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PAR DOMES SĒDĒM MAIJĀ
19.maijā ārkārtas domes sēdē izskatītie jautājumi:
1. Par pašvaldības piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar biedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ar projektu „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls” un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu.
2. Par piedalīšanos Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās
vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”
un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
3. Par biedrību un reliģisko organizāciju iesniegumu izskatīšanu
par atbalstu dalībai ES ELFLA Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.”
4. Par biedrību iesniegumu izskatīšanu zemes nomas tiesību jautājumos.
26.maija kārtējā domes sēdē izskatītie jautājumi:
1. Par stadiona Ilūkstē, Stadiona ielā 2 maksas pakalpojumu cenrādi.
2. Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas
maksas pakalpojumu cenrādi.
3. Par Raudas internātpamatskolas valdījumā esošās koka siltumnīcas izslēgšanu no bilances.
4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes novada Kultūras centram.
5. Par finansiālu atbalstu biedrībai „AugšDaugava” .
6. Par finansiālu atbalstu rehabilitācijas kursa nodrošināšanai
rehabilitācijas centrā „Poga”.
7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
dzēšanu likvidētajām un no uzņēmuma reģistra izslēgtajām juridiskajām personām..
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas
un zemes nomas parāda dzēšanu mirušajām fiziskajām personām.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas
piedziņu no V.S. Ilūkstē.
10. Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 2016.gadā.
11. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
12. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas profesionālās izglītības nodaļas izglītojamo uzņemšanas kārtības
2016./2017.m.g. apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības nekustamo īpašumu “Piesubate” un “Akmeņlauki”, Prodes pagastā, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Krastiņi 1”, Pilskalnes
pagastā atsavināšanu.
15. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nekustamajā īpašumā “Bebrenes tehnikums”, Bebrenes pagastā.
16. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Zvaigznītes” Bebrenes pagastā, nosaukuma “Jaunzvaigznītes” piešķiršanu.
17. Par pašvaldības zemes vienības (4444 006 0035) Bebrenes pagastā nomas tiesību izsoli.
18.-19. Par mantojamās zemes robežu un iznomātās zemes platību
precizēšanu Bebrenes pagastā.
20.- 25.Par zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā.
26. Par nekustamā īpašuma “Rožmīļi”, Eglaines pagastā zemes ierī
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cības projekta apstiprināšanu.
27. Par zemes iznomāšanu R.A. Eglaines pagastā.
28. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Ernesti
ņi” Šēderes pagastā.
29. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.K. Šēderes
pagastā.
30.- 39. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu un zemes iznomāša
nu Dvietes, Šēderes un Pilskalnes pagastā.
40. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokli Centrālā
ielā 10-4, Doļnajā, Pilskalnes pagastā.
41.- 42 .Par pašvaldības zemes Pilskalnes pagastā nomas tiesību iz
soles rezultātu apstiprināšanu.
43. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā nekustamajā īpašumā „Bebrenes tehnikums”, Bebrenes pagastā.
44. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam „Avieksnāji” Bebrenes pagastā un nosaukuma „Jaunavieksnāji” piešķiršanu.
45. Par sēru dienas izsludināšanu Ilūkstes novadā.
46. Par deputāta Alberta Zeltiņa pilnvaru anulēšanu.
Ārkārtas sēde izskatīja pašvaldības, novada biedrību un reliģisko organizāciju dalību ES Lauku attīstības programmas investīciju pasākumā. Nolēma, ka pašvaldība minētajā pasākumā piedalīsies
ar projektu „Ilūkstes novada jauniešu radošais kvartāls”
un projekta realizācijai piešķīra līdzfinansējumu 5000 eiro
apmērā, kā arī atbalstīja šādus novada reliģisko organizāciju un biedrību projektus:
-Ilūkstes ev. lut. draudzes projektu „Ilūkstes ev. lut. baznīcas fasādes vienkāršota atjaunošana” piešķirot līdzfinansējumu 5000 eiro
apmērā,
-Bebrenes Romas katoļu draudzes projektu „Bebrenes baznīcas
fasādes sienas gleznojumu restaurācija” piešķirot līdzfinansējumu
650 eiro apmērā ,
-biedrības „Dvietiņa” projektu „Sporta un rotaļu laukuma atjaunošana Dvietes parkā” piešķirot līdzfinansējumu 2528 eiro apmērā,
-biedrības „Dvietes vīnogas” projektu „Dvietes muižas ēkas atjaunošana” piešķirot līdzfinansējumu 5000 eiro apmērā,
-biedrības „Mēs Eglainei” projektu „Āra trenažieru laukuma izveide
Eglaines ciemā” piešķirot līdzfinansējumu 600 eiro apmērā,
-biedrības ”Stendera novadnieki” projektu „F. G. Stendera dzimtās
mājas – muzeja un teritorijas infrastruktūras uzlabošana” piešķirot
līdzfinansējumu 317 eiro apmērā,
-Ilūkstes novada pensionāru biedrības projektu „”Sēlijas tautas tērpu iegāde vecākās paaudzes deju kolektīvam „Ozolzīle”” piešķirot
līdzfinansējumu 762 eiro apmērā.
Nolēma, ka pašvaldība piedalīsies Izglītības un zinātnes
ministrijas projektu konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestādēs” un projekta realizācijai
piešķīra nepieciešamo līdzfinansējumu 17000 eiro apmērā.
Ar 1. jūniju apstiprināja stadionam Stadiona ielā 2, Ilūkstē šādu
maksas pakalpojumu cenrādi:
Pakalpojuma veids
Stadiona teritorijas izmantošana
treniņu nodarbībām (ar skrejceļu,
vieglatlētikas sektoriem un inventāru,
bez ģērbtuvēm un dušām)
Stadiona teritorijas izmantošana
treniņu nodarbībām (ar skrejceļu,
vieglatlētikas sektoriem un inventāru,
ar ģērbtuvēm un dušām)

Mērvienība

Cena EUR
bez PVN

1 stunda

41,32

1 stunda

41,32 + 1,65
no cilvēka
par dušām un
ģērbtuvēm

D O M E S
Stadiona viena vieglatlētikas celiņa
vai viena sektora izmantošana mācību
treniņu nodarbībām, bez ģērbtuvēm
un dušām
Stadiona viena vieglatlētikas celiņa
vai viena sektora izmantošana mācību
treniņu nodarbībām, ar ģērbtuvēm un
dušām
Stadiona teritorijas izmantošana
vieglatlētikas
sacensībām
(ar
skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem un
inventāru), bez ģērbtuvēm un dušām
Stadiona teritorijas izmantošana
vieglatlētikas
sacensībām
(ar
skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem un
inventāru), ar ģērbtuvēm un dušām
Stadiona viena vieglatlētikas sektora
izmantošana vieglatlētikas mācību
treniņu nodarbībām ar inventāru, bez
ģērbtuvēm un dušām
Stadiona viena vieglatlētikas sektora
izmantošana vieglatlētikas mācību
treniņu nodarbībām ar inventāru,
ģērbtuvēm un dušām
Centrālā futbola laukuma izmantošana
sporta nodarbību organizēšanai, bez
ģērbtuvēm un dušām
Centrālā futbola laukuma izmantošana
sporta nodarbību organizēšanai, ar
ģērbtuvēm un dušām
Centrālā
izmantošana

futbola

1 stunda

1,70

1 stunda

1,70 + 1,65

diena

124

diena

124 + 1,65
no cilvēka
par dušām un
ģērbtuvēm

1 stunda

5,78

1 stunda

5,78 + 1,65

1 stunda

13,56

1 stunda

13,56 + 1,65
no cilvēka
par dušām un
ģērbtuvēm

1 spēle

66,76

1 reize no 1
cilvēka

1,65

laukuma

sacensībām, ar ģērbtuvēm un dušām
Ģērbtuves un dušas

Koncerti, festivāli un citi kultūras
1 diennakts
pasākumi

127,75

Ar 1.jūniju apstiprināja Bebrenes VPV šādu maksas pakalpojumu
cenrādi:
Pakalpojuma veids
Izjādes ar zirgiem aplokā
Izjāde ar pavadoni apvidū

Mērvienība
st./pers.
st./pers.

Cena bez
PVN
(euro)
12.40
16.50

PAR DOMES SĒDI JŪNIJĀ
30.jūnija domes sēdē deputāti izskatīja 40 jautājumus:
1. Par Ineses Ziediņas domes deputātes pilnvaru apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem domes 26.06.2013. lēmumā Nr.311 “Par
pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”.
3. Par Ilūkstes novada kultūras centra direktores iecelšanu .
4. Par pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
5. Par Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo
draudzes iesnieguma izskatīšanu par atbalstu līdzdalībai
ES ELFLA „LAP 2014.- 2020. gadam“ investīciju pasākuma
ietvaros.
6. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu
Lietuvas- Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektam
“Mobila novecošana” jeb “Mobile Ageing”.
7. Par dalības maksu Sporta un atpūtas nometnē “Ilūkste 2016”.
8. Par nekustamā īpašuma nodokli SIA “LatRosTrans”.
9. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm un
institūcijām.
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Jāšanas apmācība
Izjāde (instruktors zirgu ved pavadā)
parka teritorijā
Vizināšanās karietē (parka teritorijā)
Vizināšanās karietē (individuāli)
Kāzas, svinības, jubilejas
Fotosesija

st./pers.
aplis

12.40
1.25

aplis 2 ha
teritorijā
pers.
st.
st. par zirgu/

1.64

st. pajūgs
st.

16.50
12.40
24.80
12.40 līdz
20.50

Nolēma, ka ir nepieciešama Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas internāta ēkas rekonstrukcija. Ēkas atjaunošanas tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai nepieciešams finansējums 211 637 eiro apmērā. Šajā sakarā nolēma lūgt
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomi pieņemt lēmumu atļaut pašvaldībai 2016.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē uz izdevīgākiem noteikumiem izglītības funkciju nodrošināšanai - Ilūkstes Sadraudzības
vidusskolas internāta ēkas atjaunošanas tehniskai dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 211 637eiro uz 20 gadiem
ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
Kultūras centram piešķīra 2397 eiro pašdarbības kolektīvu
skatuves tērpu iegādei.
Biedrībai “AUGŠDAUGAVA”, reģ. Nr.40008068711, ‘Sūbri”, Višķu
pagasts, Daugavpils novads, piešķīra finansiālu atbalstu 700
eiro apmērā grāmatas izdošanai un videofilmas uzņemšanai
par Latvijas Tautas frontes darbību Ilūkstes novadā.
Izskatīja jautājumu par deputāta Alberta Zeltiņa pilnvaru anulēšanu , jo 2016.gadā ir notikušas astoņas domes sēdes un no tām deputāts Alberts Zeltiņš bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies sešās domes sēdēs pēc kārtas. Vēlēšanu komisija noteiks nākošo
deputāta kandidātu no saraksta Partija „Vienotība”, kas
stāsies deputāta A.Zeltiņa vietā.
Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības
mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un
audioieraksti.”
Irēna Bogdanova
Lietvedības nodaļas vadītāja

10. Par grozījumiem 2016.gada pašvaldības budžetā.
11. Par skolotāju radošās nometnes “Sēlijas vasara 2016” dalības
maksas noteikšanu.
12. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam
Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.
13. Par piedalīšanos ERAF darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās
ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ēku
energoefektivitātes paaugstināšanas un enerģijas ietaupījuma
pasākumos.
14. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā
Brīvības ielā 6, Ilūkstē.
15. Par atcēlējlīguma noslēgšanu ar A.R.
16. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 1C-K-36,
Daugavpilī atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam Zemnieku ielas rajonā, nosaukuma un adrešu

3

D O M E S

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
40.
-

-

-

-

-

-

-
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Jēkabpils iela 27, 25, 23, 21, 19, 17 un 21A piešķiršanu Ilūkstē.
Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mieriņi 1” Dvietes
pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu
apstiprināšanu.
Par zemes iznomāšanu A.V. Eglaines pagastā.
Par zemes iznomāšanu IK “Centības” Bebrenes pagastā.
Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Pakalni” Bebrenes
pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
“Akācijas” Dvietes pagastā.
Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam
īpašumam “Jaunlaši” Pilskalnes pagastā.
– 39. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu un zemes
iznomāšanu Pilskalnes un Šēderes pagastā.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu īpašumam
“Jaunbūves” Šēderes pagastā.
Apstiprināja Ineses Ziediņas domes deputātes
pilnvaras. Viņa stājas bijušā deputāta Alberta Zeltiņa vietā
no saraksta Partija „Vienotība”, dzīvo Subatē un strādā
Subates pamatskolā par skolotāju. Deputāte darbosies finanšu
komitejas sastāvā.
Par Ilūkstes novada Kultūras centra direktori iecēla
Sandru Stašāni, kas uzvarēja pašvaldības izsludinātājā
atklātajā konkursā uz vakanto Kultūras centra direktora
amatu. Sandra Stašāne ir Ilūkstes novada iedzīvotāja, dzīvo
Dvietes pagastā.
Apstiprināja pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu, kurā
tiek sniegta apkopojoša informāciju par novada teritoriju,
iedzīvotājiem, par pašvaldības struktūru, tās iestādēm un
kapitālsabiedrībām, par novadā nodarbinātām personām, par
novada attīstību, projektu īstenošanu, būvvaldes darbību,
sociālo palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem, par izglītību,
par pašvaldības īpašumu novērtējumu, par pašvaldības
budžetu kopumā , aizņēmumiem un galvojumiem, kā arī
tiek atspoguļots zvērināta revidenta atzinums. Ar 2015.gada
publisko pārskatu var iepazīties pašvaldības mājas lapā un
lasīt visās novada bibliotēkās.
Nolēma finansiāli atbalstīt Sēlijas novada latviešu
valodas un literatūras skolotāju radošo nometni
„Sēlijas vasara 2016”. Nometnē piedalīsies 40 skolotāji
no septiņām Sēlijas novada pašvaldībām, kur Ilūkstes
novadu pārstāvēs 12 latviešu valodas un literatūras
skolotāji.
No 19. līdz 24.jūlijam Ilūkstes novada Sporta Skola
vēlas organizēt Sporta un atpūtas nometni “Ilūkste
2016”. Nometnes mērķis ir apgūt jaunas iemaņas, pilnveidot
savas prasmes futbolā, uzlabot fizisko sagatavotību un
saturīgi pavadīt brīvo laiku sportojot. Nometnes laikā
paredzētas treniņu nodarbības, atpūta ar interesantām
spēlēm un uzdevumiem. Nometnes dalībnieku skaits no
90 līdz 120 bērniem, vecumā no 8-15 gadiem. Dome atļāva
Sporta skolai rīkot nometni „Ilūkste 2016”un noteica dalības
maksu vienam dalībniekam par dienu 9,55 eiro.
Nolēma piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā projektam
“Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo
baznīcas fasādes remonts”, kas sastāda 3244 eiro.
Nolēma piešķirt pašvaldības priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu Latvijas-Lietuvas Pārrobežu sadarbības
programmas projekta „Mobila novecošana” realizēšanai 47058
eiro apmērā. Projekta ietvaros tiks nodrošināta mobilā
pacēlāja iegāde, mobilās brigādes aprūpei mājās
ieviešana, pagaidu dzīvojamo telpu Pašulienē 4-36,
Šēderes pagastā remonts, to pielāgošana personām ar
kustību traucējumiem.
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Par Ilūkstes novada Kultūras centra direktori iecēla
Sandru Stašāni, kas uzvarēja pašvaldības izsludinātājā
atklātajā konkursā uz vakanto Kultūras centra direktora
amatu. Sandra Stašāne ir Ilūkstes novada iedzīvotāja,
dzīvo Dvietes pagastā
-

Piešķīra papildus finansējumu 7 455 eiro apmērā no
neparedzētiem līdzekļiem t.sk. :
o
o
o

o
o
o
o
o
-

Ilūkstes 1.vidusskolai 261 eiro skolas pārtikas produktu
noliktavas remontam.
Bebrenes pagasta pārvaldei 378 eiro automašīnas
Mercedes-Benz Vito, reģ.Nr.GF-6419, remontam;
Dvietes pagasta pārvaldei 2026 eiro automašīnas Opel
Vivara GH-893 ātrumkārbas remontam, tehniskai
apkopei, automašīnas VW Passat FWE-447 bremžu
sistēmas ABS remontam un komunālajai saimniecībai
traktortehnikas remontam un tehniskajai apskatei;
Pilskalnes pagasta pārvaldei 250 eiro automašīnas
Renault Megane, reģ.Nr.EM-4837 remontam;
Eglaines pagasta pārvaldei 680 eiro transportlīdzekļu
(autobuss TEMSA) uzturēšanai un remontam;
Ilūkstes novada kultūras centram 2794 eiro Novada
svētku organizēšanai;
Izglītības, kultūras un sporta nodaļai 700 eiro novada
sportistu sporta kostīmu iegādei;
Komunālās un saimniecības nodaļai 366 eiro pandusa
ierīkošanai personām ar kustības traucējumiem
Ilūkstes kapličā.

Nodeva atsavināšanai izsolē pašvaldības īpašumu - garāžas
Balvu ielā 1C-K-36, Daugavpilī un zemes vienību 3,11 ha
platībā “Mieriņi 1” Dvietes pagastā.

Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības
mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un
audioieraksti.”
						 Irēna Bogdanova
Lietvedības nodaļas vadītāja
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BIJUŠIE ILŪKSTES SLIMNĪCAS
DARBINIEKI PĀRLAPO VĒSTURES
LAPASPUSES
Mediķu darbs ir nenovērtējams – tās ir nemitīgas rūpes par cilvēku veselību, nepieciešamības gadījumā glābjot pacientu dzīvības.
Turklāt slimniekiem grūtā brīdi nav nekā svarīgākā, kā sajust ārsta
vai māsas sapratni un sirds siltumu. Mediķu profesija nemainīgi ir
bijusi un būs viena no svarīgākajām profesijām, kas palīdz cilvēkiem
atgūt pašu svarīgāko – veselību.
Hipokrāta zvērestā ir teikts, ka „ārstēšanas māksla ir pati izcilākā no
visām mākslām”. Tā ir kolektīva māksla, jo labs rezultāts sagaidāms
tikai tad, ja visa mediķu komanda, sākot no sanitāra, māsas palīga,
māsas, līdz ārstam, visi kā viens, katru lēmumu un rīcību vērsīs
uz kopīgu mērķi – nodrošināt vislabāko veselības aprūpi ikkatram
pacientam.
25. maijā Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā notika medicīnas
darbiniekiem veltīts atceres pasākums „Medicīnas pirmsākumi
Ilūkstē”. Prezentācijā varēja uzzināt, kad Ilūkstē sāka darboties
pirmie ārsti, kādi bija viņu pienākumi, kad uzcelta pirmā slimnīca
Ilūkstē, kur tā atradās, kādiem mērķiem bija paredzēta, līdz kuram

gadam tā darbojās, kādi ārsti strādāja attiecīgajos gados.
Ilūkstes slimnīcas ārsti bija vieni no pirmajiem, kas ieviesa izbraukuma brigādes metodi. Rentgena kabinets – pirmrindas skola republikā
rentgenoloģiskās palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem. Rentgenologs
Ā. Arājs 60. gados veica fluorogrāfiskos izmeklējumus iedzīvotājiem
un par šo lielo darba apjomu saņēma medaļu „Par darba varonību”.
Vēl līdz šodienai daļa ilūkstiešu vēršas pēc palīdzības un padoma pie
pensionētajiem ārstiem. Ilūkstieši ar labu vārdu atceras daudzus jo
daudzus labus ārstus: Ņ. Gadžijevu, A. Gadžijevu, K. Rusakovu, T.
Titovu, E. Kaskeviču, A. Lopuhu, V. Lopuhu, S. Autrumu, G. Beķeri
V. Verneru, B. Nazarovu, L. Ardaševu, S. Čižovu; medmāsiņas: F,
Kokaini, Ņ. Valpēteri, E. Geceviču, A. Targonsku, N. Tvardovsku, M.
Androņenko, M. Vasiļjevu un I. Stašķeviču.
Pateicamies medicīnas darbiniekiem, kas bija tik atsaucīgi un aktīvi
mums palīdzēja ar fotogrāfijām un atmiņām izveidot šo prezentāciju. Paldies arī bērnudārza „Zvaniņš” mazajiem māksliniekiem un
viņu muzikālajai audzinātājai O. Atroškai.
Vēsturi nav iespējams atkārtot, taču to var saglabāt. Tautai, kas
nezina un neatceras savu vēsturi, nav nākotnes.
Ināra Valpētere
Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore

“ATELPAS BRĪŽA” PAKALPOJUMI
BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM
TRAUCĒJUMIEM

•

Pārbauda informāciju;

•

Pārliecinās par pievienotiem dokumentiem un papildus
informāciju;

•

Izvērtē informāciju un pieņem lēmumu;

Kas var saņemt “at- Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri
elpas brīža”pakalpo- dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invalidijumu tāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību
sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam
ieskaitot.

•

Paziņo par lēmumu bērna likumiskajam pārstāvim;

•

Organizē nepieciešamo pakalpojumu.

Pakalpojums ietver - •
•
•
•
•
•
•

bērna uzraudzību;
pašaprūpes nodrošināšanu;
speciālistu konsultācijas;
ēdināšanu četras reizes dienā;
pastaigas;
saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
nakts "atelpas brīža" pakalpojums
(tiek sniegts laikā no plkst. 20.00 līdz
plkst. 8.00)

Kāda informācija ir nepieciešama iesniegumam:
•

Bērna vārds, uzvārds un personas kods;

•

Bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes kontaktinformācija un faktiskās dzīvesvietas adrese.

Kādi dokumenti jāpievieno iesniegumam:
•

Bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvības
tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

•

Komisijas atzinuma kopija par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem;

•

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izsniegta izraksta kopija
no bērna medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts
no ārstniecības iestādes "Izraksts no stacionārā pacienta/
ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa
Nr. 027/u) par bērna veselības stāvokli (izraksta derīguma
termiņš seši mēneši);

Pakalpojuma apjoms - Līdz 30 diennaktīm gadā.
Kas maksā par pa- Pakalpojuma
izmaksas
priekšfinansē
kalpojumu pašvaldība , kurai pēc tam izmaksas tiek
kompensētas no Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem.
Ko jāizdara, ja vēlat- Bērna
likumiskajam
pārstāvim
vai
ies saņemt pakalpo- audžuģimenei
jāuzraksta
iesniegumu
jumu pašvaldības sociālajam dienestam par nepieciešamību nodrošināt aprūpes pakalpojumu.
Kur var saņemt Pašvaldības sociālajā dienestā
iesnieguma formu Sīkāku informāciju var iegūt jūsu pašvaldības sociālajā dienestā vai
Latgales Plānošanas reģionā pa tālruni 654 40862.
Ko dara pašvaldības sociālais dienests:
•

Pieņem iesniegumu;

Pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas:
•

Par "atelpas brīža" pakalpojuma piešķiršanu

•

Par "atelpas brīža" pakalpojuma atteikumu:

vai
-

ja bērnam nav izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam (ieskaitot);

-

ja bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes iesniegtais iesniegums nesatur visu nepieciešamo informāciju
un iesniegumam nav pievienoti visi augstākminētie nepieciešamie dokumenti.
Sarmīte Teivāne
LPR Projekta koordinatore
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ILŪKSTES NOVADA, REĢIONĀLO UN
VALSTS OLIMPIĀŽU UN INTEREŠU
IZGLĪTĪBAS UZVARĒTĀJU APBALVOŠANAS PASĀKUMS 2015./2016.
Katrs mācību gads mūsu atmiņā paliek ar kaut ko īpašu – cilvēkiem, notikumiem, sasniegumiem, jaunu ieceru īstenošanos, arī ar
grūtībām, kuras piedzīvotas un pārvarētas.
24.maijs izskanēja un paliks mūsu atmiņā kā pateicības diena
mūsu labajiem darbiem, zināšanām, uzcītībai un neatlaidībai. Kā
pateicība mūsu skolēniem par panākumiem mācību priekšmetu
olimpiādes un interešu izglītības konkursos. Kā pateicība skolēnu
vecākiem par viņu ikdienas rūpēm un bērnu audzināšanu. Kā pateicība skolotājiem, kas bijuši līdzās mūsu skolēniem katru dienu un
bijuši nozīmīgs atbalsts skolēniem viņu ceļā uz panākumiem.
Mācību gada izskaņā, Ilūkstes novada kultūras centrā tika sumināti novada, reģionālo un valsts olimpiāžu un interešu izglītības
laureāti un viņu pedagogi.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns
sveica skolēnus, paužot prieku un gandarījumu par skolēnu mērķtiecību un gribasspēku savu talantu izkopšanā.
Izglītības speciāliste Sanita Plone, atskatoties uz sasniegto, akcentēja nozīmīgākos skolēnu un viņu pedagogu sasniegumus – šajā
mācību gadā 30 mūsu novada skolotāji ir spējuši savus skolēnus
virzīt uz uzvarām Ilūkstes un Līvānu novadu, reģionālajās un
valsts mācību priekšmetu olimpiādēs. Izturot konkurenci jau otrajā
Ilūkstes un Līvānu novadu posmā, piedalījāmies valsts matemātikas, bioloģijas, latviešu valodas 8.-9.klasei un 11.-12.kl., krievu
valodas (svešvalodas) un latviešu valodas (mazākumtautību izgl.pr.)
valsts olimpiādēs.
Īpaši jāuzteic šādi mūsu novada skolēnu talanti un centība
- valsts latviešu valodas olimpiādē 8-9.klašu grupā Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēns Ilmārs Mežararaups ieguva 3.vietu, Ilmāru olimpiādei sagatavoja skolotāja Aija
Rubļevska.
Savukārt Valsts atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
„Gadalaiki- Rudens” Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolniece
Zlata Bjalkovska ieguva III pakāpi, Zlatu olimpiādei sagatavoja
skolotāja Veslava Linčika.
Mēs patiesi priecājamies par talantīgajām Ilūkstes Bērnu un
jauniešu centra vokāli instrumentālā ansambļa „PIPARMĒTRA”
meitenēm, kas Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo an-
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sambļu konkursā “No baroka līdz rokam” ieguva 1. Pakāpes Diplomu (grupas vadītājs Arnis Slobožaņins).
Pasākumā Pašvaldības balvu pateicībā par mīlestībā un pacietībā paveikto darbu skolēnu personības un talantu atraisīšanā un
skolēnu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm pasniedza
Subates pamatskolas pedagogiem: Inesei Ziediņai, Aijai Lošakai,
Zojai Kolosovai, Eglaines pamatskolas pedagogam Evai Linkevičai,
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas pedagogiem: Zinaīdai Ķederei,
Irinai Malānei, Benitai Malajai, Veslavai Linčikai, Ilūkstes 1. vidusskolas pedagogiem: Veltai Šternai, Inesei Kokinai, Vitai Anspokai, Pēterim Kalvānam, Aivai Šaršūnei, Silvijai Romaņenkovai,
Viktoram Jasiņavičam, Guntai Vaitkunei, Birutai Gičevskai, Ilzei
Vanaģelei, Ivetai Megnei, Ilgai Kaniņai, Snežanai Želtiševai, Ivetai
Miderei, Aijai Žuravskai, Lindai Tihonovai, Vikai Oļehnovičai, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas pedagogiem:
Aijai Rubļevskai, Aldai Ģēģerei, Olgai Dogžinai, Ilonai Vasiļjevai,
Aijai Valpēterei.
Apkopojot un izvērtējot ikviena novada skolēna ieguldījumu
un sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, pasākumā tika
godināts Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas
9.klases skolēns Ilmārs Mežaraups. Šajā mācību gadā viņš ieguva
visvairāk panākumus olimpiādēs – Latgales reģiona atklātā angļu
valodas olimpiādē Ilmārs ieguva 3.vietu, 1. vietu - latviešu valodas
un literatūras (8.-9.kl.) Ilūkstes un Līvānu novadu olimpiādē un iespēju tālāk cīnīties valsts mērogā, kurā Ilmārs mērojās spēkiem ar
labākajiem latviešu valodas zinātājiem, iegūstot 3.vietu valstī. Rīgā
kopā ar Ilmāru bija skolotāja Aija Rubļevska.
Novada skolu kopvērtējumā, vislielāko skaitu olimpiāžu uzvarētāju šajā mācību gadā, sagatavot ir izdevies Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas latviešu valodas un literatūras
skolotājai Aijai Rubļevskai, kas savā ikdienas darbā prot prasmīgi savienot lielu labestību un sirdsmīlestību ar prasīgumu un
stingrību. Jāpiebilst, ka arī pagājušajā mācību gadā skolotāja tika
sumināta kā šīs balvas ieguvēja.
Skola, kurā visvairāk skolēnu savu talantu un zināšanas prata
atklāt un pierādīt dažāda mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs,
kurai šajā mācību gadā ir vislielākais laureātu skaits, ir Ilūkstes
1.vidusskola. Pašvaldības pateicības balvu saņēma skolas direktore
Velta Šterna.
Ilūkstes un Līvānu novadu (2.posma ) olimpiāžu laureāti:
Subates pamatskola - Edijs Ņērbulis, Agnese Veikšina, Elvis
Ancāns, Kitija Osīte, Dita Ancāne
Eglaines pamatskola - Ariadna Ivanova
Ilūkstes 1.vidusskola - Anete Skrimble, Jeļizaveta Korotko-
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va, Arta Kārkliņa, Samanta Kuzņecova, Gundars Gaudzejs, Arnita
Gaudzeja, Mārtiņš Rubļevskis, Karīna Žuromska, Gerda Vorotinska, Evita Kūliņa, Eva Evelīna Repkova, Ieva Isoda, Oskars Pučka,
Egija Tretjuka, Rūta Ieva Jākobsone, Zintis Ščerbakovs, Laima Apele, Elza Timšāne, Mairis Timšāns, Megija Pabērza, Lonija Kaķeševa,
Santa Bigāte
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola - Alīna Vasiļjeva, Roberts
Boliņš, Vlads Sokolovs, Zlata Bjalkovska
Bebrenes vissspārizglītojošā un profesionālā vidusskola Ilze Buceniece, Ilmārs Mežaraups, Megija Šede, Anete Upīte, Jolanta Daukste, Juris Ostovskis
Reģionālo mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti:
Ilūkstes 1.vidusskola - Laima Apele, Oskars Pučka, Arnita
Gaudzeja, Megija Pabērza, Lonija Kaķeševa, Egija Tretjuka
Bebrenes vissspārizglītojošā un profesionālā vidusskola Ilmārs Mežaraups, Juris Ostrovskis
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki:
Ilūkstes 1.vidusskola - Ieva Isoda, Anete Skrimble, Oskars Pučka, Gerda Vorotinska, Evita Kūliņa, Gundars Gaudzejs
Bebrenes vissspārizglītojošā un profesionālā vidusskola Ilze Buceniece, Ilmārs Mežaraups, Jolanta Daukste
Subates pamatskola - Edijs Ņērbulis, Kitija Osīte

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola - Alīna Vasiļjeva, Zlata Bjalkovska
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti:
Bebrenes vissspārizglītojošā un profesionālā vidusskola - Ilmārs Mežaraups
Ilūkstes Sadraudzības vidusskola - Zlata Bjalkovska
Interešu izglītības konkursu laureāti:
Mūzika - Ilūkstes bērnu un jauniešu centra vokāli instrumentālais
ansamblis “Piparmētra” (vadītājs Arnis Slobožaņins),
Teātra māksla - Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra teātra sporta pulciņš (vadītāja Mairita Rimoviča),
Eglaines pamatskolas 2.- 5.klašu teātra pulciņš (vadītāja Lilta Bērziņa),
Skatuves runa - Dinija Rimoviča (Ilūkstes 1.vidusskola, skolotāja
Mairita Rimoviča),
Folklora - Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra folkloras kopa „Zīle” (
vadītāja Daina Paukšte).
Pasākuma muzikālo krāsainību uzbūra novada skolēni, kas
savu brīvo laiku velta muzicēšanai,dziedāšanai un teātrim.
Sanita Plone
Ilūkstes novada pašvaldības izglītības speciāliste

Nometnē “Ziņkārīgā vārna” bērniem bija iespēja iesaistīties kā radošās tā sportiskās aktivitātēs

“ZIŅKĀRĪGĀ VĀRNA”
No 6.jūnija līdz 17.jūnijam Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā darbojās nometne “Ziņkārīgā vārna”.
Šo dienu laikā Ilūkstes bērniem bija iespēja radoši darboties kopā,
spēlēt spēles, apgūt jaunas zināšanas un satikt jaunus draugus. Nometne bērniem piedāvāja dažādas radošās darbnīcas – ūdensrožu
izgatavošana, penāļu un svečturu izgatavošana, spilventiņu izgatavošana, kuri būs izmantoti Ilūkstes novada svētkos. Notika arī
sportiskās aktivitātes – komandu un individuālās stafetes, futbols,
badmintons, varēja arī iejusties indiāņu un fotoreportieru lomā. Radošās darbnīcas vadīja BJC interešu izglītības skolotāji. Bērni kopā
ar skolotājiem izveidoja satriecoši skaistu “gleznu” – no koka ripām
uz Bērnu un Jauniešu centra šķūņa. Nometnes noslēgumā bērni

nakšņoja BJC telpās, kur bija iespēja noskatīties multfilmu uz lielā
ekrāna. Tas bija jauks vakars kopā ar vecākiem, spēlējām kopā spēles, cepām desiņas un sarunājāmies!
BJC nometnē “Ziņkārīgā vārna” nu jau divus gadus radoši darbojās
skolotāja Lāsma Pokšāne un brīvprātīgie jaunieši, skolotāju palīgi - Laura Tvintiķe un Evija Smilgina. Meitenes jau otro gadu
piesakās brīvprātīgajam darbam vasaras nometnē un veiksmīgi tiek
galā ar skolotāju pienākumiem. Īpašu, paldies sakām PII “Zvaniņš”
vadītājai un pavārītēm par garšīgajām pusdienām. Uz tikšanos nākamgad!
Vanda Rimša
BJC direktore

7

N O T I KU M I

AIZVADĪJĀM 4. TAUTAS MĀKSLAS
SVĒTKUS „SĒLIJA ROTĀ”
„Sēlija Rotā” ir sēļu aktīvo tautas mākslas kolektīvu kopā sanākšanas svētki, tie ir kā Sēlijas reģiona mazie Dziesmu un Deju svētki.
Šogad svētki notika 18.jūnijā, Aknīstē, vienkopus pulcējot 23 deju
kolektīvus un 30 dziedošos kolektīvus, tajā skaitā korus, ansambļus, folkloras kopas.

speciāliste). „Sēlija Rotā” kulmināciju piedzīvoja svētku lielkoncertā Aknīstes estrādē.
4. Tautas mākslas svētkos „Sēlija Rotā” no kolektīviem Ilūkstes
novadu pārstāvēja sieviešu vokālais ansamblis „Saskaņa” (vadītāja Maija Žigajeva), sieviešu vokālais ansamblis ”Sonāte”(vadītāja Gunta Pugžle), folkloras kopa „Ritam”(vadītāja Rita Kalvāne),
„Lašu koris”(vadītāja Maija Žigajeva), senioru deju kolektīvs „Ozolzīles”(vadītāja Sandra Stašāne), VPDK „Dviete”(vadītāja Anita
Meikšāne), Pilskalnes VPDK(vadītāja Antonija Stalidzāne), JDK
„Ance”(vadītāja Anita Meikšāne) un JDK „Smaids”(vadītāja Līga
Kūliņa).

Sēlijas reģiona mazie Dziesmu un Deju svētki
šogad notika Aknīstē
Dienas gaitā ansambļi uzstājās vairākās Aknīstes novada vietās –
pie Gārsenes pils, Asares parkā, APNS teritorijā, Aknīstes ev.-lut.
baznīcas dārzā. Folkloras kopas, tostarp Bebrenes KN folkloras
kopu „Ritam”, varēja sastapt atpūtas vietā pie Svētavota Aknīstē.
Pasākuma ievaros notika mākslas plenērts, par kuru atzinīgus vārdus teic Ilona Linarte-Ruža (Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas
direktore), viņa kopā ar Leldi Šabuņinu un Inesi Vuškāni iedvesmojoties no apkārtnes radīja savus mākslas darbus. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šoreiz Ilūkstes novads tika prezentēts ar tūrisma
stendu, tur aktīvi darbojās Dace Stalidzāne (Tūrisma un attīstības

Paldies ikvienam, kurš šajos svētkos nesa
Ilūkstes novada vārdu!
Paturot sirdīs koncerta atklāšanā izskanējušo Kultūras ministres
Dace Melbārde apsveikumu un vēlējumu – „tikai mēs paši varam
stiprināt savu dzimto novadu un uzturēt dzīvas savas tradīcijas,
piešķirot tām nozīmi un vērtību”, sakām lielu paldies ikvienam,
kurš šajos svētkos nesa Ilūkstes novada vārdu!
Madara Pavlovska
redaktore

PALDIES PAR ATBALSTU
VELOBRAUCIENA “MEŽA TAKAS
BEBRENĒ 2016” RĪKOŠANĀ!
Jau otro gadu Bebrenē notiek ļoti sportisks pasākums: velobrauciens
“Meža takas Bebrenē ”. Pasākums pulcē gan sportot gribētājus,
gan skatītājus. Prieks, ka šogad sacensībās piedalījās un finišu
sasniedza 131 dalībnieki, kuri pārstāvēja daudzus Latvijas novadus
un pilsētas, bija arī dalībnieki no Lietuvas un Krievijas. Varam būt
lepni, ka tieši mūsu skaistā un sakoptā Bebrene bija tā vieta, kas
pulcēja tik lielu ļaužu skaitu.
Gribam teikt PALDIES ikvienam, kas palīdzēja pasākumu
saorganizēt, ar savu atbalstu padarīja krāšņāku un nominācijām
bagātāku. Būsim aktīvi, lai arī nākošajā gadā kopā varam sportot
Meža takās Bebrenē!
PALDIES: Slēpošanas, skriešanas klubam “BEBRA”; Ilūkstes
novada pašvaldībai; SIA “VACCA”; SIA “ANTARIS”; Z/S
“KALNĀJI”; Z/S “KRAUKLĪŠI”; Z/S “DIMANTI” (Zariņos); Z/S
“LAMNEŠI”; Z/S “TEIKAS”; Tūrisma klubam “Sniegpulkstenīte”;
Nodibinājumam “Palīdzēsim.lv”; Biedrībai “Sēlenes”; Biedrībai
“Jauniešu brīvdienu centrs”; Biedrībai “Dvietes senlejas pagastu
apvienība”; Bebrenes kultūras namam un folkloras kopai
‘’Ritam’’.
Liels PALDIES Jānim Puidam, Andim Puidam, Aivaram Štrausam
par velobrauciena organizēšanu un trases ierīkošanu.
PALDIES tiesnešiem Imantam Rubļevskim, Vladimiram Žigajevam,
Diānai Caunei, Aijai Rubļevskai.
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Šogad sacensībās piedalījās un finišu sasniedza 131
dalībnieki, kuri pārstāvēja daudzus Latvijas novadus un
pilsētas, bija arī dalībnieki no Lietuvas un Krievijas
PALDIES trases virziena parādītājiem Emmai Malahovskai, Ērikai
Purplei, Anitai un Evitai Skrimblēm, Broņislavam Cakulam.
PALDIES gardās zupas vārītājām Valentīnai Veinbergai un Mārītei
Verbickai.
PALDIES Agitai un Rūtai Puidām, Lenvijai Rāznai, Jurgitai un
Dāvim Grubertiem, Inesei Cirsei, Gatim Preitāgam.
LIELS PALDIES visiem, visiem pagasta labiekārtošanas darbu
strādniekiem, kuri darbojās un uzposa Bebreni, palīdzēja iekārtot
velobrauciena trasi.
PALDIES mūsu brīnišķīgajai mājas lapai www.manabebrene.lv par
pasākuma informācijas izvietošanu, popularizēšanu!
Bebrenes pagasta pārvalde

N O T I KU M I

ĢIMENE IR KĀ CILVĒCES ŠŪPULIS
Vai mēs esam cilvēki, kuri izstaro labvēlību, cenšas iedvesmot un
sniedz atbalstu, vai arī satiekoties ar cilvēkiem, cenšamies savtīgi
izmantot šis attiecības, cenšoties no viņa ko iegūt priekš sevis? Vai
esam padomājuši cik reizes no sirds pasakām - „Labdien”, „Labrīt”,
„Paldies”, „Lūdzu”. Vai ticam un paužam savu mīlestību, sakot
„Es tevi mīlu”, „Priecājos, ka tu esi manā dzīvē” vai citos vārdos un
darbos? Mīlestības galvenā izpausme ir aiz mīlestības vadītu rīcību
kopums. Šie un citi jautājumi un darbības veido ģimeni.
Ģimene ir kā cilvēces šūpulis, no kura iziet paaudze pēc paaudzes.
Tā ir vajadzīga katram kā patvēruma, miera un drošības vieta. Ģimenē veidojas vērtību sistēma, saskarsmes prasmes, pieredze turpmākai dzīvei. Ģimene pārmanto dzimtas tradīcijas, garīgās vērtības
un veido jaunas.*

Vasaras sākumā, aptverot visas iepriekš minētās atziņas, visā Latvijā un tai skaitā Ilūkstes novadā notika pasākumi veltīti ģimenes
tēmai. Maijā - Ģimenes diena un Mātes diena, „Baltā galdauta svētki”, kas ir jaunas tradīcijas pieteikums 4.maijam. Svētku ideja ir
pavisam vienkārša: ģimene, draugi un kaimiņi no vienas mājas, vai
vairākām blakus mājām sanāk kopā pie viena galda, ietur vieglu,
kopīgi sarūpētu maltīti, kā arī izmanto iespēju pārrunāt ieceres
sava pagalma, apkaimes, pilsētas, novada un valsts nākotnei. Savukārt 1.jūnijā tika atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
Tās pirmsākumi meklējami jau 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās
Pasaules konference bērnu labklājībai.
* tiešsaiste: http://priekavests.lv/lauliba/
Madara Pavlovska
redaktore

ILŪKSTĒ STARPTAUTISKĀS BĒRNU
AIZSARDZĪBAS DIENAS IETVAROS
TIEK AIZSĀKTA JAUNA TRADĪCIJA
Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros 1.jūnijā Ilūkstē
(pilsētas stadionā) pirmo reizi norisinājās Ilūkstes novada Bērnu
diena – riteņbraukšanas sacensības. Pasākumu organizēja Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar Ilūkstes novada Kultūras centru, Sporta skolas Sporta
centru, novada izglītības iestādēm. Bērnu dienas – riteņbraukšanas
sacensības notika ar mērķi atdalīt bērnu riteņbraukšanu no velo
maratona. Pasākuma noslēgumā - apbalvošana, bērni priecājās par
ziepju burbuļu šovu, piepūšamajās atrakcijās un citās aktivitātēs.
Ceram šī tradīcija dzīvos arī turpmāk!
Madara Pavlovska
redaktore

DVIETĒ TIKĀS AUDŽU ĢIMENES
Latgales reģiona audžu ģimenes 4.maijā pulcējās Dvietes pagasta
Muižas parkā. Ciemiņu vidū bija Līksnas, Vaboles, Kalupes, Rēzeknes, Daugavpils, Medumu, Kumbuļu, Demenes ģimenes ar bērniem un viņu atbalstītāji – audžuģimeņu biedrība „Terēze” no Rīgas,
Ilūkstes novada un Daugavpils bāriņtiesu pārstāvji.

Dvietes pagasta Muižas parkā 4.maijā Ilūkstes novada
audžuģimenes pulcināja kopā visa Latgales reģiona
audžu ģimenes

MĀTES DIENAS SVINĪBAS
BEBRENES DRAUDZĒ
Šogad , pirmo reizi pēc misionāru iniciatīvas, Bebrenes draudzē notika Mātes dienas svinības. Draudze šajā īpašajā dienā bija kopā.
Svinības iesākās ar Svēto Misi un pēc tās sekoja jautra iepazīšanās
ar pasākuma dalībniekiem un draudzes vīriešu apsveikums visām
māmiņām. Draudzes vīrieši bija sarūpējuši ziedus un skaistu
dāvaniņu katrai māmiņai un nodziedāja apsveikuma dziesmu. Pēc

Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros, Ilūkstes pilsētas stadionā norisinājās Ilūkstes novada Bērnu
diena – riteņbraukšanas sacensības
Pasākumu vadīja atraktīvā, enerģiskā un gādīgā audžumamma
Olga Glaudāne, iesaistot gan bērnus, gan pieaugušos dažādās interesantās aktivitātēs, aicinot priecāties, mīlēt un pašiem mīlestību
paust. Parādīt, ka spēks ir ikdienas prieciņos, palīdzēja Ilūkstes novada domes deputāts Pēteris Makaveckis ar jestro muzikālo pavadījumu, bet „Muižas ēkas” noslēpumu atklāja Dvietes aktīvo sieviešu
biedrība „ Dvietes vīnogas”. Armīna Glaudāna un Dagnijas Strodes
audžuģimenes bija sarūpējušas siltu „cāļu” zupu bērniem, bet čaklās
„Dvietes vīnogu” kundzes visus spēcināja ar zirņiem, pašu ceptām
kūkām un pīrāgiem. Sveicienu ģimenēm „Lai vienmēr būtu saule”
palīdzēja uzzīmēt Ilūkstes Sarkanā krusta biedrības brīvprātīgo
meiteņu grupa Zandas Lisovskas vadībā. Pasākuma noslēgumā
audžuģimenes ciemojās „Vidzemnieku” Lauku sētas putnu dārzā,
par kuru cītīgi rūpējas Olga un Pēteris Glaudāni. Jāpiemin, ka Balto galdautu dienā biedrība „Dvietes vīnogas” noslēdza sadarbības
līgumu ar Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrību „Muna sāta”, lai
kopīgiem mērķiem veidotu dāvanu Latvijas simtgadei.
Audžu ģimenes, kuras ņēma dalību pasākumā ar prieku un mīlestību pateicas visiem, kas organizēja, ņēma dalību saulainajās norisēs,
īpaši pateicība galvenajai pasākuma kūrētājai Olgai Glaudānei,
sakot - „Kopā ar bērniem šajos svētkos jutām mundrumu un optimismu. Paldies par svētkiem!”
Dvietes pagasta pārvalde

tam tika parādīti video uzņēmumi un suvenīri no Svētās zemes, kuru
apmeklēja Aivars. Pēc kopīgām pusdienām turpinājās zināšanu pārbaude viktorīnā, kurā piedalījās trīs komandas. Svētki noslēdzās ar
skaistu kopīgu lūgšanu.
Pateicība Dievam un misionārēm par šo skaisto dienu, par prieku,
par rūpēm, par skaistajiem vārdiem, par mīlestību....Šī diena ilgi
paliks atmiņā un mūsu sirdīs. Lai mūsu misionārēm Baibai, Dagmārai un Diānai izturība kalpošanā, jaunas idejas un Dieva svētība!
Danute Liniņa
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TIKŠANĀS AR NOVADA
HIMNAS AUTORĒM
Novada svētku kulminācijas dienā, 16.jūlijā pirmo reizi visiem kopā tiks izdziedāta Ilūkstes novada himna – „Ilūkstes
novads – Sēlijas villaine zaļā”, kuras teksta autore ir Janīna
Vagulāne, bet mūziku komponējusi Inga Kraševska. Īsi pirms
šī svētku notikuma, tiekamies ar autorēm, lai kopā izdzīvotu
himnas tapšanas ceļu un tuvāk iepazītos ar novada himnas
radītājām.
Novadnieces.
Janīna Vagulāne ir dzimusi un joprojām dzīvo Eglaines
pagastā. Dzejnieces pirmā publikācija bija 80-to gadu beigās, laikrakstā „Padomju Jaunatne”. 1998. gadā ar Latvijas Rakstnieku Savienības atbalstu iznāca dzejoļu grāmata
„Madarās baltās kā sākums.” Kamēr bija Daugavpils rajons,
dzejniece publicējā arī ikgadējās Daugavpils Dzejas Dienās.
Viņa ir rakstījusi stāstus, pasakas, mīklainās pasakas -tās
ir tādas pasakas ar mīklām, skaidro Janīna. Dzejniece ir sacerējusi mīklas Latvijas radio konkursam „Greizie rati”, trīs
reizes uzvarējusi pusgada finālos, ir bijusi sadarbība ar izdevumu Zviedru mezgls, kā arī izdota mīklu grāmata eraksti.
lv 222. Janīna teic, ka viņai vienmēr gribas pamēģināt iestaigāt kādu jaunu nebijušu vai arī kādu pus aizmirstu taciņu.
Patreiz mani ieinteresējis mana pagasta dižais novadnieks
Gothargs Frīdrihs Stenders kurš dzīvoja vairāk nekā pirms
300 gadiem būdams mācītājs prata izgatavot gan veļas mašīnu, gan karalim globusu gan pirmais Eiropā uzrakstīt enciklopēdiju vienkāršiem ļaudīm, stāsta Janīna.
Lai gan Ingas Kraševskas dzimtas saknes rodamas Lietuvā
un vecāki vēl joprojām tur dzīvo, bet vecvecāki Ingu izaudzinājuši Subatē, viņa ar prieku sevi sauc par subatieti, sakot,
ka ir ieaugusi šajās vietās. Inga ir divu bērnu mamma un
mūzikas skolotāja, stāstot, ka mūzika tas nav hobijs, tā ir
ikdiena. Bet mūzikas joma ir plaša, viņa gatavojot gan notis,
gan dziedot, lai gan par profesionālu komponisti Inga sevi
nesauc, tādēļ vēl jo lielāks pārsteigums bijis, ka par himnu
izvēlēts tieši viņas kopdarbs ar Janīnu.
Kurš kuru satika?
-

Inga Kraševska:

Jana atsūtīja tekstu, kad taisījos iet Svētceļojumā. Skaisti
vārdi, domāju - būs vienkārši, prieks, ka Jana mani izvēlējās!
Svētceļojums – arī tā iedvesma, galvenais spēks. Pēc Svētceļojuma zināju, lai vai kā būs, es atnākšu un izdarīšu.
-

Janīna Vagulāne:

Vispirms gribu pateikt lielu jo lielu paldies visiem faniem,
kuri atbalstīja dziesmu – „Ilūkstes novads - Sēlijas villaine
zaļā”. Pagājušā (2015)gada jūnija beigās nolēmu apskatīties
Ilūkstes novada mājas lapā kāda ir zemes nodokļa likme par
vienu hektāru, kad nejauši ieraudzīju, ka izsludināts Ilūkstes
novada himnas konkurss. Tas mani ieinteresēja, jo savā dzīvē nebiju nevienu himnu uzrakstījusi, lai gan dziesmām vārdus esmu rakstījusi.
Par himnas tapšanas radošajiem ceļojumiem.
-          Inga Kraševska:
Domāju, atgriezīšos no Svētceļojuma, uzrakstīšu melodiju.
Tas bija augusta sākums. Bet, kad sākās praktiskais darbs,
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radās grūtības, neesmu jau profesionāla mūzikas komponiste. Skolā sākās jaunais mācību gads, nebija laika, radās pat
izmisums, bet Janai nestāstīju, tikai vienu reizi viņai uzzvanīju, saku otrajam pantam melodija nesanāk. Iesūta Jana
vēl tekstu un sanāk. Paņēmu pirmo melodiju, kas bija. Ierakstīju mājās ar fotoaparātu, tā primitīvi un vēlāk pati arī
diskā. Iesniedzu pēdējā dienā,domāju kā būs tā būs, Dievs
viss Tavās rokās.
-          Janīna Vagulāne:
Kad sāku rakstīt tekstu sapratu, ka nav tik vienkārši-jābūt
labi atpazīstamam tekstam, bet tomēr ne grafomānu daiļrades lidojumam un taciņa pa vidu ir tik šaura. Pie tam īsā
tekstā jāieauž vēsture,mūsdienas,daba,cilvēki un saimnieciskā rosība kāda ir raksturīga Ilūkstes novadam. Apskatījos
tūristu ceļvežus un kartē meklēju skanīgus vietu, upju un ezeru nosaukumus...Tādu bija daudz, ka es pat apjuku-ko lai ar
tādu bagātību iesāk, bet domāt vajadzēja ātri, jo laika bija
ļoti maz, un vēl tobrīd biju pamatīgi nogurusi, jo ar rokas
izkapti appļāvu savus 4,5 hektārus, lai saņemtu platību maksājumus. Paskatoties uz savu kārtējo darbalauku, kurš manās acīs izskatījās kā zaļa bezgalība, mani apciemoja doma
par Sēlijas villaini zaļo. Viens puzles gabaliņš bija atrasts.
Atcerējos tautasdziesmās apcerētās zāļu nastas, gan nastas
no Bībeles tekstiem, kā arī Sīzifa akmeni un mūsu senču paradumu likt bēdu zem akmeņa, lai varētu dziedāt.Tā radās
pēdējās divas rindiņas piedziedājumam. Kad uzrakstīju piedziedājumu, sāku domāt par pārējo tekstu. No sākuma gribēju katram pagastam un abām pilsētām veltīt pa vienai dzejas
rindiņai. Uzrakstīju tekstu, pārlasīju, nepatika, jo izskatījās
izplūdis un pēc tūristu ceļveža. Tad izlēmu pagastus un pilsētas neuzkrītoši iekodēt tekstā. Ir tāds Leonardo da Vinči
kods, kāpēc lai Ilūkstei nebūtu savējais. Gluži raiti man ar
kodiem negāja un viens pagasts ir palicis nepieminēts. Lai
man piedot tā pagasta ļaudis viņiem tiešām ir ar ko lepoties,
bet es nespēju tikt tik īsā laikā izdomāt kā to ielikt tekstā.
Kad bija uzrakstīts piedziedājums un divi panti, pārlasīju
un sapratu, ka tādu tekstu varēja uzrakstīt gan pirms1000
gadiem, gan 19 gadsimtā.Gribējās atzīmēt, ka himna rakstīta 21.gadsimta sākumā, kad noticis grandiozs lūzums informācijas pieejamībā.Tā tekstā iedzīvojās planšete, gribējās
pieminēt arī tādas aktivitātes kā dejošana un sportošana, kas
ar panākumiem raksturīgas Ilūkstes novadam. Kuriozs bija
ar tekstu - ar sava novada karogu mastā, uzrakstīju un sāku
domāt vai Ilūkstes novadam ir savs karogs, lai noskaidrotu
vai ir, ieniru interneta dzīlēsun ātri uzzināju, ka ir un kāds
izskatās. Teksts beidzot viena mēneša laikā bija uzrakstīts,
vajadzēja domāt kurš komponēs mūziku. Atcerējos, ka vienā
dzejas pasākumā Inga Krašesvka dziedāja skaistu pašsacerētu dziesmu. Sameklēju Ingu portālā draugiem.lv un aizsūtīju
vārdus. Inga piekrita sadarboties, tas bija augusta sākums.
29.septembrī, kad biju mežā un lasīju pēdējās tā rudens baravikas, piezvanīja Inga un teica, ka rīt iesniegs himnu.Tā
bija pēdējā diena darbu iesniegšanai. Nedaudz parunājām
un es turpināju sēņot, līdz tā apmaldījos tumšzaļos vēros, ka
mājupceļu atradu vien klausoties “Dunduru pļavas” briežu
koncertu rudeņos rēnos.
Madara Pavlovska
redaktore
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Janīna Vagulāne - Ilūkstes novada himnas
„Ilūkstes novads - Sēlijas villaine zaļā” teksta autore

ILŪKSTES NOVADS –
SĒLIJAS VILLAINE ZAĻĀ
Ar ziliem vizbuļiem Akmeņupes gravās,
Ar pātiem kumeļiem palieņu pļavās,
Ar putnu balsīm tumšzaļos vēros,
Un briežu auriem rudeņos rēnos.

Inga Kraševska – mūzikas autore

Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā
Ieausta manā un tavā dvēseles daļā.
Te savu nastu nest, te savu akmeni velt,
Te savu sirds dziesmu saulītē celt.
Ar seniem pilskalniem, ietītiem mītos,
Dievnamu zvaniem svētdienu rītos,
Ziedošām sētām zem svēteļu spārniem,
Un no labas sirds pateiktiem vārdiem.
Ar dejas soli vai planšeti saujā,
Ar uzvaru sportā vai ražas pļaujā,
Ar sava novada karogu mastā
Te laimīgi esam Sēļzemes krastā.
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IR ĻOTI SKAISTI, KA TALANTS
APVIENOJAS AR ZINĀŠANĀM
Pārsakoties dažkārt sanāk teikt - mūsu olimpieši. Bet kāpēc gan lai
tas tā arī nebūtu? Mēs varam lepoties ar novada skolēniem, kuri
gūst augstus sasniegumus reģiona un valsts olimpiādēs. Tas nav
tikai stāsts par skolēnu un veiksmīgi apgūtu mācību vielu. Te atspoguļojas jaunieša zinātkāre, pacietība, uzņēmība un sadarbība ar
skolotāju, nepagurstoši interesējoties par visām norisēm valstī un
pasaulē. Jaunietis – gudrs, mērķtiecīgs, dedzīgs, pozitīvi noskaņots ir mūsu vidū, lepojas ar savu novadu, skolu un ģimeni.
Laikā, kad ziedos, laba vēlējumos tīti, ir aizvadīti izlaidumi, saņemti
eksāmenu rezultāti un skolās sācies uzņemšanas laiks, tiekamies
ar mūsu šī gada „olimpiešiem” - skolotāju Aiju Rubļevsku un Ilmāru Mežaraupu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā
vidusskolā. Tveicīgo jūnija dienu pie Bebrenes skolas pieskandina
bērnu čalas. Te kopš mācību gada noslēguma klusāks nav kļuvis,
viena pēc otras savu vietu ieņem bērnu nometnes. Bet skolā remonts. Krītainajās grīdās atstājam savus pēdu nospiedumus, lai
vietas ieņemtu latviešu valodas un literatūras kabineta solos. Uz
kabineta sienas uzraksts - „Literatūra – dvēseles mācība”.

Šajā mācību gadā Ilmārs Mežaraups ieguva visvairāk
panākumu olimpiādēs – Latgales reģiona atklātajā angļu
valodas olimpiādē Ilmārs ieguva 3.vietu, 1. vietu - latviešu
valodas un literatūras (8.-9.kl.) Ilūkstes un Līvānu novadu olimpiādē un iespēju tālāk cīnīties valsts mērogā,
kurā Ilmārs mērojās spēkiem ar labākajiem latviešu valodas zinātājiem, iegūstot 3.vietu valstī. Ilmāru olimpiādēm
sagatavoja skolotāja Aija Rubļevska, kura šogad ieguva
gada labākās skolotājas titulu novadā.
No malas ar prieku var noskatīties skolotājas un skolēna sarunā,
kuri kopā atskatās uz aizvadīto mācību gadu. Iepazīstam Ilmāru
Mežaraupu kā skolēnu, kurš no savas skolas ņem maksimāli daudz,
viņš tic saviem spēkiem, jūt un saņem atbalstu no apkārtējiem.
Kā stāsta skolotāja Aija, gatavošanās olimpiādēm notiek jau no mācību gada sākuma. Šogad bebreniešiem izcils sasniegums – laviešu valodas olimpiādē 3. vieta valstī. Arī pagājušajā gadā Ilmārs bija Rīgā
– kā izlūkos. Bet šogad jau pats jautāja: “Kad sāksim gatavoties?”
Apgūstamā viela ir plaša, ne tikai tas, kas „mācību grāmatās ierakstīts”. Pamatskolēniem esot literatūras un kultūrvēstures tests,
pajautāt var jebko. Ja šādā testā no 20 punktiem iegūti 19,5 punkti,
tad tas izbrīnu izraisa arī citu skolu skolotājiem, jautājot, kā to var
sasniegt. Atbilde vienkārša - visa pamatā ir zinātkāre, centība, arī
radoša pieeja. Skolotāja Aija un Ilmārs savā starpā sacenšas, kurš ko
izlasījis, kurš ko jaunu uzzinājis. Liela loma tam, ka skolēns grib, jo
visi bērni jau tiek gatavoti vienādi. Te arī parādās katra individuālās
spējas strādāt. Šajā lauciņā pie Ilmāra vārda ir liekams liels pluss.
Nenoliedzamu lomu spēlē apkārtējā vide. Arī Ilmāra klases biedri
tiek raksturoti kā urķētāji, kuri izstudē visas vārdnīcas, katrreiz
pārjautājot, ko, kā drīkst vai nedrīkst teikt, kas ir pareizi, kas nē
un kāpēc. Visi vienreizēji! Šie bērni 7.klasē veica plašu pētījumu par
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pagastā esošajām un bijušajām skolām. Devās ekspedīcijā ar velosipēdiem līdz vēlam vakaram, intervēja zinātājus, fotogrāfēja. Šie
skolēni jau neļauj skolotājam tikai vērot un noskatīties.
Ilmārs iesaistās skolas pasākumu organizēšanā, radošajos konkursos, piedalās skatuves runas konkursos, raksta dzeju, gatavojas olimpiādēm, apmeklē Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolu, un ar to vēl
saraksts nebeigtos. Par mūzikas skolu Ilmāram ir atsevišķs stāsts,
kā sācis apgūt akardeona spēli: ”Kad mājās nebija instrumenta,
izprintēju klaviatūru. Mācījos spēlēt uz papīra klaviatūras. Skolotāja tad brīnījās, kā esmu visu apguvis. Sauca par ģēniju... Tas arī
stimulē. Skolotāja Aija smejoties saka : “ Visi zina, ka Ilmārs zina.
Visos pasākumos plāns B ir Ilmārs. Viņam kaut pēdējās 30 minūtēs
iedod pasākuma scenāriju un novadīs. ”
Līdzās Ilmāra daudzpusībai arī skolotājas enerģiskais darbs, ieteikumi, uzmundrinājumi. Ir teiciens – katram aktierim vajag atrast
savu režisoru, varbūt tas ir attiecināma arī uz skolēna un skolotāja
sadarbību? Pats Ilmārs ir pārliecināts, ja skolā iemācās plānot laiku,
tad dzīvē būs vieglāk. Aug atbildības sajūta.Galvenais ir noticēt savam spēkam, izvirzīt mērķus. Ilmārs stāsta, ka tagad ir tāds laiks,
ka viss interesē un kaut ko vienu izcelt ir grūti. Svarīgi esot visu
salikt pa plauktiņiem.
Skolotāja Aija: Ilmārs pagājušajā gadā novadu pārstāvēja skatuves
runas konkursā,iegūstot 1.vietu. Šogad divas medaļas – angļu valodas olimpiādē Latgales reģionā un latviešu valodā valsts olimpiādē
3. vieta, tikai daži punkti šķīra no 2.vietas. Ir ļoti skaisti, ka talants
apvienojas ar zināšanām. Ilmāra pluss ir arī viņa labā atmiņa. Viņš
izlasa un atceras. 8.,9.klases skolēnus gatavojam vienādi. Bet citi
saka : „Jā, es zinu, to lasīju, bet neatceros”. Ilmāram nav viss tik
piesārņots tai atmiņā. Kāpēc šai paaudzei problēma iemācīties dzejoļus – netrenē atmiņu? Skatuves runas konkursos Ilmārs piedalās
jau no 5.klases, jāmācās no galvas dzeja, proza... Daudz ir jāpagūst,
arī mūzikas skola prasa savu daļu laika. Tāda atbildība, uzņēmība.
Arī vecāki atbalsta. Mamma ar savu pozitīvismu, tētis raksta dzeju.
Arī Ilmāram, šķiet, tas ir iedzimts. Piedalāmies arī radošajo darbu
dažādos pasaākumos. Ilmārs skatuves runas konkursos katru gadu
uzvar, šogad devām viņam atslodzi, gatavoju citu skolēnu, bet tas arī
ieguva 1.vietu.
Ilmārs: Labi skolotāji.
Skolotāja Aija: Te arī tā latviskā vide dod savu artavu. Dažam
8.,9.klases skolēnam domraksti 12.klases līmenī.
Ilmārs: Varu pačukstēt - plānoju izdot grāmatu ar saviem radošajiem darbiem. Iegūt medaļas ir viens. Vajag turpinājumu. Agrāk rakstīju dzejoļus, nav daudz, bet ir. Viens draugs teica – dzejai nevajag
nekur mētāties. Varbūt arī vairāk nerakstīšu, tādēļ domāju par savu
grāmatu. Pluss tajā būtu arī domraksti. Vēlos, lai šī grāmata ir ļoti
iedvesmojoša.
- Mācīties paliksi te ?
Ilmārs: Nekur nelaiž (Smejas).
Skolotāja Aija: Mums jau citas skolas uz Ilmāru cerēja. Mēs
strādājam, lai skolēnam var “augt”. Arī šajā skolā mainīsies kolektīvs, tas būs jauns pārbaudījums.
Ilmārs: Lauku skolā ļoti labi mācīties.
Skolotāja Aija: Visi apčubina.
Skolotāja Aija: Šogad viena bijusī skolniece piešķīra līdzekļus talantīgo skolēnu atbalstam. Jauki, ka tie, kuri skolu beiguši, to atceras ar siltām jūtām. Varbūt tieši tie, kuriem pašiem grūtāk gājis,
atceras un saprot, cik liela nozīme ir atbalstam. Skolēnus aicinu pieteikties fondiem, tas arī stimulē.
Ilmārs: Jaunā kolektīvā es spētu iejusties. Nākotnē domāju par
skolotāja profesiju. Patīk valodas... Es cenšos uz lietām skatīties optimistiski. Vienmēr var būt sliktāk...un arī labāk. Ģimenē arī vienmēr
rodam risinājumu. Skolā nevari izvēlēties, viss jāmācās, bet svarīgi
ir atklāt savus talantus. Katram jāatrod, kas patīk.
- Kas motivē?
Ilmārs : Ja esmu apņēmies, apsolījis, ka izdarīšu, būtu kauns, ja
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tas izlasīt. Šajā 9.klasē daudz skolēnu, kuri lasa nopietnas grāmatas, iepazīst vēsturi, lasot daiļliteratūru. Latviešu literatūrā parādījušies ļoti labi darbi. Rīgā bijām uz tikšanos ar Māru Zālīti, kur
pabarot savu dvēseli var arī skolotājs. „Par melnu nevar rakstīt ar
melnu,” saka Māra Zālīte par savu romānu „Pieci pirksti”, tad es
domāju, ka jebkuru darbu nevar darīt ar smagumu, negribot. Jāiet,
jādara ar entuziasmu, kā pusmetru no zemes. Ar domu - man tas
noderēs. Kādā no konkursiem Ilmārs dāvanā saņēma biļeti uz izrādi
„Raiņa sapņi”. Prasa, kā viņš pamatskolas skolnieks sapratīs? Bet
8.klases skolēns izrādi skatās kā kaut ko vienreizēju, nevis kā mēs
ar saviem stereotipiem. Šādas izrādes interpretācija stimulē iepazīt
Raini. Laukos bērnam jau ir mazāk to iespēju. Pilsētā uz visiem
tramvajiem izliktas izrādes reklāmas, te, ja neinteresētos, nezinātu.

„„Par melnu nevar rakstīt ar melnu” saka Māra Zālīte
par savu romānu „Pieci pirksti”, tad es domāju, jebkur,
olimpiādēs, konkursos nevar darīt ar smagu. Jāiet, jādara
ar entuziasmu, kā pusmetru no zemes. Ar domu - man tas
noderēs ”– saka skolotāja Aija
neizdarītu. Tagad tas ir kā ieradums. Vēl mani motivē, ka mamma
ļoti priecājas par sasniegumiem. Es cenšos,lai ģimenē arī būtu
prieks.
Skolotāja Aija: Tas ir ļoti svarīgi, ka vecāki atbalsta, sagatavo
kārtējam pasākumam. Vēl vakarā pēc olimpiādes saņemu isziņu.
Tik patīkami!
Ar Ilmāru kopā sasparojamies. Ir jādara. „Nekas jauniešus
neinteresē” - tas ir stereotips. Ilmārs saka – nav laika visas grāma-

„MANĀ DVĒSELĒ IERAKSTĪTS
LATVIJAS VĀRDS”
(Inguna Būmane - Lūse)
Kas es esmu? Esmu latvietis. Savas māmuļas Latvijas dēls. Jau kopš
dzimšanas manā pasē rakstīts „latvietis”. Arī manas dvēseles pasē ir
rakstīts šis vārds ar zelta burtiem. No tā es nekad neaizbēgšu.
Lai arī kur mani aizvestu liktenis, es ticu un ceru, ka atgriezīšos
Latvijā. Es nespēju iedomāties savas mājas citur, arī mana nākotne
saistās ar Latviju vien. Šī zeme ir skaista, daba šeit ir īpaša, un gads
sadalīts četros gadalaikos. Burvīgi!
Es atkal gribu sev uzdot jautājumu. Kas es esmu? Esmu skolēns.
Skolēns, kuram pēc pamatskolas šķiras ceļi. Es turpināšu mācīties
savā mazajā, bet mīļajā Bebrenes skolā. Neskatoties uz to, ka ziemā
uz puteni jāskatās caur koka logiem, neskatoties uz to, ka mani klasesbiedri mēdz dažkārt pastrādāt arī kādu muļķību, es tiešām mīlu
savu skolu, kas atrodas muižas ēkā. Tā taču ir privilēģija! Tāpat arī
dzīvot Latvijā ir īpaša iespēja. Gribētos pajautāt Dievam, kāpēc es

Ilmārs: Rainim filozofiski dzejoļi un naivie, bērnišķīgie. Var iedvesmoties. Ir man tāda maza grāmatiņa ar citātiem, kur smelt iedvesmu. Arī luga „Zelta zirgs”izraisa pārdomas.
Skolotāja Aija: Rainis daudz liek domāt. Šogad filozofa Roberta Mūka citāts „Ko es darīšu uzjājis Stikla kalnā?” bija viena no
tēmām radošo darbu konkursā. Skolēni lasa Kārļa Vērdiņaš, Klāva
Elsberga dzeju.
Ilmārs: Man patīk arī Ojāra Vācieša, Māras Zālītes, Aleksandra
Čaka dzeja.
Skolotāja Aija: Čaka „Liepas satumst” katram zēnam jāzina.
Kādu serenādi tad meitenei dziedās?
Ar Aiju Rubļevsku un Ilmāru Mežaraupu tikās
Madara Pavlovska
redaktore
piedzimu Latvijā, bet atbilde jāprāto vien pašām. Laikam tā ir tāda
sagadīšanās. Laimīga.
Bieži dzirdēts, ka Latvijā ir slikta dzīve. Kā tad! Mēs nespējam
novērtēt to, kas mums ir, līdz mums to atņem. Grūti to saprast, bet
šeit valda miers. Latvijā nav karastāvokļa vai neizsakāmi bargu likumu. Tā ir mūsu bagātība: zaļi meži, kas aizņem lielu daļu Latvijas, Zemgales līdzenumi, Latgales ezeri, Gaujas gleznainība Vidzemē
un Kurzemes jūra. Tā ir mūsu bagātība. Nevis satraukties, ka naudas trūkst, bet priecāties, ka ir darbs. Bagāts būs tas, kas mācēs šo
bagātību novērtēt. Tāpēc es mīlu šo zemi. Te laimes netrūks, ja paši
mācēsim izmantot to, kas te ir, un ieguldīsim te kaut mazumiņu.
Es mīlu savu pagastu, savu novadu, es mīlu Latviju. Dažreiz ir grūti
paskaidrot, kāpēc, bet es zinu, ka šos vārdus es nesaku tāpat vien.
Lai kurp es dotos, lai arī par ko es dzīvē kļūtu, manai Latvijai vienmēr būs otrās mātes vārds. Es to cienīšu un godāšu. Es gribu nest
Latvijas vārdu pasaulē, jo mana dzimtene man ir tikai viena. Manā
dvēselē ir ierakstīts Latvijas vārds.
Ilmārs Mežaraups,
Bebrenes VP vidusskolas
9.kl.absolvents.

SVIN SAVU PIRMO SVĒTO MISI
Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta,
Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs
aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Pēt.; 9
Skaistajā un saulainajā 5. jūnija svētdienā Bebrenes Romas katoļu baznīcā pulcējās ļoti daudz cilvēku. Šeit savu pirmo Svēto Misi
svinēja jaunais priesteris Agris Ruļuks. Pēc Svētās Mises jaunais
priesteris deva savu svētību ar roku uzlikšanu uz galvas gan priesteriem, gan ģimenei, gan ikvienam dievnama apmeklētājam. Tas,
ka Agris ir ordinēts par priesteri, jau ir īpaša svētība visai Bebrenes
draudzei.
Šajā dienā arī pr. Agris juta cilvēku patiesu prieku un mīlestību,
dzirdēja daudz skaistu novēlējumu un stiprinājuma vārdu turpmākajam dzīves ceļam, kalpojot Dievam un cilvēkiem. Mēs visi priecājamies par jauno priesteri Agri un vēlam nepagurt mīlestības kalpošanā.
Bebrenes Romas katoļu draudze

5. jūnijā savu pirmo Svēto Misi
svinēja jaunais priesteris Agris Ruļuks
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NOLĒMU PATS SEV IZVEIDOT
DARBA VIETU
Absolvējis Ilūkstes 1.vidusskolu un
Daugavpils Celtnieku
profesionālo vidusskolu, strādājot arī ārzemēs, nu Armīns Pēterāns
vecvecāku mājās Šēderē savu vaļasprieku un sirdslietu ir pārvērtis
sev reālā darba vietā. No finiera tiek darinātas krājkases, piekariņi,
pulksteņi un cita veida dizaina priekšmeti.
Tiekoties Armīns stāsta, ka, lai gan jau kopš vidusskolas gadiem
viņš devies darbā uz ārzemēm (Īriju, Angliju, Vāciju), tas tomēr
apnicis, patstāvīga kļuvusi tik vienkārša doma – Es mīlu Latviju
un te ir forši. Lai gan atgriežoties dzimtajā pusē saskāries ar
problēmu atrast darbu, rokas nav nolaidis, kā pats saka, lai ne no
viena neko negaidītu, nolēmis pats sev izveidot darba vietu. Galu
galā atbilstoša profesija un iemaņas ir! Un idejas dzimstot viegli un
ātri! Stāsta: „Ideja rodas guļot, tad celies, pieraksti. Internetā arī
nedaudz paskatos, bet tā jau daudzi dara. Ienāk galvā kāda ideja,
sataisi, kamēr ir perfekti. Principā es jebko varu sataisīt. Var nākt
cilvēks ar savu skici, tekstiem, jebko.”
Lai gan „AP darbnīca” darbojas tikai kā divus mēnešus, Armīns
mērķtiecīgi plāno attīstību. Viņš ir ne tikai amatnieks, kurš slīpē
savu prasmi, bet arī pats sev menedžeris, meklējot iespējas reklāmai,
klientu piesaistei, lai pieprasījums augtu. Armīns ir izveidojis mājas
lapu un lapu sociālo tīklu vietnē facebook.com, kur uzskatāmi
ir skatāmi gatavie darbi, kā arī ir izveidota sadarbība ar galeriju
„Mans’s” Jēkabpilī.
Armīnu priecē, ka darbs nav vienveidīgs un laiku var plānot
pats. „Nav tik liela nozīme, no kurienes savu darbu daru,” stāsta
Armīns,” pārdošana jau notiek attālināti. Raksta fecebook, pasūta.
Te strādājot neesmu ierobežots, varu savu dienu salikt kā vēlos.
Notiek darbs ar datorprogrammām, mājas lapas uzturēšana,
pasūtījumi, projektēšana, tiešais darbs ar materiālu...Dari un dari,
ne no viena neatkarīgs. Es jau visu laiku ko savu gribēju, vajadzēja
līdzekļus, devos uz ārzemēm un tur arī sapratu, ka beidzot tik
tiešām ir jādara savu. Savā vietā daudz vairāk domu. Tur [ārzemēs]

LATVIJAS ĢENERĀĻU KLUBA
CEĻOJOŠĀ KAUSA IZCĪŅA
Latvijas Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņa notiek jau otro gadu
pēc kārtas. Pasākums ilgst mazliet mazāk par gadu. Kausa izcīņas
sacensībām ir 8 sacensību posmi un devītais ir noslēdzošais, kurā
tiek paziņoti sacensību rezultāti.
Projekta mērķi ir stiprināt valstiski - patriotiskās vērtības un zināšanas par Valsts drošību un aizsardzību, vienlaikus veicinot bērnu
un jauniešu (13-25) sportiskās aktivitātes. Tāpat mērķis ir katru
gadu noteikt labāko jauniešu komandu un stiprināt sadarbību starp
Sēlijas novadu jauniešu - jaunsargu, dažādu skolas sporta, tūrisma
pulciņu komandām arī aktīvi un patīkami pavadīt laiku. Ģenerāļu
kluba ceļojošā kausa izcīņas uzdevumi ir veicināt saturīgu, sportiska
laika pavadīšanu ar patriotisku, daļēji profesionālu ievirzi. Izglītot
jaunatni un viņu vecākus kā sekundāro mērķauditoriju, kā arī sabiedrību kopumā par valsts aizsardzības un drošības jautājumiem.
Projekta norises vieta ir Sēlijas novada pašvaldību un sadarbības
novada teritorijas - Aknīste, Ilūkste, Jaunjelgava, Jēkabpils novads,
Nereta, Sala, Viesīte un Krustpils. Sacensības norit vairākos posmos laikā no 2016.gada marta - novembrim. Sacensību dalībnieki
ir jauniešu (vecumā no 13-25 gadi) komandas, katrā komandā četri
dalībnieki, kas pārstāv savu novadu. Vismaz viens komandas dalībnieks ir meitene.
1.Posms - notika Viesītē 19. martā - dienā, kad visā pasaulē ļaudis
atzīmē Zemes stundu. Pirmais posms bija “Nakts orientēšanās”. No
Sēlijas novadiem jaunieši mēroja ceļu, lai iepazītos, jauki pavadītu
laiku un cīnītos par savu novadu. Pasākuma sākumā jauniešiem bija
iespēja cept desas, dzert karstu kakao pie ugunskura un veidot ziedus no PET pudelēm. Pēc jauki pavadīta laika sākās interesantākā
un aizraujošākā daļa - nakts orientēšanās. Mūsu novada jaunieši
bija izlozējuši pirmo kārtas numuru, kas nozīmēja, ka pirmie uzsāks startu. Kopā bija jāmēro aptuveni 4 km garš posms, bija vairā-
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kā robots vienkārši strādā - mājas, darbs. Degradācija. Un nekas
nemainās, a te pataisi, pataisi, kaut kur aizbrauc, sava vide. Tur
daudz grūtāk. Tur vispār brīžiem tāda nolemtības sajūta. A tā
mājās, runā savā valodā. Būt mājās un pelnīt, attīstīt savas idejas...
Draugi, radi lielākā daļa ir Anglijā, Vācijā Vecāki gan vēl joprojām ir
ārzemēs.”
Pasūtījumu skaits lēnām, bet pieaug un pasūtījumi ir ne tikai mūsu
novada robežās. Lielākais pasūtījums šobrīd ir no Ilūkstes novada
pašvaldības, tiek gatavotas piemiņas dāvanas Tūrisma rallija
dalībniekiem, par to liels prieks. Savējie atbalsta. Tiek gatavoti arī
jauni darbi, lai atsvaidzinātu piedāvājumu. Armīns uzsver – liela
nozīme augstai kvalitātei, tikai tā rodas klienti, cilvēki viens otram
iesaka. Attīstības iespējas Armīns saskata arī izmantojot reklāmu,
lai gan te novadā nav ne viena, kurš šobrīd dara ko līdzīgu.
Par svarīgākajiem darbības uzdevumiem Armīns sauc - pieprasījuma
palielināšanu, celt savu līmeni un labiekārtot darbnīcas telpas.
Savos 23 gados viņš savu nākotni šobrīd redz tepat – savā novadā.
Madara Pavlovska
redaktore
ki uzdevumi - jautājumi par Viesīti un Sēliju, atjautības uzdevumi,
sportiski uzdevumi un citi. Patiess prieks par to, ka Ilūkstes novada
jaunieši izcīnījuši godalgoto 2. vietu, kas bija labs sākums kausa izcīņai. Jaunieši, kuri piedalījās pirmajā Sēlijas Ģenerāļu kausa izcīņā - Dinija Rimoviča, Kalvis Krievāns, Ģirts Pokšāns un Kristers
Millers.
2.posms - 12.04., notika Sēlijas Ģenerāļu kausa izcīņas 2.posms
Jaunjelgavā - šaušana. Pirms sacensību sākuma jauniešiem bija iespēja izjaukt un salikt atpakaļ AK-4 ieročus. Pirms starta bija dota
instruktāža par ieroču pielietojumu. Šī posma sacensībās piedalījās
6 komandas. Mūsu komandas rezultāts bija 179 punkti un tā rezultātā 2.vieta. Komandā piedalījās - Rūta Krievāne, Dāvis Surgovts,
Dmitrijs Romanovs un Mārtiņš Rubļevskis. Mūsu komandas sastāvā bija arī dalībnieks, kurš ieguva viss vairāk punktu individuāli
- 111punktus(Dmitrijs Romanovs).
3.posms - 25.05. notika Ģenerāļu kausa izcīņas 3.posms, Jēkabpils
novadā, Zasā. Kopā sacensībās piedalījās 7 komandas. Komandu uzdevums bija 1.stafete, 2. orientēšanās. Vērtēts tika ne tikai laiks,
bet arī izpildito uzdevumu precizitāte. Mūsu Ilūkstes novada komanda ieguva godalgoto 1.vietu. Komandu dalībnieki - Sintija Osīte,
Kristaps Kozinda, Kalvis Krievāns un Ģirts Pokšāns.
4.posms - 15.06., Krustpils novadā notika Latvijas Ģenerāļu kluba
ceļojošā kausa izcīņas 4.posms, kur piedalījās arī Ilūkstes novada
jaunieši. Sacensības notika Krustpils novada Kūku pagastā jaunajā
šķēršļu joslā. Ilūkstes novada komanda izcīnīja 2.vietu. komandā Rūta Krievāne, Rūdolfs Surgovts, Armands Macijevskis un Ritvars
Kozinda.
Sakām lielu paldies visiem jauniešiem, kuri ņēma dalību Latvijas
Ģenerāļu kluba ceļojošā kausa izcīņas pirmajos četros posmos!
Lāsma Pokšāne
Izglītības metodiķe(darbā ar jauniešiem)
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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.

PIEEJAMS ATBALSTS AR
LAUKSAIMNIECĪBU NESAISTĪTU
DARBĪBU VEICINĀŠANAI, ARĪ TŪRISMA
AKTIVITĀTĒM
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā
“Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību
radīšanā un attīstīšanā”.
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar
lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus
ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.
LAD direktores vietnieks Ğirts Krūmiņš atzīst: “Šis ir ilgi gaidīts
atbalsta pasākums, jo tā ir iespēja maziem lauku uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, kā arī pilnveidot tūrisma
pakalpojumus. Jau iepriekšējā plānošanas periodā interese par šo
pasākumu bija ļoti liela – tika attīstīta dažādu pakalpojumu sniegšana laukos, arī kokapstrāde, metālapstrāde un citas nozares. Tā ir
iespēja ne tikai radīt darba vietas laukos, bet saglabāt arī esošās.
Aicinu lauku uzņēmējus būt aktīviem un izmantot šo iespēju.”
Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām

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
aktivitātēm:
-”Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un “Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” 5 000 000
EUR apmērā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa;
-aktivitātei “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 5 000 000 EUR apmērā, arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa.
Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pieejamo
finansējumu katrām reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī
nosacījumiem atbalsta saņemšanai, ir pieejama LAD mājaslapā.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu,
vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas
centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).
Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības” apakšaktivitātē.
Lauku attīstības daļa:
Tālrunis: 25726007
LAD Klientu daļa:
Tālrunis: 67095000

KURSI AITKOPJIEM
Pirmā interesentu grupa ir beigusi profesionālās pilnveides kursus
“Veterinārijas pamati aitu ganāmpulkā”. Kursos zināšanas ieguva aitkopji no Ilūkstes, Jēkabpils, Salas, Aizkraukles, Ludzas un
Līgatnes novadiem. Kursu norises laikā izveidojās bagātīgs mācību
materiāls, aitu fermu apmeklējumu laikā iegūta praktiska pieredze,
bet savstarpējo diskusiju laikā iegūtas vērtīgas atziņas.
Kursu noslēgumā izglītojamie saņēma valsts atzītu apliecību par
profesionālās pilnveides programmas 160 stundu apjomā apguvi,
kura ļauj startēt arī uz dažādiem nelieliem ES atbalsta projektiem.

Apkopojot kursu dalībnieku atsauksmes par mācību norisi, varam
secināt, ka kursi noritējuši veiksmīgi un varam turpināt apmācīt
nākamo aitkopju grupu rudenī. Nodarbības plānojam uzsākt 14.
septembrī.
Bebrenes VP vidusskola

15

N O VA D A

S V Ē T K I

SVINĒSIM ILŪKSTES NOVADA
SVĒTKUS
Ar daudzveidīgu pasākumu programmu no 11. – 16.jūlijam tiks
svinēti Ilūkstes novada svētki.
Novada iedzīvotāji un viesi tiek aicināti radīt svētkus kopā, apmeklējot visdažādākos pasākumus. Svētku nedēļas laikā būs muzikālie
vakari pie strūklakas Ilūkstē un izbraukuma koncerti pa visu novadu, tirdziņi, radošās darbnīcas, konference, saieti un citas aktiv-

NOTIKS KONFERENCE
“ILŪKSTES NOVADA MANTOJUMS”
Ilūkstes novads atrodas piektajā Latvijas kultūrvēsturiskajā novadā-Sēlijā. Tas aizņem 648,40 m², it kā mazs novads, bet tajā pat
laikā arī liels, jo mums ir ko piedāvāt… Ilūkstes novads – tā ir vieta, kas kopā vieno Vecā Stendera bērnības sapņu zemi un Sprīdīša
valstību Pilskalnes Siguldiņā, kur vīnogu tēva Paula Sukatnieka
darba lauks mijas ar koka amatniecības mākslu. Ilūkstes novada
dievnami, kas iezvana dienasvidu, Subates teiku apvītie dziļie ezeri,
un putnu pulcēšanās centrs Sēlijas piektā gadalaika – atbūdas palu
plašumos, aicina sajust Augšzemes mieru un spēku vienkopus…
Ilūkstes novada svētku ietvaros, visi ir mīļi aicināti 15.jūlijā plkst.
10.00 uz konferenci “Ilūkstes novada mantojums”, kas notiks
Ilūkstes novada kultūras centrā, kur Jūs varēsiet iepazīties
ar novada vērtībām, ar ko mēs lepojamies.
Konferences “Ilūkstes novada mantojums” programma
9.00 -10.00 Reģistrēšanās ( INKC 1 .stāvā)
10.00 Konferences atklāšana
10.05 -10.15 BJC folkloras kopas “Zīle” uzstāšanās
10.15 - 10.30 Ilūkstes novada priekšsēdētāja uzruna

IILŪKSTES NOVADA SENIORU
SAIETS EGLAINES PAGASTĀ
14.jūlijā plkst. 11.00 visi novada seniori un ikviens interesents
tiek aicināti uz gadskārtējo Ilūkstes novada pensionāru saietu,
kas šoreiz notiks Eglaines pagastā Sviļu ezera krastā atpūtas
bāzē “SALIŅAS”. Šeit mūs sagaidīs pašdarbnieku uzstāšanās,

NOTIKS PIRMĀS SĒLIJAS NOVADA
VASARAS SPORTA SPĒLES „SĒLIJA
SPORTO”
Ilūkstes pilsētas stadionā 16.jūlijā sākot no plkst.10.00 notiks Sēlijas novadu pašvaldību sporta sacensības. Svētku „Sēlija sporto”
mērķis ir ne vien sekmēt sporta attīstību Sēlijā un veicināt novada iedzīvotāju iesaistīšanos sporta aktivitātēs, bet arī stiprināt

TŪRISMA RALLIJS ILŪKSTES
NOVADĀ “CITĀDAIS CEĻOJUMS”
Ja esi atraktīvs, jautrs, asprātīgs, mazliet azartisks, vēlies patīkami
pavadīt laiku ar ģimeni, draugiem, tad aicinām Tevi 2016. gada 15.
jūlijā piedalīties Ilūkstes novada Tūrisma rallijā “Citādais ceļojums”. Maršruts vedīs pa Ilūkstes novadu, lai netradicionālā un
atraktīvā veidā iepazīstinātu ar mūsu novada tūrisma objektiem
un Sēlijas skaisto dabu. Rallija laikā noskaidrosim aktīvākās un radošākās rallija dalībnieku ekipāžas.
Tūrisma rallijs ir kā ekskursija pēc sastādīta maršruta, kur katra komanda iesāks startu Stadiona ielā, Ilūkstē. Dalībnieku ier-
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itātes (no 11. – 14.jūlijam). Notiks pirmās Sēlijas novada vasaras
sporta spēles „Sēlija sporto” (16.jūlijā), dosimies aizraujošā tūrisma
rallijā pa Ilūkstes novada īpašākajām vietām (15.jūlijā), sagaidīsim
viesmāksliniekus – Igo, Ati Auzānu, Rūtu Dūdumu, Antru Stafecku
un grupu „Liepavots” (15.,16.jūlijā). Svinību noslēgumā - 16.jūlijā tautas deju lielkoncerts „Paaudzes satiekas dejās” un balle līdz rīta
gaiļiem.
Madara Pavlovska
redaktore
10.30 - Palu zeme Dviete, jeb 5 Ilūkstes novada gadalaiks
+ filmas demonstrēšana( 10.min., ieskats) / Dr. biol Dāvis Gruberts
10.50 – Mūsu dižais Stenders / Stefānija Lazdāne, biedrības
“Stendera mantinieki” G.F. Stendera mājas lietu glabātāja
11.00- Ilūkstes pilsētas skolas laiku ritumā /Ilūkstes novada
centrālās bibliotēkas lasītavas vadītāja Gane Rošāne/
11.30- Bebrenes tautas tērpa daudzveidība / Jurgita Gruberte un Inga Zeltiņa Bebrenes folkloras kopas ”Ritam” dalībnieces /
12.00 - Biedrība “Dvietes vīnogas” ieceres, idejas un
izdarītais / Biedrība “Dvietes vīnogas” un P.Sukatnieka muzeja
vadītāja Vanda Gronska
12.10- Pilskalnes Siguldiņa-ģimeniskai atpūtai piemērotākā
vieta Sēlijā / Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore un dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja
Skaidrīte Azarstarpe
12.25 - Lašu koris –Ilūkstes novada lepnums / Šēderes KN
vadītāja Silvija Spaļva un Šēderes pagasta bibliotēkas
vadītāja Ruta Šeršņova
12.35 – Subates pērle-luterāņu baznīca / Subates luterāņu
aznīcas draudzes priekšniece Inese Ziediņa

sengaidītas un nejaušas tikšanās vasaras vidū, kā arī groziņballe
Viestura Celmāra vadībā. Šajā dienā tiek piedāvāta arī iespēja
apmeklēt Vecā Stendera muzeju, kur izveidotas vairākas jaunas un
neparastas ekspozīcijas. Šajā sakarā tikšanos savlaicīgi jāsarunā ar
Stefāniju Lazdāni, zvanot 28 356 825
Ligita Petuhova
Eglaines KN vadītāja

draudzīgas attiecības ar kaimiņu novadu iedzīvotājiem.
Sporta svētku ietvaros būs komandu un individuālie sporta veidi,
bērnu sacensības, kā arī pašvaldību darbinieku komandu sacensības.
Nāc, iesaisties un atbalsti!
Madara Pavlovska
redaktore

ašanās un reģistrācija pasākuma dienā no plkst. 16:00, sacensību
starts plkst. 16:30. Rallija finiša vieta Grāvju ielā blakus estrādei,
finišs līdz plkst. 19:30. Rallija vakara apbalvošanas ceremonija plkst. 20:30 Ilūkstes brīvdabas estrādē, Grāvju ielā 2A.
NOTEIKUMI: Katram dalībniekam rallija starta punktā tiks
iedots ceļvedis ar kontrolpunktu aprakstu, pēc kura vadoties, apskatot un iepazīstot novadu, jāveic rallija distance. Katrā kontrolpunktā pasākuma organizatori fiksēs dalībnieku klātbūtni un
kontrolpunktos izpildītos atraktīvos (jautros, asprātīgos, izzinošos
un darbīgos) uzdevumus, piešķirtā ceļveža noslēguma lapā atzīmējot uzdevumos iegūto punktu skaitu. Ja netiks apmeklēti visi kontrolpunkti, punkti tiks piešķirti tikai par tiem kontrolpunktiem,
kuros izpildīti uzdevumi. Finišā - pirms pasākuma noslēguma cere-
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monijas - tabulas tiek nodotas apkopošanai.
Piedalīties var ikviens, kura rīcībā ir vieglā automašīna, busiņš,
motocikls, vai pat velosipēds. Ātrumam nebūs nozīmes, jo tūrisma
rallijs ir izbrauciens, kur galvenais ir redzēt un iepazīt to, kas varbūt nedaudz piemirsies, vai nav bijis pamanīts.
Rallija dalībnieku komandas, kuras iegūs 1.-3. vietu, tiks apbalvotas ar īpašām pārsteiguma balvām. Paredzētas arī speciālās
nominācijas.
Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu tic@ilukste.lv, sūtot sekojošu informāciju: komandas nosaukums, komandas kapteinis, dalībnieku vārdi, uzvārdi, pārstāvētā pilsēta/pagasts.
Pieteikties un noskaidrot visus interesējošos jautājumus var
telefoniski, zvanot uz Ilūkstes novada pašvaldību, tālr. 65447860.
Ja kāds vēlēsies piedalīties, bet nebūs iepriekš piereģistrējies, to
varēs izdarīt arī pasākuma dienā, bet vēlams sacensībām pieteikties
laicīgi.
SVARĪGI:
• Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām,
jābūt OCTA un derīgai tehniskajai apskatei;

TŪRISMA RALLIJS ILŪKSTES
NOVADĀ “CITĀDAIS CEĻOJUMS”
NOLIKUMS
1. Rallija mērķis un uzdevumi:
1.1. Netradicionālā un atraktīvā veidā iepazīstināt ar Ilūkstes novada tūrisma objektiem, Sēlijas skaisto dabu.
1.2. Iesaistīt Ilūkstes novada iedzīvotājus un viesus novadā notiekošajās aktivitātēs.
1.3. Noskaidrot aktīvākās un radošākās rallija dalībnieku ekipāžas.
2. Rallija norises vieta un laiks:
2.1. Rallija atklāšana notiks Stadiona ielā, Ilūkstē.
2.2. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija pasākuma dienā, 2016.
gada 15. jūlijā no plkst. 16:00, sacensību starts plkst. 16:30.
2.3. Rallija ekipāžu kustība notiek atbilstoši Organizatoru izstrādātajam ceļvedim pa vispārējās lietošanas ceļiem, kuri netiek slēgti
publiskai satiksmei.
2.4. Finišs līdz 19:30 Grāvju ielā blakus estrādei.
2.5. Atkarībā no dalībnieku skaita, var tikt izmainīts pirmās automašīnas starta laiks, par visām izmaiņām tiks ziņots.
2.6. Ieeja pasākumā bez maksas.
3. Rallija vadība:
3.1. Ilūkstes novada pašvaldība.
3.2. Atbildīgās personas: Ieva Rimeicāne, Dace Stalidzāne.
4. Rallija dalībnieki
4.1. Piedalīties var ikviens novada iedzīvotājs un arī viesi.
4.2. Ekipāžā dalībnieku skaits var būt dažāds, atkarībā no tā, kāds
konkrētajā spēkratā ir paredzētais pasažieru skaits.
4.3. Spēkrats var būt vieglā automašīna, busiņš, motocikls, vai pat
velosipēds.
4.4. Plānotais ekipāžu skaits – līdz 50.
4.5. Rallija pasākuma laikā dalībnieki paši uzņemas atbildību par
sevi, savu mantu, dzīvību un veselību, kā arī par savu darbību rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu mantai, dzīvībai vai veselībai.
4.6. Dalībnieki (komandu kapteiņi) ar parakstu uz šī nolikuma pielikuma apliecina, ka iepazinušies ar nolikumu, tā noteikumiem un
apņemas to ievērot.
5. Rallija maršruts, starta kārtība
5.1. Katram dalībniekam rallija starta punktā tiks iedots ceļvedis ar
kontrolpunktu aprakstu, pēc kura vadoties, jāveic rallija distance.
5.2. Nesagaidot organizatoru uzaicinājumu, doties uz startu aizliegts, tiks fiksēts videoierakstā.
5.3. Rallija ekipāžu automašīnām komandas reģistrācijas brīdī tiks
Informējam, ka sakarā ar Tūrisma ralliju Ilūkstes novadā „Citādais ceļojums”, kas šī gada 15.jūlijā laika posmā no plkst. 16:30
līdz 19:30 novada svētku ietvaros norisināsies visā Ilūkstes novada teritorijā, būs novērojams daudz braucēju – tūrisma rallija dalībnieku ekipāžu, tāpēc paredzama intensīva satiksme.
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•

Rallija dalībniekiem OBLIGĀTI jāievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumi. Par personisko drošību atbild paši dalībnieki;
• Ātrums un laiks netiks vērtēti;
• Nav obligāts nosacījums izbraukt visus kontrolpunktus;
• Rallija un noslēguma pasākuma dalībniekiem jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildīgo personu norādījumi.
Būs aizraujoši un interesanti! It visur sagaidīs
īsta piedzīvojumu garša.
Būs iespēja iepazīties ar novada skaisto dabu un tās dažādību –
apmeklēt, izbaudīt un iepazīt novada zināmos un ne tik zināmos
tūrisma objektus.
Tiekamies 15. jūlijā! Aizraujošs ceļojums Ilūkstes novadā
“Citādais ceļojums”!
Sīkāka info: www.ilukste.lv, tālr. 65447860, tic@ilukste.lv
Dace Stalidzāne
Tūrisma un attīstības speciāliste
izsniegti starta numuri.
5.4. Rallija distance veidota pa Latvijas Republikas vispārējas lietošanas ceļiem.
5.5. Atrodoties rallija kontrolpunktos uzdevumu veikšanas laikā,
automašīnas dzinējam jābūt izslēgtam.
5.6. Katrā kontrolpunktā pasākuma organizatori fiksēs dalībnieku
klātbūtni un kontrolpunktos izpildītos uzdevumus, piešķirtā ceļveža noslēguma lapā atzīmējot uzdevumos iegūto punktu skaitu. Tiesības veikt atzīmes ir tikai pasākuma organizatoriem, kas izdarīto
atzīmi apliecinās ar savu parakstu.
6. Vērtēšana
6.1. Maksimālais iespējamais laiks, kurā ekipāžai jānokļūst no starta līdz finišam, ir 3 (trīs) stundas, neatkarīgi no tā, kad uzsāk startu
(jo vēlāk izbrauc, jo mazāk laika). Ja ekipāža finiša taisni šķērso pēc
plkst. 19:30, ekipāža tiek diskvalificēta.
6.2. Ja netiek apmeklēti visi kontrolpunkti, punkti tiek piešķirti
tikai par tiem kontrolpunktiem, kuros izpildīti uzdevumi.
7. Apbalvošana
7.1. Par Rallija vakara apbalvošanas ceremonijas vietu noteikta
Ilūkstes brīvdabas estrāde, Grāvju iela 2A, apbalvošanas norises
laiks plkst. 20:30.
7.2. Rallija dalībnieku komandas, kuras iegūs 1.-3. vietu, tiks apbalvotas ar īpašām pārsteiguma balvām. Paredzētas arī speciālās
nominācijas.
8. Pieteikšanās:
8.1. Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu tic@ilukste.lv, sūtot sekojošu informāciju: komandas nosaukums, komandas kapteinis, dalībnieku vārdi, uzvārdi, pārstāvētā pilsēta/pagasts.
8.2. Pieteikties un noskaidrot visus interesējošos jautājumus var
telefoniski, zvanot uz Ilūkstes novada pašvaldību, tālr 65447860.
8.3. Ja kāds vēlēsies piedalīties, bet nebūs iepriekš piereģistrējies,
to varēs izdarīt arī pasākuma dienā.
9. Aktuāli
9.1. Nepieciešams līdzi ņemt fotoaparātu (vai mobilo telefonu) ar
fotografēšanas iespējām.
9.2. Transporta līdzeklim jāatbilst visām tehniskajām prasībām, jābūt OCTA un derīgai TA.
9.3. Rallija dalībniekiem OBLIGĀTI jāievēro Latvijas Republikas
Ceļu satiksmes noteikumi un šī nolikuma prasības. Par personisko
drošību atbild paši dalībnieki.
9.4. Ātrums un laiks netiks vērtēti.
9.5. Nav obligāts nosacījums izbraukt visus kontrolpunktus.
9.6. Rallija un noslēguma pasākuma dalībniekiem jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi un atbildīgo personu norādījumi.
9.7. Ilūkstes novada pašvaldība NEUZŅEMAS nekādu atbildību
par iepriekšminēto noteikumu neievērošanu.
Lūdzam ievērot drošību, kā arī būt saprotošiem!
Vairāk informācijas par Tūrisma ralliju, kā arī citām Ilūkstes
novada svētku aktivitātēm atrodams Ilūkstes novada mājaslapā
www.ilukste.lv
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PAGASTU ĪSZIŅAS

•

no Bebrenes:
• Maijā tika dibināts Bebrenes pagasta Senioru klubs. Kopīgā
senioru saietā, kas notika Dvietes palienes informācijas centrā
„Gulbji” piedalījās aktīvākie pagasta seniori, kas darbojas kopās
„Labākie gadi”, „Mare”, „Māras”, „Rudzupuķes”, „Sarmas”,
kā arī viesi. Pasākuma organizētāja – biedrība „Sēlene” iepazīstināja ar savām idejām jaunās tradīcijas turpināšanai, bet seniori aizpildīja anketas ar saviem ieteikumiem un vēlējumiem
turpmākajai kluba darbībai. Pasākuma laikā seniori dalījās savā
pieredzē, notika pirmā sadarbības spēle un senlietu muzeja apmeklēšana. Arī pārējie Bebrenes pagasta seniori tiek aicināti
iesaistīties daudzveidīgās dzīves norisēs un veidot jaunas un
aizraujošas senioru kopas.
• 13. jūnijā pie pagastmājas lielie un mazie zēni un meitenes varēja izmēģināt roku gaisa raķešu modelēšanā un gaisā laišanā.
Nodarbību vadīja Baiba un Kristīne - meitenes no Daugavpils.
• 6. jūlijā plkst. 10:00 Bebrenē, Dvietes palienes dabas
parka informācijas centrā "Gulbji" (ierašanās no 9:30)
notiks seminārs "Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas pieredze un izaicinājumi Dvietes palienē". Seminārs plānots, lai veicinātu sadarbību un diskusijas starp zemes
īpašniekiem un Lauku atbalsta dienestu, dalītos pieredzē, apspriestu bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas un atbalsta
saņemšanas problēmsituācijas un meklētu iespējamos risinājumus. Seminārs tiek organizēts Latvijas vides aizsardzības fonda
projekta "Dabas aizsardzības plāna pasākumu īstenošana dabas
parkā "Dvietes paliene"" (2016) ietvaros.
Benita Štrausa (Bebrenes pagasta pārvaldes vad.)
no Subates:
• Līgo dienas vakara saules sasildīti Subates KN pašdarbības kolektīvi-dejotāji un dziedātāji- izstaigāja Subates ielas ar dziesmām un dejām viesojoties pansionātā Miera nams, Līvānu māju
ciematā, daudzstāvu māju pagalmā 1.maija ielā, aprūpes centrā
Subate. Iepriecinājumu un labu omu svētkos guvām abpusēji-skatītāji un koncertētāji.
•
Tradicionāli, jau trīspadsmito reizi, jūlija sākums Subatē ir
pludmales volejbola turnīra laiks. Tā ir iespēja tikties un cīnīties
komandām, līdzjutēji var piedalīties dažādās jautrās sacensībās.
Tā ir iespēja visiem kopā labi pavadīt laiku zem bišu pilnajām
Ezermalas parka liepām. Šovasar pludmales volejbola turnīrs notiks 9.jūlijā, sākums 10.00.
Gunta Okmane (Subates KN vad.)
no Pilskalnes:
• Sagaidot Ilūkstes novada svētkus Pilskalnes pagasts ir tērpies
svētku rotā. Darbs pie vides elementu- dekoru izveides sākās jau
februārī, kad tika gādāti materiāli, pīti pinumi. Agri pavasarī
pagasta teritorijā tika veikti vides apzaļumošanas darbi, laboti
un pilnveidoti jau vidē esošie dekori un īstenota iecere par ziedu
laivas izbūvi, kas jau ir redzama dīķī pie pagasta pārvaldes ēkas.
Īpaša noskaņa te ir iestājoties tumsai, kad laivā iedegas āra led
lampas.
Lai sagādātu noformējumam velosipēdus un riteņus bija jāuzrunā daudzi cilvēki. Rrezultātā ar prieku varam teikt paldies
Annai Timšānei no Ilūkstes, Ārijai Žižinai no Šēderes pagasta,
Marijai Kezikai, Lidijai Rbinei, Zigrīdai Purvinskai, Natālijai
Bjalkovskai, Vitālijam Bigatam, Genādijam Riekstiņam no Pilskalnes pagasta, kā arī Daugavpils novada Vaboles pagasta iedzīvotājām Anitai Kološai, Olgai Ignatānei un Pilskalnes pagasta
pārvaldes darbiniekiem. Visi kopā esam paveikuši darbu, kas
sagādā prieku sev un citiem.
Skaidrīte Azarstarpe
(Dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vad.)
no Šēderes:
• Šēderes KN 5.jūnijā uz teātra izrādi „Jūras gaiss”aicināja
Ilūkstes KC dramatiskā kolektīva aktieri.
• 18.jūnijā Šēderes pagasta Lašu koris kopā ar citiem Ilūkstes novada pašdarbības kolektīviem piedalījās IV „Sēlija rotā” svētkos
Aknīstē.
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Saulainajā un siltajā Līgo vakarā izskanēja svētku koncerts,
kurā piedalījās kapela „Augusti” no Līvāniem. Kad saule posās
uz rietēšanu, pagasta Jāņi iekūra ugunskuru un līksmība nerimās līdz saules lēktam.
Silvija Spaļva (Šēderes KN vad.)

no Dvietes:
•

26. jūnijā Dvietes parka lapenē tika rādīta pirmizrāde „Ciema
amazones”. Pasākumu organizēja Dvietes amatierteātris „Nebēdnieki” un režisore Virgīnija Fjodorova. Atbalstīja Dvietes
KN vadītāja Marija. Neskatoties uz to, ka laiks bijis karsts uz
pirmizrādi ieradās daudz apmeklētāju, un daudzi no tiem pēc
izrādes pasniedza ziedus aktieriem. Pēc izrādes radās doma, ka
šādas vasaras pirmizrādes varētu ieviest kā tradīciju Dvietē!
Marija Setkovska (Dvietes KN vad.)

•

18. jūnijā Dvietē notika labdarības pasākums Dvietes muižas
ēkas atjaunošanas atbalstam, ko rīkoja biedrība „ Dvietes vīnogas ” un deju kopa „ Saulespuķes ” :
1) Dvietes muižas ēkā tika atklāta izstāde „ Tērpi. Rokdarbi.
Rotas. Iedvesmo! ”,
2) Dvietes parka estrādē notika koncerts – sadancis, kurā piedalījās Dvietes deju kopa „ Saulespuķes ” un ciemiņi – 9 Latgales un Sēlijas senioru deju kopas no dažādiem novadiem.

•

Muižas ēkas tuvumā, pie Dvietes dīķa, biedrība „ Dvietes vīnogas ” ar atbalstītāju palīdzību ir izveidojusi jauku atpūtas vietiņu un laivu piestātni, ir sakopusi „ Ošleju ” māju apkārtni. Iepriekš sazinoties pa telefonu, tiek piedāvāti izbraucieni ar laivu
pa Dvietes dīķi.

•

Gatavojoties novada svētkiem, Dvietē tapuši atbilstoši noformējumi pie Dvietes uzraksta, pie pagasta pārvaldes ēkas, Dvietes
parka un dīķa teritorijā. Interesanti noformēti velosipēdi izvietoti pie privātmājām „Smiltaines ”,
„Vidzemnieki” un „Zirnīši”. Īpašs paldies par sniegto atbalstu
pagasta
noformējumu veidošanā Dacei Stapkevičai, Pēterim Skrindževskim,
Maksimam Rakickim, Valentīnai Dilānei, Jurim Rimicānam,
Rihardam
Miltiņam, Mārim Timšānam, Lienei Greļevskai, Vasilinai Petrovai.
Iveta Plone (Dvietes pagasta pārvaldes vad.)

no Eglaines:
•

29.jūnijā Vecā Stendera muzejā tikai aizvadīta Pēterdiena. Pēcpusdienas pasākumu organizēja "Stendera novadnieki". Pasākums iesākās ar Saulgriežu ugunskura iekuršanu šogad- pēdējo
reizi. Pēterdiena, kā rakstīts ir Saulgriežu cikla noslēguma diena, tāpēc šajā dienā pēdējo reizi tiek dziedātas Līgo dziesmas.
Ieklausoties latvju dainās par Pēterdienu, Jāņiem un Vasaras
saulgriežiem, pasākuma apmeklētāji piedalījās "Dziesmu duelī".
Noskaidrojām, kādi ticējumi un norādījumi raksturīgi šajā dienā. Tā kā viens no ticējumiem saka, ka šajā dienā nevar daudz
strādāt (vākt, grābt sienu, šķīt sīpollokus, u.c.), tad visi kopā
pievērsāmies seno latviešu rotaļu iepazīšanā un devāmies arī
aktīvā stafetē. Pasākumu noslēdzām ar dzeltenā siera rituļa dalīšanu un kopīgu vakarēšanu. Lai gan apmeklētāju pulciņš bija
neliels, tomēr mēs priecājamies par ikvienu, kas nāk talkā sava
kultūras mantojuma saglabāšanā tepat - Stendera muzejā. Aicinam arī turpmāk sekot līdzi info un piedalīties! Paldies Zitai
Plonei un Kristapam Lisovskim, kuri brīvprātīgi palīdzēja sagatavot Stendera muzeja pagalmu šiem svētkiem. Paldies LSK
Ilūkstes un Daugavpils nodaļai par ziedotajiem materiāliem
biedrības darbībai.
Zanda Lisovska (pārstāvot "Stendera novadnieki")
Informāciju apkopoja
Madara Pavlovska, redaktore

PIEMIŅĀ...
24.maija vakars nesa sēru vēsti...
28.maijā mūžīgā miera šūpulī pavadījām Alvi Šedi.
Alvja tuvinieki, vecāki Zita un Aldis, līgava Liene vēlas izteikt
pateicību ikkatram... par sniegto palīdzību un atbalstu, mierinājuma vārdiem, siltajām domām... paldies sakot Ilūkstes novada
pašvaldībai, novada iedzīvotājiem, katram, kurš bija un ir kopā
un siltās atmiņās glabā Alvja piemiņu.
Pēkšņais un traģiskais notikums lika apstāties daudziem novada iedzīvotājiem, pašvaldībai izsludinot arī sēru dienu. Augustā Alvim būtu apritējuši 25 gadi... Kopš pagājušā gada vasaras
viņš bija uzņēmies un veiksmīgi pildīja Ilūkstes novada Sporta
skolas direktora pienākumus, viņš bija viens no talantīgākajiem
Ilūkstes un Daugavpils basketbolistiem, spēlēja Latvijas basketbola līgas 3. divīzijā, trenēja jaunos basketbolistus Daugavpils
Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Ilūkstes novada vārdu nesa
arī uzstājoties ar INKC jauniešu deju kolektīvu „Labrīt!”, un
sevi sauca par novada patriotu. Alvim piemita spēja izvirzīt mērķus visās jomās un koncentrēties uz to sasniegšanu. Ar gaišām
domām un entuziasmu Alvis risināja darba jautājumus, ikdienā

rodot prieku, brīvo laiku pavadot kopā ar ģimeni un draugiem,
un novērtējot savu līdzcilvēku atbalstu. Pagājušā gada vasarā intervijā „Ilūkstes Novada Vēstīm”Alvis saka: „Bērnībā jau visi gribējām būt policisti, ugunsdzēsēji, frizieri, vai tamlīdzīgi. Bet tad
saproti, ka ir citas intereses, vēlmes. Manas izvēles gan vairāk ir
ietekmējuši apkārtējie cilvēki, gan vecāki, gan draugi pārliecinot
un atbalstot manas idejas. Neviens neliek šķēršļus, saka – cīnies
un viss sanāks. Un viss, ko iemācies vienmēr noder. [...]Gribās,
lai novada iedzīvotāji ir aktīvi, izlien no savām četrām sienām,
lai ir jautri pavadīts laiks. Gribu, lai veiksmīgi funkcionē jaunais
sporta komplekss, lai sporta ziņā Ilūkstes novada vārds saistītos
arī ar peldēšanu, ne tikai ar futbolu. Gan jau no visiem, kādu
talantu varēs atrast.”
Gaišs, vienmēr smaidīgs un miera, cerības un darbīguma pilns –
tāds Alvis paliks līdzcilvēku atmiņu lappusēs.
„Cilvēks nekad neapstājās, cenšas sakostiem zobiem. Gribās priekš novada to labāko, lai arī apkārtējie novērtē
sniegumu, ieguldījumu, lai ir izdarīts kaut kas paliekošs. Tāpat, kā man Ilūkste ir devusi, tā gribās dot pretī,
tikai jau citā veidā, nest Ilūkstes vārdu ne tikai Latvijā,
bet arī pasaulē”-Alvis Šedis.

Lai sapnis balts viņu dvēseles aijā,
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz…
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā maijā un jūnijā reģistrēti mūžībā aizvadītie:
Bebrenes pagasts: Genuefa Maksimoviča, Dvietes pagasts: Jānis Griezāns, Jānis Samovlads, Eglaines pagasts: Alīna Aleksandroviča, Pilskalnes
pagasts: Boļeslavs Golmeisters, Prodes pagasts: Antonija Geida, Ilūkste:
Jevgeņija Abramoviča, Alvis Šedis, Vadims Antoņenko, Eleonora Silaraupa,
Janīna Puzāne, Gunārs Golvers, Subate: Sergejs Baboriko, Šēderes
pagasts: Ināra Ļebedeva, Mihails Špaks
Saules zelta piebiruši Visi mazie pudurīši,
Būt tādam saulainam Tavas dzīves gājumam
Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā maijā un
jūnijā reģistrēti jaundzimušie:
Bebrenes pagasts: Emīls Vaļuks
Eglaines pagasts: Miroslavs Avdejevs, Sofija Grāvele
Pilskalnes pagasts: Renārs Pokšāns, Margarita Ancāne
Šēderes pagasts: Elīna Vasaraudze, Arina Sribnija,
Evija Muižniece, Artjoms Zaicevs
No dzīves avota gudrību smeļot Iebrienam gados, tos nepamanot.
(V.Kokle-Līviņa)
Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās jūnijā un jūlijā
dzimušos novada iedzīvotājus:
Bebrenes pagastā: Rasmu Drulli, Ausmu Blusanoviču, Ritu Dzeni, Rasmu
Vaļuku, Annu Keivomegi, Mariju Kurjakinu, Birutu Vārslavāni, Valeriju
Bidzānu, Ritu Bružuku, Pjotru Čumiku, Olgu Kozlovu, Jāni Mustermanu,
Vadimu Sidorovu, Dzintaru Sīli, Ināru Svikli, Edgaru Svarānu, Viktoru Tamani,
Sergeju Žuravļovu
Dvietes pagastā: Annu Rimšu, Broņu Zviedrāni, Viktoru Šmitu, Annu
Cepurīti, Pēteri Motivānu, Vasilinu Petrovu
Eglaines pagastā: Jāni Beļski, Skaidrīti Lubgāni, Adriju Valpēteri, Antoņidu
Kličovaiti, Ritu Milleri, Natāliju Salnu, Henrihu Truskovski, Gunti Antoņeviču,
Alekseju Burovu, Valēriju Ivanovu
Pilskalnes pagastā: Ninu Čamani, Jāni Niviero, Jāni Ploni, Birutu Reuku,
Benitu Smaļensku,
Prodes pagastā: Valdi Čamānu, Ivanu Šļapkovu, Aiju Lošaku, Aiju Rūrāni
Šēderes pagastā: Serafimu Ribicku, Alisu Travinu, Jāni Vildēlu
Subatē: Juri Babieti, Tamāru Ļebedevu, Natāliju Koldovu, Daini Zosinu
Ilūkstē: Valentīnu Ļapinu, Ļubovu Petrovu, Jadvigu Plostnieci, Nadeždu Udovu,
Annu Veibu, Jāni Vuškānu, Viktoru Ivļevu, Anatoliju Kazaku-Kazaķeviču,
Henriku Kukli, Jeļenu Kupčuni, Romaldu Užuli, Vincentiju Aļehnoviču, Teresu
Barkovsku, Viktoriju Bogdanoviču, Modri Dobelmani, Juri Holmeisteru, Induli
Krūmiņu, Zinaīdu Ķederi, Janīnu Lepu, Pēteri Možeiko, Irēnu Orlovu, Jāni
Pāvišku, Anatoliju Pinčuku, Aleksandru Semjonovu, Germanu Grigorjevu,
Alekseju Maliju, Jāni Sauku, Līgu Štāli, Jāni Ūbeli
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KAPUSVĒTKU LAIKI

Ilūkstē:
Ilūkstes katoļu kapos 17.jūlijā 14.00
Ilūkstes luterāņu kapos 10.jūlijā 10.00
Pilskalnes pagastā:
Kalvānu kapos 16.jūlijā 14.00
Kalnišķu kapos 2.jūlijā 15.00
Doļnajas kapos 24.jūlijā 14.00
Ludvigovas kapos 30. jūlijā 14.00
Laišķu kapos 10. jūlijā 14.00
Dvietes pagastā:
Zviedrānu kapos 9.jūlijā 15.00
Munču kapos 16.jūlijā 15.00
Zariņu kapos 23.jūlijā 15.00
Jadvigovas kapos 30.jūlijā 15.00
Šēderes pagastā:
Grendzes vecajos kapos 3.jūlijā 15.00
Grīnvaldes kapos (katoļu) 23.jūlijā 14.00
Grīnvaldes kapos (luterāņu)24.jūlijā 13.00
Raudas kapos 24.jūlijā 14.30
Pakapenes kapos 20.augustā 14.00
Grendzes jaunajos kapos 6.augustā 12.00
Smelines kapos 6.augustā 14.00
Eglaines pagastā:
Pabēržu kapos 3. jūlijā 11.00
Sārtenes (Červonkas) kapos 3. jūlijā 12.30
Lašu kapos 23. jūlijā 11.00
Kaminčas kapos 23. jūlijā 13.00
Sārtenes (Červonkas) kapos 25. jūnijā 14.00
Kaminčas kapos 25. jūnijā 16.00
Subates pilsētā un Prodes pagastā:
Subates katoļu kapos 2.jūlijā 14.00
Vārnišķu kapos 2.jūlijā 15.30
Baltmuižas kapos 16.jūlijā 14.00
Subates luterāņu kapo 17.jūlijā 14.00
Gulbenes kapos (luterāņu) 23. jūlijā 14.00
Gulbenes kapos (katoļu) 7. augustā 11.00
Baltmuižas kapos 7. augustā.13.00
Amasišķu kapos 7.augustā 15.00
Bebrenes pagastā:
Čamānu kapos 9.jūlijā 15.00
Bebrenes katoļu kapos 30.jūlijā 13.00
Bebrenes luterāņu kapos 30.jūlijā 16.00
Subates pilsētā un Prodes pagastā:
Subates katoļu kapos 2.jūlijā 14.00
Vārnišķu kapos 2.jūlijā 15.30
Baltmuižas kapos 16.jūlijā 14.00
Subates luterāņu kapo 17.jūlijā 14.00
Gulbenes kapos (luterāņu) 23. jūlijā 14.00
Gulbenes kapos (katoļu) 7. augustā 11.00
Baltmuižas kapos 7. augustā.13.00
Amasišķu kapos 7.augustā 15.00
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Maketēšana: Igors Madžulis
tirāža - 600 eksemplāri.
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