dzīvespriecīgā vadītāja Lilija Kuciņa, tikpat omulīgas un darbīgas
parējās dziedātājas. 10 gadus jau tāpat vien kopā nepastāvētu – ja
nebūtu... laimīgas.
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•
„Saulriets”– Dvietes pagasta senioru sabiedriskā organizācija Staņislava Krapāna vadībā, kas pastāv nu jau 15 gadus! Jā, jā!
Šogad pavasarī nosvinēta skaistā dzimšanas diena, skaisti noformētie
albumi atmiņā atsauc tik daudz notikumu – dziedāšanas prieks, uzstāšanās Jūrmalas koncertzālē, dejošana, dažādās rokdarbu tehnikas,
ekskursijas, dzimšanas dienu svinības un vēl un vēl... bez gala daudz
mīlestības un kopā būšanas prieka!
•
Vokāli – instrumentālais ansamblis „Sidrabrasa”. Sākums
pirms 6 gadiem. Sanākšanas iemesls īpašs un nozīmīgs – pavadīt
dvēseles mūžībā. Pamazām repertuārā parādījās arī laicīgās melodijas un dziesmas. Kā meitenes saka: „Mūsu kolektīvā nav vadītāja, un
tai pat laikā katra no mums ir galvenā – katras domas un idejas tiek
uzklausītas un izvērtētas”.
Ikgadējais saiets šoreiz notika jau septīto reizi, noslēdzot apli, iziedams šo sešu gadu laikā caur mūsu novada abām pilsētām un pieciem pagastiem. Nākošgad pasākums notiks Pilskalnē.
Novada senioru valde saka paldies Ilūkstes novada domei, sociālajam dienestam, pasākuma organizatoriem - Eglaines pagasta kultūras nama vadītājai Ligitai Petuhovai un aktīvistiem, kā arī „Saliņu”
saimniekam Vitoldam Kvederam par sniegto atbalstu saieta organizēšanā.
Raksts tapis sadarbībā ar Ligitu Petuhovu
(Eglaines KN vad.)
Madara Pavlovska
redaktore

Diena pavadīta ģimentiskā gaisotnē

„Rudzupuķes”– kopā nodejoti nu jau 9 gadi, apgūtas vairāk nekā 40 dejas
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Rasmas Drulles vārds siltāk un tuvāk šķiet izskanam
Bebrenē, kur nodzīvoti 60 gadi, te bebrenieši mīļi saka „mūsu Rasmiņa”, lai gan viņas dzīves gaitas ir vijušās teju
cauri visam mūsu novadam un aizsniegušās līdz pat Sibīrijas skaudrajiem plašumiem.
Ar Rasmu Drulli tiekamies neilgi pēc viņas 90. dzimšanas dienas, kura tika svinēta 12.jūlijā.
Rasma ir dzimusi Subatē. Tolaik tēvs strādāja uz robežas, un
par cik robežsargus neturēja ilgi vienā vietā, sanāca daudz ceļot.
Pavisam mazu Rasmiņa sevi atminas Raudā, bet spilgtākās krāsās
– laiks, kas pavadīts Eglainē. Kad tēvu pārcēla uz darbu policijā,
ģimene sāka dzīvot Prodes pagastā un visi skolas gadi pagāja Baltmuižas skolā. Vēl joprojām siltās atmiņās skaistā muiža un parks.
Rasma 1941.gada pavasarī beidza 6.klasi. Kara laiks. Daudz
juku. „Padomju savienībā bija septiņu klašu sistēma. Vasarā ienāca vācieši, tur sešu klašu sistēma,” stāsta Rasmiņa, „rudenī bija
jādomā, kur mācīties, ko darīt tālāk. Es biju tāds zaķis – no mājām
tālu ne! Tā es atnācu uz Bebreni. Šeit pieci gadi lauksaimniecības
skolā.” 1944.gada septembrī apcietināja Rasmas tēvu. Mājās palika trīs sievietes – Rasmiņa, kopā ar mammu un vecmammu (viņai
jau 90 gadi). Tad sākās zemes atsavināšana, atminas Rasma un
stāsta: „Tolaik strādājām pie viena saimnieka un viņš pierunāja,
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lai mēs pieprasām no viņa zemes tos 10 hektārus. Mūsu saimniecību sauca „Mači”...Mačulāni bijām. Tā mēs saimniekojām līdz 1949.
gadam, kad pienāca izvešana… Jautāju – ko es esmu izdarījusi, ka
man jābrauc uz Sibīriju? – Par tēva grēkiem – man atbildēja. Līdz
tam par tēvu neko nezinājām. Vēl mamma kādu laiku uz Daugavpili pie tēva uz cietumu brauca, pakas veda. Bet mūs aizveda uz Omskas apgabalu, Ļubinas rajonu, 42.sovhozu. Kad atveda uz Sibīriju
mums teica – jūs te esat nometināti uz mūžu.”
Plašumi, tikai bērzu birztalas, atceras Rasma. Tur bija tāda kā
sādža, kādas 14 mājiņas izvietotas ielas vienā un otrā pusē. Vietējo maz, lielākoties izsūtītie. No `41. gada - vācieši, `43. izsūtīti ukraiņi, `49. – latvieši. Ziemā tika saslietas bērzu baļķu mājas,
kuras pavasarī, kā bezdelīgām, no glīzdas, ūdens, salmu, mēslu
maisījuma vajadzēja aplipināt, lai ziemā nesaltu. Vietā, kur dzīvoja Rasma bija vairāk gados jaunu cilvēku. Vagonos kopā ar latgaliešiem atbrauca. Kad izsēdināti stacijā, tur kolhozu, sovhozu
priekšnieki izvēlējušies strādniekus un, protams, vairāk jau ņēma
jaunos. „Vecmamma nemaz neizbrauca. Teica – kur ta jūs mani
vēdīsiet...,”stāsta Rasma, „baumas jau klīda, dzirdējām. Nekādas
zemes jau mums nebija, nebijām saimnieki, nedomāju, ka izvedīs...
Politiski neuzticamas personas skaitījāmies. Mūs izveda martā.
Vecmamma līdz Jaunajam gadam nodzīvoja. Citreiz domāju, varbūt
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Kāds raksturs cilvēkam. Cits vienā vietā mēģina-nekas nesanāks, tad otrā
mēģina. Man viss diezgan grūti gāja…Atbraucu uz Bebreni līdzekļu nav.
Strādā. Nu kur ta skriet. Neesmu no skrējējiem… Cenšos nedomāt drūmas
domas. Smaids sejā un paceltu galvu ej.

“NEMANOT ATNĀCA TĀ JUBILEJA, PAT BAIL DOMĀT…
TIK DAUDZ GADU PASAULĒ NODZĪVOTS”
- RASMA DRULLE -

nevajadzēja viņu vienu atstāt...”.
Kādā no komandantu pārbaudes
reizēm Rasmai izdevies uzjautāt
par tēva likteni un nākamajā reizē
tika atvesta tēva miršanas apliecība, miris – 1945.gadā. „Tēvam jau
bija vāja veselība, ārsts bija teicis, ja
būs labi apstākļi - dzīvos ilgi, bet
kas cietumā...,” piebilst Rasma. Bet
dzīve te ritēja savu gaitu…Darbs… Sovhozā - lopkopība. „Sākumā
mani nozīmēja pie lieliem teļiem strādāt,” stāsta Rasma, „divatā
100 galvas. Maksāja no pieauguma. Vēlāk, pie mazajiem teļiem. Katrai 30, bet pamēģini tu katru padzirdīt, bet tur bija labāka peļņa.
Mēs jau latvietes tādas bijām, ka mīlējām un rūpējāmies par tiem
dzīvnieciņiem, tāpēc jau tur nozīmēja. Vietējās dusmojās.”
Pēc astoņiem gadiem Sibīrija, Rasma ar mammu atgriezās mājās,
stāsta: „Kad nomira Staļins palika drusku vieglāk. Visi rakstīja uz
Maskavu. 1956.gada vasarā atnāca paziņojums, ka mēs esam izsūtīti
nevainīgi un esam brīvi. `56.gadā, tieši Ziemassvētku priekšvakarā,
izkāpām Eglaines stacijā.”
Atgriezušās, Rasma ar mammu devās pie tiem pašiem saimniekiem, kur dzīvoja pirms izvešanas. Vajadzēja uzsākt darba gaitas. Te
bija iespēja strādāt kolhozā, bet kā skaidro Rasma, salīdzinot ar darbu sovhozā, apstākļi bija sliktāki, algas mazākas, bet svarīgākais,
viņa negribēja palikt pie tiem cilvēkiem, kuri viņu izsūtīja. Tā nu,
aizbraucot uz vienu, uz otru pusi, pateicoties mammas paziņai Rasmu ceļš atkal atvedis uz Bebreni, kur sāka strādāt Bebrenes sovhoztehnikumā, darot dažādus darbus. Sākumā lauku brigādē kā slaucēja strādāja. „Grupā 14 govis. Nekad neaizmirsīšu. Man bija tulznas
visos pirkstos,” atceras Rasma, „Bitāne Vera bija par brigadieri. Tā
man nāca palīgā, mamma nāca. Tad laukā visādus darbus darīju,
šķiet, tā divus gadus. Tolaik tehnikumā Helēnas Munces mamma

bija apkopēja, gāja pensijā. Man jāpateicas Heļai, kura teica – nāc
– ne tev apavs, ne drēbe plīsīs un zem jumta. Un es paklausīju. Veselība jau ar man nebija tā labākā priekš lauku darbiem.”
Vēlāk Rasma sāka strādāt tehnikumā kā laborante, tie bija sešdesmitie gadi. Vēl šodien šī mācību iestāde var lepoties ar viņas pagatavotajiem uzskates materiāliem. Pasmaidot Rasmiņa vien piebilst
– „Viss sākums jau grūts. Ķīmijā trauki plāni, plīst, pašai kauns...
Tad skolotāja Vārna rīkoja bērniem kursus, es arī nācu. Laika gaitā
visu ko iemācījos. 10 gadus tur nostrādāju.” Un pēc tam? - jautāju.
„Pēc tam vaļojos,” smej Rasmiņa, „braukāju pa ciemiem. Labi, ka
ir kāds, kas aizved. Te pat vien pa Bebreni. Man patika dziedāt,
dziedāju korī uz Dziesmu svētkiem braucu.”
Strādājot Bebrenes tehnikumā, iegūti draugi un satikts dzīvesbiedrs Jānis Drullis. „Kaulus salikām kopā,” saka Rasmiņa, „gandrīz
divdesmit gadus nodzīvojām kopā, viņam bija 72 gadi, kad nomira.
Dzimis audzis rīdzinieks. Labi zīmēja. Reiz ar draugiem saderēja.
Viņš uzzīmēja 50 rubļu banknoti, vēl paburzīja, lai izskatās īstāk
un veikalā nepamanīja, ka viltots. Bet draugs nodeva. Piesprieda
10 gadus cietumā. Tad vēl piecus nevarēja braukt uz Latviju. Vecāki
arī bija izsūtīti. Viņam vectēva māja Vecpiebalgā, braucām uz turieni bieži. Viņam jau gleznošanā bija liels talants, tolaik jau nebija
nekādu iespēju mācīties. Tā nu tai dzīvē… visādi līkloči…”
Kā teic bebrenieši - Rasma Drulle ir cilvēks, kas apvieno sevī čaklumu un labestību, vienmēr dāvā citiem laipnu vārdu un smaidu un
nekad neliedz savu palīdzību. Viņa ir nenogurstoša sava ceļa gājēja,
darbojas senioru rokdarbnieču kopā „Labākie gadi” un ar savu optimismu dod spēku skatīt dzīvi no tās gaišākās puses.
Sveicot lielajā jubilejā, vēlam vēl daudz gaišu, priecīgu, darbīgu
gadu un labu veselību!
Ar Rasmu Drulli tikās
Madara Pavlovska
redaktore
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Ilūkste:
•
No 17. līdz 26.jūnijam Ilūkstē norisinājās kristīgā nometne,
kuru organizēja Vissvētākās Dievmātes Piedzimšanas Ilūkstes pareizticīgais klosteris. Nometnē piedalījās bērni un jaunieši no Ilūkstes un Rīgas. Nometnes mērķis bija – bērnu audzināšana kristīgā garā un lietderīga laika pavadīšana jauniešiem. Desmit dienu
garumā bērni apmeklēja kristīgās mācības stundas, mācījās jaunas
lūgšanas, piedalījās dievkalpojumos, kā arī palīdzēja baznīcai.
Liela uzmanība nometnē tika pievērsta sportam un aktīvai atpūtai.
Katra diena sākās ar rīta rosmi. Bērniem bija patīkami vingrot un
sportot atjaunotajā Ilūkstes stadionā. „No rītiem mēs gājām uz stadionu un vingrojām. Tas padarīja mūs možus, deva spēkus veselai dienai,” saka nometnes dalībniece Angelīna no Rīgas. Nometnē neiztika
arī bez spēlēm un konkursiem. Katru dienu bērni peldējās klostera
dīķī. Nometnē bija daudz vakara un nakts pasākumu, piemēram, nakts paslēpes, ugunskurs ar desiņu cepšanu. Bija organizēts pārgājiens uz „Siguldiņu” un brauciens uz Sasaļu ezeru.
Bērni nometnes laikā mācījās sadzīvot kopā, dzīvot patstāvīgi bez
mammām un tētiem, mācījās draudzēties un strādāt kopā. „Mēs
iemācījāmies cienīt viens otru, strādāt kolektīvā. Kā arī es vairs nebaidos iet uz baznīcu, jo līdz šim es tur jutos sveša un noslēgta. Es
pati sāku pamanīt, ka mainos uz labo pusi un vairs negribu darīt tās
muļķības, kuras bija darījusi līdz šim,” saka Viktorija no Ilūkstes
Sadraudzības Vidusskolas.
Nometnes noslēgumā tika organizēta ekskursija uz Rīgu, kur bērni
apmeklēja Kristus Piedzimšanas Pareizticīgo Katedrāli, pastaigājās
pa Vecrīgu un pēc tam devās uz „Līvu Akvaparku”, kā arī nopeldējās jūrā. Nometnes dalībnieki izsaka lielu pateicību Ilūkstes novada
Domei, it īpaši Domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam, bez kura
palīdzības un atbalsta šī ekskursija nebūtu iespējama.
Nometnes pēdējā dienā bērni rādīja vecākiem un baznīcas draudzei
nelielu teatrālu uzvedumu. Pēc tam notika bērnu apbalvošana ar
diplomiem un dāvanām par piedalīšanos nometnē. Bērnu un vecāku
atsauksmes par nometni bija ļoti labas. „Šī bija vislabākā nometne,
vislabākās dienas, vislabākie jaunieši. Mīlu jūs visus. Paldies visiem
par šo laiku,” saka nometnes dalībniece Kitija. „Mūsu nometne ilga
tikai desmit dienas, bet gribējās, lai ilgst vismaz mēnesi. Vēlos lai
tāda nometne ir katru gadu,” saka Ilūkstes 1. Vidusskolas skolniece
Marina. Šādu vēlēšanos izteica visi bērni - katru gadu piedalīties nometnē.
Inoķiņa Anfisa,
nometnes vadītāja
•
Ilūkstes pilsētas stadionā 16.jūlijā notika pirmās Sēlijas novada vasaras sporta spēles „Sēlija sporto”. To mērķis ir ne vien sekmēt
sporta attīstību Sēlijā un veicināt novada iedzīvotāju iesaistīšanos
sporta aktivitātēs, bet arī stiprināt draudzīgas attiecības ar kaimiņu novadu iedzīvotājiem. Sporta svētku ietvaros notika komandu
(minifutbols, strītbols, stafete, virves vilkšana) un individuālie sporta veidi (šautriņu mešana, tāllēkšana, basketbola soda metieni, sitieni pa vārtiem, roku cīņas), bērnu sacensības(boulings, gredzenu
mešana, bumbiņas mešana mērķī), kā arī pašvaldību darbinieku
komandu sacensības (strītbols, pludmales volejbols, virves vilkšana,
pašvaldību priekšsēdētāju / vietnieku trīscīņa, jauktā stafete). Pirms
apbalvošanas skatītājiem un sportisietem īpašs pārsteigums – velo
šovs (VeloTrialShow). Pašvaldību darbinieku komandu sacensībās
1.vietu ieguva Neretas novads, 2. – Viesītes novadam, 3. – Jēkabpils
novadam, 4.- Ilūkstes novadam.
Madara Pavlovska, redaktore
•
16.jūlijā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs un Ilūkstes
Mūzikas un mākslas skola organizēja un vadīja radošās darbnīcas
bērniem. Te katrs varēja izgatavot novada svētku tēju, kuras derīguma termiņš ir līdz nākamajiem svētkiem, izgatavot spilventiņu vai
somiņu ar novada simbolu - zirdziņu,izgatavot un izdedzināt laimes
pogu… kā arī uzzīmēt hennas rakstus uz rokas.Vokālais ansamblis
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VeloTrialShow Ilūkstē
“Varavīksne” un solisti visus priecēja ar dziesmām.Rokdarbnieces
priecēja visus ar skaisti apadītajām gaismas laternām!
Vanda Rimša,
BJC direktore

Bebrene:
•
6. jūlijā Bebrenē, Dvietes palienes dabas parka informācijas
centrā “Gulbji” zemes īpašnieki un citi interesenti bija laipni aicināti
uz semināru “Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredze un
izaicinājumi Dvietes palienē”. Semināra mērķis - veicināt sadarbību
un diskusijas starp zemes īpašniekiem un Lauku atbalsta dienestu, dalīties pieredzē, apspriest bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas un atbalsta saņemšanas problēmsituācijas un meklēt iespējamos risinājumus.
•
Tieši krāšņākajā gadalaikā, Bebrenes dzirnavās tika atklāta
ziedu izstāde - “Bebrene zied”. Liela rosība 11. jūlijā jau sākās no
paša rīta. Bebrenieši nesa savus krāšņos un ilgi lolotos ziedus. Ziedu
ir ļoti daudz. Tie variē visdažādākajās krāsās, šķirnēs un veidos.
Ikviens ir centies atnest pašus skaistākos ziedus no sava dārza, lai tie
vairotu prieku katra sirdī. Prieks, ka citi ir ļoti piedomājuši pie ziedu
noformēšanas, veidojot krāšņas kompozīcijas. Visvairāk izstādi apmeklēja 14. jūlija vakarā, kad dzirnavu stāvlaukumā notika Ilūkstes
novada svētku izbraukuma koncerts jauniešu grupām “Taktsmērs”
un “Piparmētra” .
•
Bebrenes ļaudis 23.jūlija vakarā pulcējās Bebrenes dzirnavu
laukumā, lai baudītu īpašu, emocijām bagātu starpkonfesionālās
mūziķu apvienības “Lux sonus” un dziesminieka Dintara koncertu
“No sēkliņas līdz ziedam” - Anitas Brīdakas vadībā. Skanīgi un ļoti
sirsnīgi šajā klusajā vakarā izskanēja gan laicīgās, gan garīgās dziesmas. Paldies bebrenietei Elitai Vaitkevičai, kas neaizmirst dzimto
pusi un ieradās šeit kopā ar brīnišķīgajiem māksliniekiem.
•
26.jūlijā Bebrenes pagasta Putnu salā, dabas parka informācijas centrā ‘’Gulbji’’ notika Annas dienas pasākums, kurā Bebrenes KN folkloras kopa ‘’Ritam’’ un Jurgita Gruberte demonstrēja
Bebrenes tautas tērpus un kāzu tradīcijas Sēlijas novadu skolotāju
kursu dalībniekiem.
•
6.augustā plkst. 13.00 svinīgs brīdis pie bijušās Ilzes pamatskolas ēkas, kas veltīts skolas 150. gadadienai. Plkst.14.00 esošo un
bijušo ilziešu saiets Ilzes klubā.
•
17.augustā plkst. 16.00 aicinām nākt uz Bebrenes dzirnavām, kur notiks žurnālistes Ingrīdas Strodas grāmatas ‘’Lida
citādā’’ prezentācija un tikšanās ar grāmatas varoni aktrisi Lidiju
Pupuri.
Benita Štrausa,
Bebrenes pagasta pārvaldes vad.

Eglaine:
•
...Un tad, kad ciemos uz muzeju atbrauc pilnīgi sveši ļaudis
un saka- Kāda Jūs esat vērtība! Jūs, caur attēliem un lietām, caur
cilvēkiem un vietām, caur darbu ESAT SAVAI LATVIJAI! Un tad tu
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jūties kā ar ūdeni noliets, bet ar svētlaimīgu mieru skaties nākotnē - ejam tikai uz priekšu, darām mazas un lielas pozitīvas lietas!...
14.jūlijā, Stendera muzejā dubultsvētki! Priecājamies uzņemt novada
seniorus - Subates un Prodes pagasta senioru kopu 15 cilvēku sastāvā. Stefānija Lazdāne laipni pastāstija par muzeja vēsturi, ievērojamākajiem cilvēkiem Eglainē un Tīzenhauzenu muižas piemiņas
vērtībām. Un šajā dienā muzejs sagaidīja vēl vienu īpašu viešņu no
Vācijas - Elīzu Stenderi. Viņa apciemoja sava vecvecvecvecvectēva
mājas M.Brodova un tulka pavadīta. Elīze pēdējo reizi Latvijā bijusi 2014.gadā, kad par godu Vecā Stendera dzimšanas dienai notika
viņam veltīta konference Jelgavā, kurā viņa piedalījās kopā ar ekskursantu grupu no Vācijas. Arī toreiz Elīze iegriezās sava vectēva
pagalmā. Viņa atzina, ka ir priecīga, gandarīta un pārsteigta par
Stendera muzeja turēšanos un cīņas sparu, ar kādu muzejs tiek apsaimniekots. Elīze stāsta, ka arī Vācijā nezina Vecā Stendera vārdu
un devumu latviešu tautai. Vācijā dzīvojošie cilvēki šajā jomā ir jāiepazīstina un jāizglīto. Eglaine un Stendera mājas Elīzei vienmēr ir
siltā piemiņā un atmiņās. Līgo vakars “Darbmīļos” kopā ar Magdeburgas draudzes pārstāvjiem no Vācijas viņai ir spilgtā atmiņā. Jāņu
ugunskurs, bagātīgi klātais galds, dziesmas un bērnu ansamblītis,
kas izbraukājis vai puspasaules ar koncertiem. Elīze Stendere cer uz
atgriešanos vēl kādu reizi.
Lielu paldies sakām Eglaines pagasta pārvaldes vadītājai Martai Petrovai par operatīvu palīdzību Stendera muzeja apkārtnes uzkopšanā.
Arī Elīze Stendere to ļoti novērtēja un bija pateicīga!
Savukārt līdz 19.augustam muzejā ir skatāma jauna izstāde, kura
vēstī par moderno pirms 30 gadiem. Visi laipni aicināti!
Zanda Lisovska,
pārstāvot „Stendera novadnieki”

Pilskalne:
•
Augusta vidū tiks pabeigts darbs Purva takā , kur 400 m
garumā pāri purvam stiepsies jaunā taka no dēļiem, kuras izskats
būs atšķirīgāks no iepriekšējās. Atjaunošanas darbus veic Pilskalnes
pagasta pārvaldes darbinieki. Lai gan vasara tuvojas izzskaņai, tomēr
tās samržu tūristi var sajust pmeklējot lauku māju “Driģenes”, tās
otrajā stāvā apmeklētāju labsajūtai un ērtībai ir iekārtoti 20 guļammaisi un spilveni no siena.
Skaidrīte Azarstarpe, Pilskalnes pagasta
kultūras pasākumu organizatore un
dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja

Noteik atjaunošanas darbi Pilskalnes Siguldiņā

Dviete:
•
30.jūlijā Dvietes parka estrādē notika pasākums „Bērnības
svētki”. Pasākumā piedalījās 8 bērni: Sintija Strode, Arians Ragels,
Ralfs Adernieks, Kristers Kuosa, Gabriela Miltiņa, Karīna Miltiņa,
Enija Setkovska un Eliāna Kavinska. Bērnus Dvietes KN sagaidīja
Vēja un Meža mātes, tur bērniem bija iespēja uzzīmēt saviem vecākiem apsveikumus un tad bērni kopā ar kūmām devās svētku gājienā
uz Dvietes parka estrādi, kur viņus sagaidīja viņu vecāki, vecvecāki,
brāļi un māsas, kā arī citi pasākuma apmeklētāji. Pasākumu vadī-
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ja Meža māte (Ineta Greļevska), Vēja māte (Sanita Greļevska) un
nerātnais puika Raibulis (Dāvis Greļevskis). Bērnus krustvecāki
izšūpoja svētku šūpolēs, vecāki vēroja sēžot goda krēslos. Vēlāk
bērni saņēma dāvanas. Sveica savus vecākus ar pašu sagatavotajiem apsveikumiem. Gāja rotaļā un dejoja ar Kūmām „Kūmu valsi”.
Pasākuma laikā Amanda Aderniece un Anda Šeršņova priecēja visus
ar jaukajām dziesmām ko veltīja pasākuma gaviļniekiem. Notika arī
kopīgā fotografēšanās.
Paldies Ilūkstes novada domei par iespēju nodrošināt bērniem dāvanas, Ilūkstes novada KC apskaņotājam Aināram Blūzmanam par
muzikālo noformējumu, Ilūkstes novada KC par šūpolēm, Vandai
Ramancevičai par goda krēslu noformēšanu,Dvietes pagasta pārvales vadītājai Ivetai Plonei par uzkopšanas organizēšanu.
Marija Setkovska,
Dvietes KN vad.

Subate un Prodes pagasts:
•
9.jūlijā pludmales volejbola spēlētāji un līdzjutēji pulcējas
Subatē Ezermalas parkā, lai satiktos spēlē, satiktos ar draugiem un
jauki pavadītu vasarīgo sestdienu dazādās aktivitātēs. Šajā turnīrā
piedalījās divpadsmit komandas no Aknīstes, Līksnas, Daugavpils,
Ilūkstes, Subates un Mārupes. Turnīrā šogad bija iekļautas jaunas
nominācijas- „Labākais spēlētājs” un „Vizuāli saskanīgākā komanda”.
Godalgoto 3.vietu ieguva komanda „IR”, dalībnieki Rihards Bondarenko un Iļja Utkins, 2.vietu komanda „BRO”, dalībnieki Leons
un Toms Švani, 1.vieta komandai „MANGALS”, dalībnieki Rihards
Semjonovs un Juris Leikus. Labākā spēlētāja nomināciju ieguva Leons Švans, bet vizuāli izskatīgākās komandas titulu ieguva „DOUBLE D”, dalībnieki Dāvis Cucurs un Dāvis Krievāns.
Bērniem lielu prieku sagādāja piepūšamo atrakciju labirinti un slīdkalniņš. Cītīgi tika izspēlētās arī netradicionālās sacensības, noteikti veiklākie. Laika apstākļi pasākumam bija labvēlīgi. Iesākoties gr.
„Inteligent” diskotēkas mūzikas ritmiem, laiks Ezermalas parkā
bija burvīgs, mierīgs, īsti vasarīgs. Tas mudināja subatiešus aktīvi
doties uz deju placi un svinēt vasaru un svētkus līdz rītam.
Turnīra organizētāji izsaka pateicību Subates pārvaldes saimnieciskās daļas strādniekiem par palīdzību labiekārtošanā, Valdim
Zībergam pateicību par volejbola laukumu iekārtošanu, Pēterim
Krievānam pateicību par finansiālu un morālu atbalstu turnīra organizēšanā.
Gunta Okmane,
Subates KN vad.
•
Paldies visiem, kas ziedoja mazās Veltas rehabilitācijai. Velta kopā ar mammu Zani jūliju pavadīja Rīgā, rehabilitācijas centrā
“Poga”. Ar Ilūkstes novada domes atbalstu un iedzīvotāju ziedojumiem esam savākuši līdzekļus diviem rehabilitācijas kursiem. Kādā
no nākošajām “Ilūkstes novada Vēstīm” Velta un Zane pastāstīs, ko
jaunu apguva “Pogā”.
•
Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde izsaka pateicību par ezeru krastu sakopšanu un uzturēšanu kārtībā ( zeme nav
īpašumā vai lietojumā, ir publiski pieejama)- Ražinsku ģimenei
Smilšu ielā, Mārtiņam Janulim Krasta ielā, Antonovu un Kvašinu
ģimenēm Prodes pagasta “Smilgās”.
•
Prodes pagasta zemnieku saimniecību ‘’Dzeņi” apmeklēja
konkursa “Sējējs”vertēšanas komisija. Vēlēsim saimniekiem Lijai un
Staņislavam Leikusiem veiksmi un gaidīsim konkursa rezultātus.
•
Ir notīrīts un pārkrāsots 2. jūlijā ar zilo krāsu nosmērētais
piemineklis 2. Pasaules kara Padomju karavīru kapos.
•
Subates pamatskolas tehniskie darbinieki ir veikuši remontu skolas virtuvē, 2. stāva gaitenī, aktu zālē.
•
Lūgums spēcīgajiem jaunajiem cilvēkiem skolas sporta laukuma basketbola grozu nolikt vecajā vietā, šeit tas ir ceļā bērniem,
kuri ziemā brauks no kalniņa.
Sofijā Glūmāne,
Subates un Prodes pagasta pārvaldes vad.

13

N O T I K S

14

I L Ū K S T E S N O VA D A V Ē S T I S
2 0 1 6 . g a d a 4 . a u g u s t ā

D A Ž Ā D I

SIRDS, KAS IKDIENU GĀJA
DOŠANAS CEĻU
1.augustā, 84 gadu vecumā, mūžībā aizgāja Ilūkstes draudzes
prāvests, Ilūkstes dekanāta dekāns, Jelgavas diecēzes ģenerālvikārs, prelāts (Preaelatus honoris) Jānis Krapāns.

Sirdī un atmiņās ikvienam paliks viņa gaišais, tēvišķības tik ļoti
piepildītais tēls, kas ik dienas, atkal no jauna, veda garīgo vērtību
pasaulē un nemitējās atgādināt par Debesu Tēva tik neizmērojamo
Mīlestību gan mazajiem, gan lielajiem draudzes locekļiem.

Jānis Krapāns ir dzimis 1932. gada 17. aprīlī, septiņu bērnu ģimenē. Astoņu gadu vecumā pieņēma Pirmo Svēto Komūniju, jo jau
no ģimenes nāca skaists piemērs - ir jāstrādā un jālūdzas Dieva
svētība.
1965. gada 12. jūnijā, pēc 12 cerību un pārbaudījumu gadiem,
bīskaps Julians Vaivods Jāni Krapānu iesvētīja par priesteri. Nesavtīgā kalpošanā un mīlestībā ir aizvadīts mūžs priesterībā. Ir
pārciesti gan padomju varas gadi, kad pret reliģiju valdīja ideoloģiskais karš, gan teju 30 gadus strādāts Ukrainā, kur, vienam
pašam darbojoties, apkalpoti 17 rajoni, kā arī Kijevas pilsēta; tika
atjaunotas vairākas baznīcas un no jauna aizdedzināta cilvēkos
gruzdošā ticība. Pēdējos 18 gadus priesteris Jānis Krapāns pavadīja darbojoties sākumā Dvietes, tad Ilūkstes draudzē.
Aizvadītā gada 12. jūlijā tika atzīmēta prelāta Jāņa Krapāna
priesterības piecdesmit gadu jubileja, kuras ietvaros pulcējušies
tuvāki un tālāki viesi, vienojās pateicības pilnā lūgšanā par dekāntēva nesavtīgo darba gājumu Kunga druvā.
„Kalpošana ir sevis ziedošana priekš cilvēkiem. Piecdesmit gadu
laikā neesmu bijis ne vienā atvaļinājumā, ne kādās sanatorijās.
Priesterim ir jāpalīdz cilvēkiem, jāpalīdz ģimenēm. Katra ģimene
ir ar savām niansēm, svarīgākais ir saprast, piedot un aizmirst.
Ja meklējam sevi, tad ir grūti, ja meklējam bērnu laimi, ģimenes
laimi, tad viegli.” /Jānis Krapāns/
Tā ir lielākā bagātība, kad cilvēka sirds savā plašumā ir pilna
līdz malām, un nav jātur tas, ko gribas dot – neprasot. Neņemot
pretī neko. Vienkārši dot.
Ilūkstes katoļu baznīcas priestera Jāņa Krapāna sirds ikdienu
gāja došanas ceļu. Visa viņa dzīve bija sevis ziedošanās un uzticības
Dievam pilna.
Būdams cienījamā vecumā, priesteris Jānis Krapāns joprojām
apzinīgi, skaistā pazemībā veica savus pienākumus.

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
jūlijā reģistrēti mūžībā aizvadītie:
Bebrenes pagasts: Dzintars Sīlis,
Alma Tamane
Dvietes pagasts: Viktors Beļavskis
Pilskalnes pagasts: Mirdza Valtere,
Modesta Voitkeviča
Prodes pagasts: Jānis Deinis
Ilūkste: Ivars Gribusts, Aldons Rudzāts,
Lūcija Brakovska, Lidija Dilāne
Šēderes pagasts: Sergejs Ļebedevs
Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā
jūlijā reģistrēti jaundzimušie:
Ilūkste: Anastasija Zemlicka
Pilskalnes pagasts: Dārta Valtere,
Artjoms Možeiko, Mairis Purvinskis,
Mihails Purvinskis, Nikita Dubovojs
I L Ū K S T E S

N O VA D A

No vasaras mācies mūžu dzīvotMācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim,
Pievienot mīļumu klāt
			
/Ā.Elksne/

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās augustā dzimušos
novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Vilmu Svarāni, Valiju Šaršūni, Birutu Kaniņu, Vjačeslavu
Sirņikovu, Uldi Dauksti
Dvietes pagastā: Vandu Gronsku, Jāni Munci 				
Eglaines pagastā: Jevdokiju Zjuzinu, Antonīnu Sveikati
Pilskalnes pagastā: Henrihu Linardu, Gunti Bitenieku, Regīnu Palkeviču,
Tāli Zviedrānu
Prodes pagastā: Ritu Balodi						
Šēderes pagastā: Jūliju Danovsku, Viktoru Romanovski, Vladimiru Sibircevu
Subatē: Ulitu Skačkovu, Viju Muižnieci, Ņinu Roščenkovu
Ilūkstē: Jāzepu Valaini, Abduragimu Gadžijevu, Mildu Zviedri,
Miheju Astamonovu, Eleonoru Limanoviču, Eduardu Šimanu
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