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D O M E S  Z I Ņ A S

 I L Ū K S T E S  N O V A D A  V Ē S T I S

PAR DOMES SĒDĒM SEPTEMBRĪ
29.septembrī notika divas sēdes-kārtējā un ārkārtas.

Kārtējā sēdē tika izskatīti 29 darba kārtības jautājumi.
1. Par uzticības izteikšanu Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Ste-

fanam Rāznam.
2. Par uzticības izteikšanu Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja viet-

niekam Maiguram Krievānam.
3. Par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.
4. Par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra lēmumā Nr.41 “Par Ilūkstes 

novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atal-
gojuma noteikšanu”.

5. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
6. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības iestādēm.
7. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.
8. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu ielā 36-17, Ilūkstē nodošanu atsa-

vināšanai.
9. Par pašvaldības dzīvokļa Senlejas iela 4-8, Pilskalnes pagastā nodoša-

nu atsavināšanai.
10. – 13 . Par pašvaldības zemes iznomāšanu un nomas tiesību izbeigšanu 
Ilūkstes pilsētā un Bebrenes pagastā 
14.Par pašvaldības zemes (4444 006 0035) Bebrenes pagastā nomas tiesī-
bu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par pašvaldības zemes (4490 002 0242) Šēderes pagastā nomas tiesī-
bu izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16.Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Kro-
dziņi” Šēderes pagastā.
17. – 21. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
22.Par zemes nomas līguma nepagarināšanu  Bebrenes pagastā.
23.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Auziņas 2” Pilskalnes pa-
gastā nodošanu atsavināšanai.
24.Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības “Salinieši 1” Eglaines pa-
gastā nodošanu atsavināšanai.
25. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Pilskalnes pagastā nodo-
šanu atsavināšanai un nosaukumu “Jaunkastaņi” un “Lejaskastaņi” pie-
šķiršanu.
26. Par zemes robežu precizēšanu Ilūkstes ielā, Subatē.
27. – 29. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Bebrenes, Šēderes 
un Eglaines pagastā. 

- Jautājums par uzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam Stefanam 
Rāznam  un domes priekšsēdētāja vietniekam Maiguram Krievānam 
tika skatīts  pamatojoties uz abu amatpersonu lūguma, ko viņi izteica 
un deputāti atbalstīja  26.septembra komiteju kopsēdē. Domes sēdē par 
uzticības izteikšanu Stefanam Rāznam nobalsoja 9 deputāti, atturējās - 
2, balsošanā nepiedalījās 4 deputāti. Par uzticības izteikšanu Maiguram 
Krievānam nobalsoja 9 deputāti, atturējās – 1, balsošanā nepiedalījās 5 
deputāti.

- Apstiprināja šādu Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas maksas pakalpo-
jumu cenrādi:
             

Pakalpojuma veids Mērvienība
Cena bez 

PVN 
(euro)

Klases telpa izņemot datorklasi, kursu, 
semināru organizēšanai bez informācijas 
tehnoloģijām un aprīkojuma

Viena stunda 1,50

Klases telpa izņemot datorklasi, kursu, 
semināru organizēšanai ar informācijas 
tehnoloģijām un aprīkojumu

Viena stunda 3,00

Datorklase kursu, semināru 
organizēšanai Viena stunda 3,00

Sporta zāle bez inventāra un aprīkojuma Viena stunda 3,00

Sporta zāle ar inventāru un aprīkojumu Viena stunda 5,00
Aktu zāle kursu, semināru un konferenču 
organizēšanai bez informācijas 
tehnoloģijām, inventāra un aprīkojuma

Viena stunda 15,00

Aktu zāle kursu, semināru un 
konferenču organizēšanai ar informācijas 
tehnoloģijām, inventāru un aprīkojumu

Viena stunda 25,00

- Nolēma no projektu realizācijai paredzētiem budžeta līdzekļiem novir-
zīt 62 878 eiro šādiem mērķiem :
 1) 6733 eiro Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldei pārvaldes ēkas 
siltumapgādes sistēmas pievienošanai pie pilsētas centrālās siltumapgā-
des tīkla, Tirgus laukumā 18;
 2) 13424 eiro Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldei avārijas stā-
voklī esošās ēkas demontāžas darbiem un būvgružu savākšanai Tirgus 
laukumā 14;
 3) 9855 eiro Šēderes pagasta pārvaldei pārvaldes ēkas siltumapgādes 
sistēmas pievienošanai pie ciemata centrālās siltumapgādes tīkla, Alejas 
4, Šēderē; 
 4) 28 461 eiro Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai 
Bebrenes muižas fasādes remonta darbiem; 
 5) 4405 eiro Akmens Saules pulksteņa granīta pamatnes izgatavošanai 
un nerūsējošo tērauda daļu izgatavošanai un  uzstādīšanai Subates pil-
sētā .

- Nolēma no pašvaldības 2016.gada budžeta rezerves fonda finanšu lī-
dzekļiem piešķirt 4003 eiro šādiem mērķiem :
1) Eglaines pagasta pārvaldei 383 eiro degvielas iegādei un 1337 eiro  jau-
na sūkņa iegādei un uzstādīšanai;
2) Bebrenes pagasta pārvaldei 202 eiro  automašīnas VW GOLF, reģis-
trācijas Nr. FA-3668 un mikroautobusa MERCEDES BENZ VITO 115, 
reģistrācijas Nr. GF6419, remontam;
3) Ilūkstes novada sporta skolai 2081 eiro dienesta viesnīcas uzturēšanai 
un labiekārtošanai.

- Nolēma grozīt Sporta skolas amata vienību sarakstu, papildinot to 
ar  jaunu amata vienību “Sporta treneris (peldēšana)” ar darba slodzi 
19 stundas nedēļā un darba samaksu saskaņā ar 05.07.2016. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; 
aizstāja amata vienību “Saimniecības vadītājs” ar “Direktora vietnieks 
saimnieciskajā darbā” un noteica pilnu darba slodzi, kā arī pilnu darba 
slodzi noteica amata vienībai „Lietvedības sekretāre”.
- Atbalstīja īrnieku lūgumu un nolēma nodot atsavināšanai pašvaldības 
dzīvokļus Ilūkstē, Kastaņu ielā 36-17 un Pilskalnes pagastā Senlejas ielā 
4-8. Pilnvaroja minēto dzīvokļu īrniekus  pašvaldības vārdā veikt visas 
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar dzīvokļu  ierakstīšanu zemesgrā-
matā uz pašvaldības vārda.

- Atbalstīja priekšlikumu par pašvaldības zemes atsavināšanu Pilskalnes 
un Eglaines pagastā. Šajā sakarā nolēma ierakstīt zemesgrāmatā pašval-
dības nekustamo īpašumu „Auziņas 2” Pilskalnes pagastā, kadastra Nr. 
4480 001 0008, kas sastāv no vienas zemes vienības 9,3 ha kopplatībā, 
zemes vienību „Salinieši 1” Eglaines pagastā, kadastra apzīmējums 4456 
005 0102, 8,3 ha kopplatībā un zemes vienību „Lejaskastaņi” Pilskalnes 
pagastā 1,1 ha platībā un zemes vienību „ Jaunkastaņi” Pilskalnes pa-
gastā 4,4 ha platībā.

- Pagarināja zemes nomas līgumus un izbeidza zemes nomas tiesības 
Bebrenes un Šēderes pagastos, kā arī apstiprināja zemes nomas tiesību 
izsoles rezultātus Bebrenes pagastā. 

- Sakarā ar to, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīves 
vietā, piecām personām anulēja ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ilūkstes 
novadā.

Ārkārtas sēdē tika izskatīts piecu deputātu: Kristapa Averjanova, Ineses 
Ziediņas, Anda Ķīša, Ilvara Ķīša un Viktora Jasiņaviča   iesniegums par 
ārkārtas sēdes sasaukšanu un  divu lēmuma projektu izskatīšanu:
1.Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas atbrīvošanu 
no amata.
2.Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka Maigura Krievāna 
atbrīvošanu no amata.

Balsojumā par S.Rāznas atbrīvošanu par bija 5 deputāti, pret – 9 de-
putāti, atturējās -1 deputāts. 
Balsojumā par M. Krievāna atbrīvošanu par bija 5 deputāti, pret-9 
deputāti , atturas – nav, balsošanā nepiedalījās 1 deputāts.
Abi lēmuma projekti tika noraidīti..

Domes sēžu lēmumi un sēžu audioieraksti ir publicēti pašvaldības 
mājas lapā sadaļā „Publiskie dokumenti /Domes sēžu lēmumi un au-
dioieraksti.” 

Irēna Bogdanova 
Lietvedības nodaļas vadītāja 
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ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBĀ 
VIESOJĀS DELEGĀCIJA 
NO UZBEKISTĀNAS

Septembra sākumā  pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā viesojās 
delegācija no Uzbekistānas, kura apmeklēja vairākas pilsētu un no-
vadu pašvaldības,  tostarp arī Ilūkstes novada pašvaldību.

Uzbekistānas delegāciju pārstāvēja Finanšu ministrijas vadošās 
amatpersonas, kā arī Uzbekistānas pilsētu reģionu administrāciju 
nodaļu vadītāji. Ilūkstē viesus galvenokārt interesēja novada refor-
mas īstenošana, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 

centra darbs publisko pakalpojumu sniegšanā, kā tiek organizēts 
darbs ar apmeklētājiem. Ilūkstes novada domes vadība skaidroja 
pašvaldību iestāžu darbu pārvaldības procesā, tika izklāstīta piere-
dze  attīstības stratēģijas izstrādē. Tikšanās laikā Ilūkstes novada 
pašvaldībā  tika pārrunāti arī citi jautājumi, kas skar pašvaldības 
darbu un reģiona attīstību.

Uzbekistānas amatpersonu vizīte ir daļa no Apvienoto Nāciju at-
tīstības programmas (UNDP) pārstāvniecības Uzbekistānā finan-
sēta projekta, kas noris ar ĀM attīstības sadarbības programmas 
un UNDP atbalstu.

Madara Pavlovska
redaktore

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AICINA IESNIEGT IEROSINĀJUMUS 
ATZINĪBAS RAKSTU PIEŠĶIRŠANAI

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienu, 
Ilūkstes novada pašvaldība, pasniedzot Atzinības rakstus, vēlas 
izteikt pateicību novada iedzīvotājiem par uzņēmīgu, profesionā-
lu un pašaizliedzīgu darbu, veicinot Ilūkstes novada attīstību. Lai 
apzinātu šādus cilvēkus, pašvaldība līdz 18.oktobrim aicina ie-
sniegt ierosinājumus.

Motivētus ierosinājumus Apbalvošanas komisijai par Atzinības 
raksta piešķiršanu ir aicinātas iesniegt iedzīvotāju grupas vai or-
ganizācijas, biedrības un citi dibinājumi ne mazāk kā piecu cilvēku 
sastāvā, kā arī tiesīgi iesniegt pašvaldības iestāžu un struktūrvie-
nību vadītāji, novada domes deputāti, novada pašvaldības izpilddi-
rektors. Rakstiskus vai elektroniskus ierosinājumus Apbalvošanas 
komisijai var iesniegt pašvaldības Pakalpojumu centrā (Brīvības 

ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV - 5447, dome@ilukste.lv). Iero-
sinājumā jānorāda sekojoša informācija -

• ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, dzimšanas dati, ieņe-
mamais amats, darba stāžs;

• vispusīgs to darbu vai nopelnu apraksts, par kuru (-iem) 
ierosina apbalvot;

• informācija par kandidāta pieteicēju (pieteicējiem);
Atzinības rakstu pasniedz par augstu profesionālu ieguldījumu 

un izciliem sasniegumiem vai mūža ieguldījumu novada tautsaim-
niecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, so-
ciālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsar-
dzības, reliģiskajā vai politiskajā un citās jomās. Sīkāka informācija 
ir izklāstīta nolikumā “PAR ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
APBALVOJUMIEM”, kas pieejams mājas lapā www.ilukste.lv

Novada iedzīvotāji tiks godināti Latvijas proklamēšanas 
gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kurš norisināsies 
šī gada 16.novembrī Ilūkstes novada Kultūras centrā.

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
IZSLUDINA RUDENS 
„TĪRĪBAS DIENAS”

No 1. līdz 30. oktobrim (ieskaitot) Ilūkstes novada pašvaldībā 
norisināsies „Tīrības dienas” – vides sakopšanas pasākums, kura 
laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu cen-
tru teritorijās būs atļauts dedzināt dārza atkritumus (sau-
sos zarus, lapas u. tml.).

Būsim pacietīgi un, uzsākot rudens darbus, vēl nesteigsimies 
dedzināt savā sētā (pilsētā vai ciemata centrā) savāktās lapu un 
zaru kaudzes, jo saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr. 6/2011 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes 
novadā” 43. punktu par dārza atkritumu dedzināšanu pilsētas un 
ciematu centru teritorijā (izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts 
oficiāli izsludināto „Tīrības dienu” ietvaros) var piemērot naudas 
sodu līdz 50 euro!

Āris Ruža
Ilūkstes novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

ĪSUMĀ:
• No šī gada septembra  Sporta ielā, Ilūkstē tiek demontēta bēr-
nu spēļu laukumā esošā „rotaļu pilsētiņa”. Pašreizējās koka 
konstrukcijas uzstādītas 2008. gada 29. augustā un laika gaitā ir 
nolietojušās, tādēļ ir nepieciešama nesošo koka elementu pilnīga 
nomaiņa. Atjaunoto „rotaļu pilsētiņu” plānots uzstādīt 2017. gada 
pavasarī.

Romualda Kartašova,
Komunālā un saimniecības nodaļas vadītāja

• Ir atjaunots Subates tirgus laukums. Divu mēnešu laikā ceļu 
būve  SIA „Ošukalns” ir veikusi Subates tirgus laukuma vērienīgus 
labiekārtošanas darbus. Ir izbūvētas jaunas autostāvvietas, gājēju 
celiņi un labiekārtota zaļā zona, kā arī izveidota jauna satiksmes 
organizācija laukumā.
• Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas internāta telpās remont-
darbi ir pabeigti un dzīvot sākuši skolēni. Internātā tika veikts 
pilns iekštelpu remonts, atjaunotas inženierkomunikācijas (nomai-
nīta elektroinstalācija, pārbūvēti sanitārie mezgli,  modernizēta 
ugunsaizsardzības izziņošanas sistēma, apkures sistēma un  kana-
lizācijas un ūdens tīkli). Telpas pirmais stāvs pielāgots cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. 

Reinis Līcis, Būvvaldes vadītājs, būvinženieris
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PIESAKIES TELPU NOMAI 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ĪSTENOŠANAI!

Aicinām esošos uzņēmējus un tos, kuri plāno uzsākt savu uzņē-
mējdarbību, pieteikties darbības programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrēta-
jām attīstības programmām” ietvaros īstenotajā sadarbības projek-
tā “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsē-
tas, Daugavpils un Ilūkstes novadu teritorijās”.

Ilūkstes novada pašvaldība vēlas noskaidrot interesentus, 
kuri projekta ietvaros pašvaldībai piederošā vecā klostera 
Brīvības ielā 6A, Ilūkstē - ēkas nedzīvojamās daļas telpās 
pēc klostera renovācijas vēlētos iznomāt telpas uzņēmēj-
darbības veikšanai.

Kā paredz 10.11.2015. Ministru Kabineta noteikumi Nr.645, paš-
valdība šo projektu var realizēt tikai sadarbībā ar uzņēmē-
jiem. Lai renovētu visu klostera ēku, no uzņēmēju puses ne-
pieciešams nodrošināt kopumā 30 jaunradītas darba vietas, 
kas attiecināmas pret ēkas renovācijā veikto finansiālo ieguldījumu. 
Attiecīgi, ja uzņēmēji varēs nodrošināt tikai daļu no jaunradītajām 
darbavietām, tiks attiecinātas izmaksas tikai pret šīm darbavietām 

un renovēta tikai daļa klostera ēkas.
Prasības komersantiem:
Komersantiem jāatbilst mazās (sīkās) vai vidējās komercsabied-

rības statusam.
Projekta ietvaros nav atbalstāmas šādas tautsaimniecības noza-

res:
• elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, izņemot gaisa 

kondicionēšanu;
• ūdensapgāde, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana 

un sanācija, izņemot otrreizējo pārstrādi;
• vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;
• finanšu un apdrošināšanas darbības;
• operācijas ar nekustamo īpašumu;
• valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana;
• azartspēles un derības;
• tabakas audzēšana un tabakas izstrādājumu ražošana;
• ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība.

Detalizētu informāciju var saņemt Ilūkstes novada pašvaldībā At-
tīstības plānošanas nodaļā vai jautājot pa e-pastu dome@ilukste.lv.

Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļa

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀS 
SLIMNĪCAS MOBILAIS MAMOGRĀFS 
DOSIES UZ SUBATI
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” valsts apmaksātās program-
mas ietvaros veic izmeklējumus ar mobilo mamogrāfu. Mobilais 
digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība 
izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu 

mamogrāfijas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā. Mobilā mamo-
grāfa izbraukums uz Subati notiks šī gada 19. novembrī. 
Izmeklējumus varēs veikt Tirgus laukumā 23, Subatē, no 
plkst. 12.30 līdz plkst. 15.00. Tālrunis uzziņām: 26458044.
Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar spe-
ciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm izmek-
lējumu veic BEZ MAKSAS, diagnostiskais izmeklējums ar ārsta 
nosūtījumu maksā EUR 2,85 (pacienta iemaksa).
Izmeklējumi tiek veikti bez iepriekšējā pieraksta!

PUBLICĒTS IEDVESMOJOŠS 
VIDEOSTĀSTS PAR 
LAUKSAIMNIECI INETU TIMŠĀNI

Latvijas iedvesmas stāstu vietnē TUESI.LV publicēts video par 
jauno lauksaimnieci Inetu Timšāni, kura audzē arbūzus, melones 
un kabačus Pilskalnes pagastā: http://tuesi.lv/2016/09/brivibas-sa-

juta/.Video veidots Latvijas valsts simtgades svinību programmas 
ietvaros.
Inetas atziņas: 
• Strādājot savā saimniecībā, tu zini, ka tu strādā sev, nākmajai 

paaudzei, skaistākam novadam un Latvijai. Tu vari izvēlēties, 
ar kādiem cilvēkiem tu komunicē – tas ir vēl viens plus, kādēļ 
ir jāstādā sev.

• Lauku cilvēkam brīvības sajūta ir ļoti svarīga. Ir kaut kas jāda-
ra, un ir arī jāatpūšas. Zemnieks var atrast brīžus, kad atpūs-
ties un gūt daudz lielāku piepildījumu, nekā strādājot algotā 
darbā.

• Mēs varam dzīvot brīvā valstī. Mēs varam piecelties no rītiem 
un runāt latviešu valodā. Tā ir tā burvība, kas ir Latvijai.

• Katram cilvēkam ir vajadzīga vieta un valsts, lai viņš būtu pie-
derīgs. Arī man ir vajadzīga Latvija, lai es jūtu, ka viņa eksistē, 
viņa dzīvo un viņa elpo.

Latvijas simtgades projekts TUESI.LV rada video stāstus par 
jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem dažādās Latvijas vietās, kuri 
ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju. Projekta īstenotā-
ju iecere ir uzdāvināt Latvijai 100.dzimšanas dienā 100 iedvesmas 
stāstus par jauniem cilvēkiem Latvijas reģionos.

Video veidots projekta “TUESI.LV Latvijas simtgadei” ietvaros, 
kuru īsteno biedrība “NEXT” ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-
stu.

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017.gada līdz 
2021.gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums 
ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība 
ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar 
jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. TUESI.LV ir viena no Latvi-
jas valsts simtgades svinību norisēm.

  Projekts “TUESI.LV”          

Latvijas simtgades projekts TUESI.LV rada video stāstus 
par jauniem un iedvesmojošiem cilvēkiem dažādās Latvijas 
vietās, kuri ar savu darbu un piemēru veido labāku Latviju
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N O T I K U M I

ILŪKSTĒ VIESOJĀS 
METROPOLĪTS ALEKSANDRS

21. septembrī, Ilūkstes Dievmātes Piedzimšanas baznīcā notika 
svētku dievkalpojums par godu altārsvētkiem. Liturģijas noslēgu-
mā svinīgi tika sagaidīts Latvijas Pareizticīgās Bazīcas Valdošais 
Virsgans Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts 
Aleksandrs. 

Šajā dienā ceļu uz baznīcu rotāja ziedi. Ilūkstes Dievmātes Pie-
dzimšanas baznīca bija dievlūdzēju piepildīta, kuri bija ieradušies 
pienest savas lūgšanas Visšķīstajai Jaunavai Marijai un dalīties 
svētku priekā ar Visaugstisvētīto Valdnieku un klostera māsām. 

Aizlūguma laikā Viņa Eminencei līdzkalpoja Rīgas apriņķa prā-
vests mitroforais virspriesteris Jēkabs Prisjažņuks, Daugavpils-Rē-
zeknes eparhijas garīgais tēvs shiigumens Agafangels (Savčen-
ko), Daugavpils apriņķa prāvests virspriesteris Georgijs Popovs, 
Ilūkstes klostera klēriķis priesteris Vladimirs Ruseckis, Rīgas Jāņa 
priekšteča baznīcas klēriķis hierodiakons Germans (Kartašovs) un 
Rīgas Dievmātes Pasludināšanas baznīcas klēriķis diakons Alek-
sandrs Stepaņenko. 

Aizlūgumā piedalījās Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Ste-
fans Rāzna, Ilūkstes novada kristīgo konfesiju pārstāvji un citi viesi. 

Pēc ilgu gadu vēlējuma Visaugstisvētītais Virsgans vērsās pie ga-
rīdzniekiem un ticīgajiem ar sprediķi par šodienas svētkiem. 

Svētībā par uzcītīgo darbu Svētās Kristus Baznīcas labā Ilūkstes 
Dievmātes Piedzimšanas sieviešu klostera pārzine vecākā mūķe-
ne Rafaila (Kristholde) no Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas 

Metropolīta Aleksandra saņēma apbalvojumu – Metropolīta svētī-
bas rakstu. 

Visaugstisvētītais Valdnieks apsveica Dievmātes Piedzimšanas 
klostera pārzini mūķeni Rafailu altārsvētkos, novēlot spēku un 
pacietību atjaunojamā sieviešu klostera vadīšanā. Atbildes uzru-
nā mūķene Rafaila (Kristholde) pateicās Viņa Eminencei par ap-
balvojumu un lūdza Valdnieka Metropolīta Svētnieka lūgšanas un 
Virsgana svētību. 

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas  preses dienests
(Foto: Sarmīte Bogdanoviča)

PĒTĪJUMS UZ DIVRITEŅA: 
CIK ZAĻI IESPĒJAMS CEĻOT 
LATVIJAS PIEROBEŽĀ?

Atsaucoties vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” aicinājumam, 
četru studentu īstenotajā velobraucienā „On The Border” pa Latvi-
jas robežu tapis pētījums par videi draudzīgām atkritumu apsaim-
niekošanas iespējām ceļojumā. 

Pētījums tika veikts vairāk kā četrdesmit novados, to-
starp, augusta vidū, tūrisma  entuziasti viesojās  arī Ilūkstes 
novada Subates pusē. Puiši savā facebook.com lapā raksta: 
„Sajūtas gandrīz kā mājās, kad ikvienā vietā satiktie ļau-
dis mūs uzņem silti un ar smaidu! Svētdienas rīta sarunas 
aizvadījām ar Subates un Prodes pagasta pārvaldes vadī-
tāju Sofiju Glūmāni, pēc kā mums uz pārdesmit maršruta 
kilometriem pievienojās Armands Macijevskis. Prieks par 

līdzīgi domājošiem un aktīviem jauniešiem!”
Ar divriteni šķērsojot 43 pierobežas pašvaldības, tūrisma gids 

Toms Treimanis secina, ka atkritumu apsaimniekošanas infra-
struktūra velotūristiem ir pieejama, lielā mērā tiek nodrošināta arī 
dalīto atkritumu vākšana, bet būtiskākā nepilnība -  atkritumu šķi-
rošanas konteineru trūkumu pie pārtikas veikaliem.

Braucot apkārt Latvijas robežai, Toms centās izvērtēt, vai ir ie-
spējams velotūristam ceļot videi draudzīgi, tas ir – radušos atkri-
tumus izmest tiem paredzētās vietās, tādejādi nododot otrreizējai 
pārstrādei. Ceļā pieredzētais apliecina, ka, ja vien cilvēkam ir labā 
griba un izpratne par dabas saudzēšanu, valsts pierobežā ir visas 
iespējas un infrastruktūras nodrošinājums zaļai ceļošanai – pašval-
dībās, tajā skaitā mazajos ciematos, ir pietiekami daudz vietu, kur 
nodot pārstrādei PET pudeles, papīru, kartonu, metālu un stiklu. 
Īpaša uzmanība pētījumā pievērsta PET pudelēm, jo, ceļojot ar 
velosipēdu, šāda veida atkritumi rodas visvairāk. Lai mazinātu to 
rašanos, Toms ceļotājiem iesaka izmantot speciālās dzērienu pude-
les, un tās atkārtoti uzpildīt ar maršrutā pieejamo avotu ūdeņiem, 
savukārt pārtiku izvēlēties bez iepakojuma, piemēram, augļus. Ve-
lobraucēji bieži nakšņoja privātmājās un arī tur tika novērots, ka 
cilvēki lielākoties mēdz šķirot atkritumus, īpaši kartonu, PET pu-
deles, kā arī veido komposta materiālu. Arī kempingos un jauniešu 
mītnēs ceļotāji novērojuši dalīto atkritumu vākšanu.

Jau ziņots, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „ZAAO” 
ir uzsācis vides iniciatīvu „100 darbi Latvijai” un aicina ikvienu 
ceļā uz Latvijas simtgadi paveikt kādu vērtīgu vides labiekārtoša-
nas, izdaiļošanas vai izglītības darbu. Pētījums par atkritumu ap-
saimniekošanas iespējām ceļojumā ir pirmais pētnieciskais darbs, 
kas iesniegts šajā iniciatīvā. Par citiem labajiem vides darbiem var 
uzzināt, kā arī savu darbu pieteikt var mājas lapā www.100darbi-
latvijai.lv. Savukārt par projektu „On The Border” vairāk iespējams 
uzzināt sociālo tīklu vietnē:  www.facebook.com/OnTheBorderLV 
un video - „Pētījums uz divriteņa: cik zaļi iespējams ceļot Latvijas 
pierobežā?” 

skatāms internetvietnē: www.youtube.com
Līga Ivanova

Vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” koordinatore
www.100darbilatvijai.lv

Pētījums tika veikts vairāk kā četrdesmit novados, 
tostarp, tūrisma  entuziasti viesojās  arī Ilūkstes novada 

Subates pusē.
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ĪSUMĀ:

l  Eglaines pagastā, Lašos līdz mūsdienām ir saglabājusies vēstur-
iska celtne, Veclašu muižas apbūves objekts- Veclašu muižas vār-
tu sarga mājiņa, kā stāsta Marta Petrova (Eglaines un Šēderes 
pagasta pārvaldes vadītāja), lai gan celtne ir  saglabājusies, kritiskā 
stāvoklī ir tās jums, bojātas ārsienas. Pašreiz ar sponsoru palīdzību 
ir notikusi vajadzīgo būvmateriālu iegādē, celtnei tiek mainīts jumta 
segums un veikti darbi, lai novērstu objekta turpmākos bojājumus. 
Darbus koordinē Pēteris Makaveckis, tos izpilda Ilūkstes novada 
pašvaldības strādnieki.
l  Bebrenes Romas katoļu baznīcai ir atjaunots ārsienu 
krāsojums un šobrīd notiek svēto gleznojumu atjaunošana.

l  17.septembrī Dvietē, atsākoties pašdarbības kolektīvu sezonai, 
tika organizēta zaļumballe. Kā stāsta Marija Setkovska(Dvietes 
KN vadītāja)balle  sākotnēji bija ieplānota Dvietes parka estrādē, 
bet auksto laikapstākļu dēļ tika pārcelta uz Dvietes kultūras nama 
telpām. Marija: „Neskatoties uz to, ka pasākumu pārcēlām uz tel-
pām, apmeklētāju bija ļoti daudz un visi līksmoja līdz pat plkst. 5:00 
rītā. Pasākumā piedalījās „īstais vīrs” Jānis Krūmiņš no grupas 
„Apvedceļš””.
l  24. septembrī notika tradicionālais Skrējiens pa Ilūkstes 
pilsētas ielām. Sacensību ievadā bija Bērnu skrējieni, kam se-
koja Ģimenes skrējiens, Veselības skrējiens un pamatsacensības. 
Kopskaitā sacensībās  piedalījās ap 100 dalībniekiem,  Ģimenes skrē-
jienā -16 ģimenes.Garajā distancē (6km) uzvarēja Kristīne Jevseje-
va (Daugavpils), bet vīriešu grupā garajā distancē (6km) uzvarēja 
Valērijs Šakelis (Līvāni). Ar visiem rezultātiem var iepazīties mā-
jas lapā www.ilukste.lv sadaļā – Pašvaldība – Izglītības, kultūras un 
sporta nodaļa – Sports – Ielu skrējiens. Skrējiens pa Ilūkstes ielām 
mūsu novadā jau ir kļuvis par neatņemamu ikgada rudens sporta 
notikumu, tā galvenais mērķis ir popularizēt vieglatlētikas skrējienu 
un veselīgu dzīvesveidu visu vecumu Ilūkstes novada iedzīvotāju 
vidū, kā arī veicināt sabiedrības vēlmi būt fiziski aktīviem savās ģi-
menēs, stiprināt draudzīgas attiecības ar citu reģionu sportistiem. 
l  Atzīmējot „Eiropas Putnu vērošanas dienas 2016”, 27. sep-
tembrī dabas parka „Dvietes paliene’” informācijas centrā “ Gulbji” 
notika putnu tematikai veltīta vides klase, ko vadīja Latvijas Orni-
toloģijas biedrības dalībniece Lelde Uškure. Izzinot  krāšņo putnu 
pasauli,  lektore Lelde iepazīstināja ar putnu sugām Latvijā, to dz-
īves ritmu, putnu viltībām un to piedzīvojumiem, atsevišķu uzmanī-
bu šoreiz piešķirot apodziņam – Latvijas mazākajai pūcei.Pasākuma 
laikā vietējā biedrība „Ūdenszīmes” īstenoja radošo darbnīcu – put-
nu mandalu veidošanu.
l  Katru gadu visā pasaulē 27.septembrī tiek atzīmēta Pasaules 
tūrisma diena. Šajā dienā dažādās Latvijas pilsētās un pagastos  
tiek piedāvāta daudzveidīga un interesanta pasākumu plejāde. Pil-
skalnes pagastā šajā dienā varēja piedalīties neparastā  pārgājienā 
ar lukturīšiem pa Pilskalnes Siguldiņu. Kā stāsta ilūkstietes Gaņa 
Rošāne, Ināra Valpētere un Inese Šteinerte, atsaucoties uz Pil-

skalnes pagasta pārvaldes aicinājumu 27.septembrī doties vakara 
pastaigā pa dabas lieguma “ Pilskalnes Siguldiņa” Sprīdīša taku, 
sanāca  aptuveni 45 pasākuma apmeklētāji, „mēs no Ilūkstes, paši 
pilskalnieši, un audžuģimene no Dvietes. Mūs sagaidīja šarmantā  
Melnā dāma no Kazimirišķu pils (Pilskalnes pagasta kultūras pasā-
kumu organizatore / dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītā-
ja Skaidrīte Azarstarpe), kura lukturīšu gaismā pavadīja mūs  pa   
Sprīdīša taku. Pa ceļam mēs devām solījumu saudzēt dabu, mazgā-
jām seju  avota ūdenī, klausījāmies teikas par Melno kalnu un sunīti 
Foliju, iedomājāmies vēlēšanos  un vienkārši izbaudījām labu laiku 
un skaisto Ilūkstes novada dabu! Pēc pastaigas, pie atpūtas bāzes 
„Dubezers”, mēs dziedājām dziesmas Lilijas Kuciņas akordeona pa-
vadījumā, skatījāmies filmas par ”Pilskalnes Siguldiņu”,  dzērām 
karsto  piparmētru tēju ar gardajiem žagariņiem, un baudījām Pil-
skalnes pagastā audzētās vīnogas. Paldies pasākuma organizatoriem 
par jauku atpūtu. Lai Jums pietiek fantāzijas un enerģijas nākoša-
jiem pasākumiem, paldies Pilskalnes  pārvaldes vadītājai Ludmilai 
Riekstiņai, Pilskalnes pagasta kultūras pasākumu organizatore / da-
bas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītājai Skaidrītei Azarstarpei 
un visiem pagasta pārvaldes darbiniekiem par jauko pasākumu”.
l  1. oktobrī, starptautiskajā senioru dienā, Bebrenes pagasta 
seniori sapulcējās pie Bebrenes pagasta ēkas, lai sāktu īstenot savas 
ieceres. “Parka daļā, kas atvēlēta kā nākamā senioru atpūtas vieta, 
simboliski tika iestādīta dekoratīvā ābele. Ābele ar koši sarkanām 
lapām, skurbinoši ziedoša pavasarī un bagāta ar dekoratīviem, 
maziem ābolīšiem rudenī. Ziemas laikā tiks apkopotas idejas un 
sagatavotas skices, bet pavasarī varēs sākt pirmos darbus senioru 
atpūtas vietas iekārtošanai. Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja 
Benita Štrausa atbalstīja un sveica seniorus ar laba darba sākumu.
Pasākuma noslēgumā seniori degustēja pašu sagatavotos krājumus 
ziemai no piemājas dārziem un pārrunāja veicamos darbus”. [www.
manabebrene.lv]

l  Ilūkstes luterāņu baznīcā notika garīgās mūzikas koncerts, 
„Koncerts Dieva godam un cilvēku svētībai”, stāsta koncerta 
apmeklētāja, novada dzejniece Dzintra Krievāne: „Kad 2.oktobrī, 
svētdienas saulainajā pēcpusdienā bērzi un kļavas klusi uz ielām at-
stāja krāsainu lapu stāstus, Ilūkstes luterāņu baznīcā ienāca senās 
mūzikas vokālā grupa „Antigua” no Rīgas. Piecas vīriešu un divas 
sieviešu balsis sniedza garīgu koncertu stundas garumā. Tika dz-
iedāti senie psalmi. Cilvēki klausījās kā brīnumā ar aizturētu elpu. 
Likās, ka baznīcā caur dziedātāju neparasto izpildījuma dziedāja 
nevis cilvēku balsis, bet dziedāja ērģeles. Kad dziedāja psalmu par 
Svēto Garu, kurā Svētā Gara liesmas nolaidās virs apustuļu galvām, 
dažiem klausītājiem no dzirdētās dziesmas palika karsti un acīs sa-
riesās aizkustinājuma asaras Sirdī ienāca garīgais siltums, Dieva 
tuvums. Neviens klausītājs no šī koncerta neaizgāja tāds, kāds bija 
atnācis. Uz mājām tas aiznesa garīgu prieku, mieru un pārdomas. 
Vokālās grupas vadītāja vārdi: „Koncerts Dieva godam un cilvēku 
svētībai” savu misiju veica no sirds uz sirdi. Paldies Jums!”

Informāciju apkopoja Madara Pavlovska, redaktore

N O T I K U M I

Notiek Bebrenes Romas katoļu baznīcas svēto gleznojumu 
atjaunošana (Foto: www.manabebrene.lv )

Starptautiskajā senioru dienā, Bebrenes pagasta seniori 
sapulcējās pie Bebrenes pagasta ēkas, lai sāktu īstenot 

savas ieceres (Foto: www.manabebrene.lv )
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ILŪKSTES NOVADA JAUNIEŠI 
PROJEKTĀ “TRASH MUSIC”

“Erasmus +: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības pro-
gramma, kas paredzēta 13 līdz 30 gadus veciem jauniešiem, kā arī 
jaunatnes darbiniekiem, tā ir balstīta uz neformālo izglītību. Jau-
niešu apmaiņas projektiem pamatā ir tematiska ideja, kura ir ak-
tuāla un varētu interesēt jauniešus. Piedaloties jauniešu apmaiņas 
projektos ir iespēja saņemt Youthpass sertifikātu – visā Eiropā 
atzītu dokumentu, kurš apliecina projektā gūto prasmju un zināša-
nu apzināšanu un atzīšanu.

Septembra sākumā vienā no Erasmus + projektiem, kas noti-
ka  Spānijā, Ontenientes pilsētā no 1.-10.septembrim, bija iespēja 
piedalīties Latvijas jauniešiem, kurus pārstāvēja jaunieši no Sēli-
jas novadiem – Aknīstes, Ilūkstes, Jēkabpils un Viesītes novadiem. 
Ilūksti pārstāvēja Dinija Rimoviča, Jeļizaveta Korotkova, Sintija 
Užule un Lāsma Pokšāne. Kopā projektā piedalījās 51 dalībnieks 
no tiem 17 latvieši. Projekta mērķis veicināt starpkultūru komu-
nikāciju, pieredzes apmaiņu starp jauniešiem, jauniešu izpratni par 
nodarbinātības un Eiropas Savienības mobilitātes iespējām, kā arī 
sekmēt jauniešu komunikāciju izmantojot mūziku kā universāla 
saziņas metodi.

Pirmā diena sākās ar iepazīšanās spēli – bija doti 10 jautājumi 
uz kuriem bija jāatrod atbilde no citiem un uzzinot šo jautājumu 
jāuzzīmē kādu no pretim stāvošā sejas detaļām. Tāpat tika izlozēti 
savi jaunie labākie draugi, kuri citam nezinot visa projekta laikā 
darīja labus darbus. Tāpat visi iepazinās ar projekta noteikumi-
em. Uzdevums, kas bija jāsagatavo iepriekš bija jāprezentē sevi ar 
savu “dzīves dziesmu”. Otrā diena sākās ļoti interesanti, jo katram 
dalībniekam tika iedots Djebe instruments, lai kopīgi iemācītos to 
spēlēt. Lai arī liekas, ka tas ir viegli, tā nemaz nav, lai 51 dalībnieks 
spēlētu pilnīgi vienādu ritmu. Tāpat notika lekcija – “Kāpēc un kā 
mūs ietekmē mūzika”, kam sekoja pārrunas par to kā mēs jūta-
mies šajā projektā, vai mūs viss apmierina. Vakara noslēgumā bija 
latviešu kultūras vakars. Ir patiess prieks prezentēt Latviju citām 
tautām. Vakara sākumā tika parādīti divi video par mūsu valsti – 
galvaspilsētu, nacionālajiem ēdieniem, tradīcijām u.c. Pēc tam visi 
mācījās dejas “Tūdaliņ tāgadiņ” un “Plauktiņ polka”. Pēc dejām 
cienājām ar Latvijas gardumiem – “Laimas”, “Skrīveru”, “Lāču” 
saldumiem, medu, pašu ceptu maizi, u.c.

Trešā diena sākās ar grieķu dejām – mums bija iespēja iemācīties 
grieķu dejas soļus, tam sekoja Djembe mācības. Šajā dienā bija ak-
tīvākas aktivitātes. Mūs sadalīja komandās un kopā bija jāpiedalās 
dažādos sportiskos uzdevumos un uzdevumos, kur bija jāizdomā 
taktika. Vakarā uzdevums bija sagatavot priekšnesumu ar kādu no 

Eirovīzijas dziesmām. Tas bija labs veids kā satuvināt un iemācīties 
komunicēt ar citu valstu jauniešiem. Ceturtā diena bija atpūtas 
diena – mums bija iespēja pabūt divās Spānijas pludmalēs. Piek-
tā diena. Komandām ir jāatrod, jāizdomā instrumenti no apkārt 
esošajiem materiāliem. Katra komanda izpaudās radoši – vieni kā 
instrumentu izmantoja pannu, citi ūdeni ar salmiņu, vēl citi tukšu 
pudeli ar akmeņiem. utt. Pēc mūzikas instrumentu atrašanas bija 
jāizdomā sava dziesma (ritms), kuru vēlāk arī vajadzēja prezentēt. 
Vakarā sekoja grieķu kultūras vakars. Sākumā tika rādītas divas 
prezentācijas par Grieķiju. Tika gatavoti un pasniegti grieķu na-
cionālie ēdieni. Interesanti un emocionāli bija skatīties viņu de-
jas, jo kādā no dejām viņi pēkšņi sāk šķaidīt šķīvjus pret zemi, tas 
viņiem nozīme to, ka dejotājs ļoti labi dejo.

Sestā diena. Zīmēt pēc mūzikas ritma. Komandām tika iedots cil-
vēka siluets un ieslēgta dažāda veida mūzika, komandai kopīgi ir 
jāuzzīmē apģērbs un aksesuāri atbilstoši mūzikas ritmiem. Nāka-
mais uzdevums sadaloties pāros un vadot otra roku ir jāzīmē ko jūti 
dzirdot mūziku. Šajā dienā arī bija noslēdzošā Djembe nodarbība. 
Atkal tika dalītas komandas un uzdevums bija sarakstīt repa dz-
iesmu dotajā repā, katrai komandai bija iedalīta valsts par ko šis 
reps būs Latviju, Spāniju vai Grieķiju. Vakarā bija spāņu kultūras 
nakts. Viņi demonstrēja dūdu skaņas, mācīja dejas, cienāja ar na-
cionālajiem ēdieniem. Septītā diena bija pārgājiens kalnos. Mums 
bija iespēja iepazīt Spāņu dabu, nogaršot laukā augušas vīnogas, 
kazenes, vīģes. Tāpat redzēt kā aug apelsīni, mandarīni, citroni, 
hurma, granātāboli, olīvas, mandeles, lauru lapas, u.c. Kopumā 
tika noieti aptuveni 15 km. Astotā – noslēdzošā diena. Pirmais 
uzdevums bija „ neiespējamā misija”, kas bija jāpilda visiem kopā. 
Un mēs pierādījām, ka šī misija ir iespējama. Pēc tam mums bija 
jāiejūtas afrikāņu ritmos un caur mūziku jāuzticas apkārtējiem. Di-
enas noslēgumā bija aprunāšanās par to, kas patika un nepatika, ko 
esam ieguvuši no šī projekta, tika pasniegti Youthpass sertifikāti. 
Noslēgumā atvadu vakars.

Apmācības notika angļu valodā. Bija iespēja iepazīt 51 jaunieti no 
dažādām valstīm. Tika iegūta ne tikai neaizvietojama pieredze un 
jauni draugi, bet arī zināšanas un prasmes mūzikā un starpkultūru 
komunikācijā. Šāda veida projekti ir ļoti labs veids, lai pārvarētu 
savas bailes, „ izkāptu no rāmjiem” , lauztu komforta zonu un pas-
katītos uz visu no citas puses. Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai 
par atbalstu. Paldies Viesītes novada pašvaldībai par sniegto iespēju 
pārstāvēt Latviju šajā projektā.

Lāsma Pokšāne 
Izglītības metodiķe (darbs ar jaunatni) 

Ilūkstes novadu projektā pārstāvēja Jeļizaveta Korotkova, Sintija 
Užule, Dinija Rimoviča un Lāsma Pokšāne

Projekts “Trash music”notika ar mērķi veicināt starpkultūru 
komunikāciju, pieredzes apmaiņu starp jauniešiem, jauniešu 

izpratni par nodarbinātības un Eiropas Savienības mobilitātes 
iespējām, kā arī sekmēt jauniešu komunikāciju izmantojot mūzi-

ku kā universāla saziņas metodi
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BASEINA SEZONA IR KLĀT!
1.oktobrī ar nelielu pasākumu tika atklāta jaunā baseina sezona 

Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā!
Kā stāsta Viktorija Smagare, galvenā administratore, baseina 

cenrādis nav mainījies, vienīgās izmaiņas salīdzinot ar aizvadīto se-
zonu ir mainīts darba laiks pirmdienās. Šajā sezonā baseins pirm-
dienās strādā no plkst.9.00 – 22.00. Tāpat kā iepriekš, arī tagad, jau 
sākot ar oktobri visi laipni aicināti savu veselību stiprināt dažādās 
nodarbībās:

• Aerobika (vada Karīna Jadčenko). Nodarbība notiek pirm-
dienās  no plkt. 18.30. Dalība ir bez iepriekšējas pieteikšanās;

• Aquazumba (vada Līva Poriete). Nodarbība notiek ceturt-
dienās no plkst. 19.00. Dalība iepriekš piesakoties zvanot 
20219355;

• Peldēšanas nodarbības bērniem (sīkāka informācija www.
ilukste.lv ).

Tiek plānotas nodarbības zīdaiņiem un vakaros ir idejas par gais-
mu un mūzikas spēli baseinā. Sporta centrā top sālsistaba un trena-
žierzāle.  

Šogad baseins strādās visu gadu, jo vasarā tiek plānotas vairākas 
nometnes, bet jau šobrīd, sākoties jaunajam mācību gadam, baseinā 
atgriezušās mūsu novada skolēnu čalas. Šogad sporta stundas basei-
nā ir vairāk.

Madara Pavlovska, redaktore

 

Sporta centra kolektīvs:  direktors – Aivis Ruļuks, direktora 
vietnieks saimnieciskajā daļā – Pēteris Makaveckis,   galvenā 

adminstratore – Viktorija Smagare,   administratores – Lāsma 
Pupiņa, Aiga Valpētere, instruktori – Mareks Bogdanovs, Lauris 
Linards, Rimants Jankovskis, apkopējas – Svetlana Krasovska, 
Anžella Vorotinska, Marina Čunčule, tehniķis – Jānis Ķerubins, 

medmāsa – Lūcija Vinokurova

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRĀ 
SĀKUŠĀS KUSTĪBU NODARBĪBAS

8. septembrī, Fizioterapijas dienā, visi tika aicināti uz bezmaksas 
vingrošanas nodarbību Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra ābeļdārzā. 
Bija sanākuši dažādu vecumu un fiziskās sagatavotības cilvēki: gan 
jaunieši, gan mammas ar bērniem, gan sportiskie pensionāri. Āra 
vingrošanas idejas autore un nodarbības vadītāja Jurgita ar prieku 
dalījās zināšanās par vingrošanas nozīmi un veselīgu dzīvesveidu.

Paldies Jurgitai par nodarbību! Gandarījums, ka cilvēki atnāca 
un varēja izkustēties un aiziet ar pozitīvi lādētu enerģiju.

Aicinām uz nākamajām jogas  nodarbībām, kuras vada pieredzē-
juši, sertificēti jogas skolas „Lotos” pasniedzēji. Nodarbības notiek 
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra zālē  trešdienās no plkst. 19.00 un 
sestdienās no 10.00. Viena nodarbība -  5 EUR, pērkot abonementu – 
atlaide (jautājumu gadījumā zvanīt – Vandai 28384018). 

 
Vanda Rimša 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

 Nāciet vingrot, kustieties, gūstiet pozitīvas emocijas un esiet veseli!

ĪSUMĀ:
• 15.oktobrī Dvietes un Subates Kultūras namos notiks 

koncerts „Rudenīgie sadraudzības ritmi”. Koncerta sākums 
Dvietē plkst.14:00, Subatē plkst. 19:00. Visi laipni gaidīti! Ieeja 
bezmaksas. 

Uzstājas- Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs, vad. A.Meik-
šāne, Dvietes sieviešu vokālais ansamblis „Rasa”, vad. V.Stapkeviča, 
Stelpes vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs „Stelpe”, vad. L.Skār-
buliņa, Stelpes sieviešu vokālais ansamblis „Nianse”, vad. I.Granti-
ņa, Stelpes amatierteātris „Urguči”, vad. L.Berliņa, soliste Austra 
Brauna.

• Aicinām Ilūkstes pilsētas un Pilskalnes pagasta se-
niorus uz tradicionālo atpūtas pēcpusdienu, kas notiks 
Ilūkstes novada kultūras centrā, 15. oktobrī plkst. 13.00. No 
pašu sanestajiem ķirbjiem veidosim izstādi “Mans ķirbis skaistākais 
“. Līdzi jāņem groziņš, labs noskaņojums. Pasākumā muzikālo no-
skaņu radīs vīru kapella “FORŠI” un novada pašdarbības kolektīvi.

• 26.oktobrī plkst.12.00 Subates kultūras namā notiks 
Senioru Rudens atpūtas pasākums ar tēmu “Godināsim ķirbi”.

• Bebrenes pagasta bibliotēkā (no 26.09. līdz 26.10.2016.) ska-
tāma Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 11.klases skolnieces Anne-
marijas Jelinskas zīmējumu izstāde „Animācijas”. 

• Subates KN vadītāja Gunta Okmane aicina – subatieši, ap-
skatiet vēlreiz savus fotogrāfiju albūmus. Ja jums ir fotogrāfijas, 
kurās ir redzams Subates Tirgus laukums jebkuros laikos ar 
visdažādākajām norisēm tajā, ar jau neesošajām celtnēm (piem.- ve-
cais kultūras nams), lūdzu, atnesiet (vai ieskenētu atsūtiet) šo foto-
grāfiju uz Subates KN vai uz e-pastu: butne21@inbox.lv.

• Dvietes kultūras nams aicina piedalīties zīmējumu kon-
kursā “Latvija - man patīk tevī...” Ieteikumi dalībniekiem:

• Konkursa darbus iesniegt Dvietes KN līdz 14.11.2016.;
• Darbu formāts - A4;
• Darba tehnika - pēc sirds patikas;
• Lapas kreisajā pusē norādīt autora vārdu, uzvārdu un vecumu
Pateicība par darbiņiem notiks 18.novembrī Dvietes KN pa-

sākuma laikā! Izstāde ar bērnu darbiem būs apskatāma sākot no 
18.11.16. līdz mēneša beigām.

•  29.oktobrī 19.00 Ilūkstes novada kultūras centrā – 
Kāzu gadadienu svinību pasākums. Kultūras centrs aicina pie-
teikties laulātos pārus, īpaši gaidīti un sumināti tiks kāzu jubileju 
gaviļnieki. Ballē spēlēs muzikants no Rēzeknes Jānis Poplavskis. 
Ieeja ar groziņiem, dalības maksa – 10Eur no pāra, lūgums iemak-
sāt līdz 25.oktobrim Kultūras centra 2.stāvā (darbadienās no 9.00 
– 16.00). Info. – 26634429, 28385661
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BĀRIŅTIESĀM – JUBILEJAS GADS
Šogad aprit 20 gadi, kopš Latvijā tika izveidotas (atjaunotas) 

institūcijas – bāriņtiesas.  Uz doto brīdi darbojas 142 pilsētu un 
novadu bāriņtiesas. Bāriņtiesas izveidojās 1995. gada 7. decembrī, 
kad spēkā stājās likums “Par bāriņtiesām un pagasttiesām”. 
Tas noteica bāriņtiesu un pagasttiesu kompetenci, uzdevumus, 
funkcijas un pamatdarbības noteikumus. Līdz ar to no 1996. gada 
sāka darboties bāriņtiesas un pagasttiesas.

Šo 20 gadu laikā ir paveikts daudz - izveidotas bāriņtiesas, iz-
veidota un nostiprināta sistēma, kas aizsargā bērnus, palīdz grūtā 
brīdī. Protams, kā jau katrā darbā - neiztiek bez starpgadījumi-
em, konfliktiem... Un nevienam nav noslēpums, ka, domājot par 
bāriņtiesu darbu, pirmās, kas ienāk prātā, ir negatīvas emocijas, 
negācijas... Tomēr, noteikti gribas uzsvērt - ir paveikts ļoti, ļoti 
daudz laba, tostarp arī mūsu novadā, tādēļ tiekamies ar Ivitu 
Krapāni,  Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju. 

Kā skaidro Ivita, bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbild-
nības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai 
citas aizgādnības esošās personas tiesību un tiesisko interešu 
aizsardzību. Pagastos un tajās pilsētās, kurās nav zvērināta notāra, 
bāriņtiesa Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos 
sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma 
apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā 
noteiktos uzdevumus. Bāriņtiesa darbojas saskaņā ar Bāriņtiesu 
likumā noteiktajiem pienākumiem un tiesībām. Ilūkstes novada 
bāriņtiesa savu darbību uzsāka 2004. gada 1. februārī, kas 
tika izveidota no likvidētas Ilūkstes pilsētas bāriņtiesas, Pilskalnes 
pagasttiesas, Bebrenes pagasttiesas un Šēderes pagasttiesas. No 
2007. gada 1. janvāra, saskaņā ar Bāriņtiesu likumu,  pagasttie-
sas tika pārdēvētas par bāriņtiesām. 2009. gada 1. augustā Ilūkstes 
novada bāriņtiesai pievienojās Subates pilsētas bāriņtiesa, Eglaines 
bāriņtiesa un Dvietes bāriņtiesa. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju  ievēlēja Velgu Glovecku. Pašlaik Ilūkstes nova-
da bāriņtiesā ir astoņi darbinieki - bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Ivita Krapāne, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Inese Sičeva, 
bāriņtiesas locekle Ilūkstes pilsētā Valda Namiņa, bāriņtiesas lo-
cekle Subates pilsētā ar Prodes pagastu un Eglaines pagastā  Lil-
ita Apele, bāriņtiesas locekle Šēderes pagastā Anita Naļivaiko,  
bāriņtiesas locekle Dvietes pagastā Ināra Munce  un  bāriņtiesas 
sekretāre Sarmīte Vucena. Bāriņtiesas sekretārs strādā uz līguma 
pamata, bet pārējie – ir pašvaldības deputātu ievēlētas personas uz 
5 gadiem, saskaņā ar Bāriņtiesu likumu. Darbinieki var tikt ievēlē-
ti atkārtoti. 

Atzīmējot bāriņtiesu 20 gadu jubileju, Ivita teic, ka lepojas un 
grib atkārtoti paldies teikt novada audžuģimenēm, kuras ar-
vien ir atbalsts no ģimenēm izņemtajiem bērniem. Ilūkstes novadā 
ir 5 audžuģimenes: Olgas un Pētera Glaudānu audžuģimene, 
Dagnijas un Ilgvara Strodu audžuģimene, Armīna Glaudāna 
audžuģimene, Irīnas Pučkas audžuģimene un Tatjanas Konovalo-
vas audžuģimene. „Ar visām audžuģimenēm bāriņtiesai ir laba 
sadarbība. Ceram nākotnē pievienosies vēl kāda audžuģimene, 
tāpēc aicinu novada iedzīvotājus pārdomāt iespēju kļūt par audžuģi-
meni! Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim, vai bez vecāku gādības 
palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var 
atgriezties savā ģimenē, vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai 
viņam nodibināta aizbildnība,” stāsta Ivita. Audžuģimenes statusu 
var iegūt ne tikai laulātie, bet arī viena persona. Sīkāku informāci-
ju var saņemt bāriņtiesā.

 Ivita uzsver, ka bāriņtiesas ikdienas darbu nevar rak-
sturot tikai ciparos jo fakts, ka bērns ir palicis bioloģiskajā 
ģimenē un bāriņtiesai nav jāpieņem lēmums par tā izņemšanu no 
ģimenes, ir pienākums, kas ir vairāku institūciju sadarbības rezu-
ltāts. Bāriņtiesa ikdienā sadarbojas ar sociālo dienestu, policiju, 
skolām, psihologiem. Taču skaitļos var izmērīt bāriņtiesā veiktos 
notariālos apliecinājumus. No 2015. gada līdz 2016. gada septem-
brim Ilūkstes novada bāriņtiesa izdarījusi 692 apliecinājumus. 
Lielākais pieprasījums bija pēc pilnvarām, nostiprinājuma lūgu-
miem zemesgrāmatās un dažādu citu  līgumu (zemes nomas, dz-

īvojamo telpu īres, rokasnaudas, patapinājuma)  sastādīšanas un 
apliecināšanas. Bez apliecinājumiem sniegta palīdzība arī manto-
juma lietu kārtošanā.  Stāsta Ivita: „Pieņemti 138 lēmumi, taču 
kopā Bāriņtiesā aktīvas bija 348 lietas. Aktīvās lietas – tas nozīmē, 
ka, atkarībā no lietas profila, ar šīm lietām gada laikā jāstrādā. 
Bāriņtiesai jāseko līdzi lietas dalībnieku rīcībai vai darbībai, jāpār-
bauda ģimenes dzīves apstākļi, jānoskaidro bērna un citu personu 
viedoklis, jāsadarbojas ar citām iestādēm faktu noskaidrošanā, vai 
bērnu interešu nodrošināšanā, jāpārliecinās par ikgadējo norēķinu 
pareizību (aizbildnības, aizgādnības un bērnu mantu lietās) un ne-
pieciešamības gadījumā jāpieņem attiecīgais lēmums. Uz šo brīdi, 
2016. gadu,  Ilūkstes novada bāriņtiesas darbības teritori-
jas 22 bērni atradās ārpusģimenes aprūpē. No tiem 5 bērni 
- audžuģimenē, 15 – aizbildņu ģimenēs,  5 - bērnu aprūpes 
iestādēs. Katru gadu bāriņtiesas lietvedībā ir 1 - 2 adopcijas lietas. 
Mūsu novada bērni tiek adoptēti gan Latvijā, gan arī uz ārzemēm, 
kā skaidro Ivita, šīs lietas ir darbietilpīgas un ilglaicīgas, tomēr 
gandarījums, ka bērniem ir izdevies atrast ģimeni, kurā viņi jūtas 
mīlēti un laimīgi. Bāriņtiesas redzeslokā ir arī pilngadīgās perso-
nas ar rīcības ierobežojumiem. Tādas ir 60 lietas. Civilprocesa li-
kums nosaka, ka reizi septiņos gados tiesā jāpārskata šo personu 
rīcībspējas ierobežojumi. Šajos tiesas procesos piedalās gan aizgād-
nis, gan bāriņtiesa.

Ivita Krapāne: „Ilūkstes novada bāriņtiesā strādāju no 2007. 
gada maija, pateicoties iepriekšējās bāriņtiesas priekšsēdētājai Vel-
gai Gloveckai, kura iedrošināja pieteikties vietnieka amatam. Es 
ilgi nevarēju izlemt, jo darbs nav viegls, no Velgas es ļoti daudz 
iemācījos un no 2013. gada  maija esmu priekšsēdētāja. Svētku 
reizē gribu pateikt lielu paldies visam kolektīvam, visas strādā ar 
lielu atdevi, mēs esam laba komanda. Kopā sanākam, atrisinām 
jautājumus, kas saistīti ar darbu. Kolēģi ir ar lielu darba pieredzi: 
Inese Sičeva un Ināra Munce bāriņtiesā  strādā no pašiem pirmsā-
kumiem, viņām arī šis ir jubilejas gads, un no 1998. gada Anita 
Naļivaiko un Lilita Apele. Jau 13 gadus strādā arī Valda Namiņa, 
paldies arī Sarmītei Vucenai - sekretārei, par viņas atbildību un 
precizitāti rakstot protokolus, vēstules un veicot lietvedības pi-
enākumus. Novēlu visām izturību un spēku. Paldies gribas teikt 
visiem sadarbības partneriem un pašvaldībai. Paldies arī tiem, kas 
ir strādājuši un dibinājuši bāriņtiesas mūsu novadā. Kā arī novēlu, 
lai mūsu novadā ir stipras ģimenes un bērni, kuri tajās jūtas laimī-
gi un mīlēti”.

Ar Ivitu Krapāni tikās Madara Pavlovska,
redaktore
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PALDIES TEV, SKOLOTĀJ!

Klusi, klusi, pavisam nemanāmi ir pienācis rudens,zem kājām 
čaukst kritušās lapas, sejā iesitas pa kādai lietus lāsei... Šajā krāsu 
un izjūtu daudzveidībā gluži neviļus apjaušam, cik bagāti esam - tas 
taču ir zelts, kas čaukst mums zem kājām, tie taču ir dimanti, ko 
debesis met mums sejā. Un kas par to, ka saule vairs nesilda  kā 
iepriekš,  ne velti rudens ir liepas aizdedzinājis,  lai mēs iekurtu lies-
mu sevī un nāktu viens pie otra sasildīties. 

5.oktobra vakarā Ilūkstes novada pašvaldība siltā, sirsnīgā gaisot-
nē sumināja novada skolotājus. Svētku reizē skanēja apsveikums no 
Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas 
un muzikāls sveiciens no Gunta Skrastiņa un Andra Daņiļenko.

Jau tradicionāli, svinīgajā pasākumā tika godināti skolo-
tāji, kuri šogad svin sava darba jubilejas.

Subates pamatskolā - darba 25 gadu jubileju svin skolotā-
ja Diāna Timofejeva. Subates pamatskolas skolēni par skolotāju 
saka tā: Viņa ir ļoti, ļoti laba skolotāja, jauka un labsirdīga. Sko-
lotāja ir skaista un gudra. Man viņa patīk.  Skolotāja  Diāna labi 
māca un viņu  ir jāklausa.  Pati  Skolotāja Diāna Timofejeva teic: 
Redzēt, dot un ņemt – vislielākais mums šajā pasaulē dots. Redzēt 
doto, dot citiem un pateicībā pieņemt. Atrast to vienīgo, īsto sev lemto 
ceļu.  Diāna saviem kolēģiem novēl - dzīvot ar smeķi! Ļaut sev bau-
dīt, izmēģināt, pārsteigt, priecāties par katru brīdi, ko varam svētīgi 
nodzīvot!

Eglaines pamatskolā skolotāja Iveta Kaķeševa svin sava 
darba 25 gadu jubileju. Eglaines pamatskolā par šo skolotāju bēni 
saka: Mums patīk tas, ka skolotāja ir ļoti labsirdīga. Skolotāja  ļoti 
labi dejo. Viņa palīdz, kad jautājam  un  smaidot visu paskaidro. 
Skolotāja Iveta ir ļoti laba klases audzinātāja. Pati  Skolotāja Iveta 
Kaķeševa  domā un zina teikt: Esmu prasīga gan pret sevi, gan pret 
citiem.  Strādājot skolā sapratu, ka ne jau visu var iemācīties no 
labiem padomiem vai gudrām grāmatām. Vislabākā pieredze diem-
žēl rodas galvenokārt no klupieniem.Piekrītu šādiem Henrija Varda 
Bīčera vārdiem: „Ne tas, ko cilvēki ēd, bet tas, ko viņi sagremo, dara 
viņus stiprus. Ne tas, ko cilvēki pelna, bet tas, ko viņi uzkrāj, dara 
viņus bagātus. Ne tas, ko cilvēki lasa, bet tas, ko cilvēki atceras, dara 
cilvēkus izglītotus! Un visiem mums Iveta novēl, lai pasaulē vien-
mēr būtu kaut kas, ko gribi iemācīties, ko vēlies darīt, kāda vieta, 
kur vēlies nonākt, cilvēks, kuru gribi satikt. Lai dzīve nekad nekļūst 
vienmuļa!

30 gadu jubileju Eglaines pamatskolā svin skolotāja Ligi-
ta Petuhova. Skolēni saka: Mums ļoti patīk viņas stundas, jo kat-
ru stundu skolotāja izdomā jaunus un  interesantus uzdevumus.Pie 
viņas ir ļoti viegli mācīties, viņa visiem palīdzēs.  Skolotāja Ligita 
ir ļoti labsirdīga un gudra skolotāja. Ligita Petuhova teic: Neticami 
garu mūžu esmu nostrādājusi savā dzimtajā skolā! Bet sirdī viss ir 
kā pirmajā darba gadā- prieks mācīt un prieks būt par draugu katrai 
mazajai sirsniņai.Liela bagātība ir atziņas, kas gūtas darba gaitās 
un to ir daudz. Galvenā – visu darīt Radītāja godam un Viņa spēkā.
Saviem domubiedriem, tātad kolēģiem, vēlu atrast un noturēt zelta 
vidusceļu – darba sparu, radošo iedvesmu un svētīgu atpūtu un ne-
baidīties sevi dāvāt tuvākajiem!

Raudas internātpamatskolā Līga Lapa svin sava darba 25 

gadu jubileju. Par savu  skolotāju Raudas internātpamatskolas 
skolēni saka: Skolotājai   vienmēr ir interesantas un labas idejas. 
Mums patīk skolotāja  tāpēc, ka viņa skaisti zīmē un ir ļoti  smuka. 
Gribētu, lai skolotāja Līga  mācītu mūs katru dienu!  Bet pati skolo-
tāja Līga  teic :  Es esmu skolotāja -  un tieši tāpēc man ir atmiņām 
bagāta pagātne. Man ir vilinoša, piedzīvojumiem bagāta, radoša 
un jauka tagadne, jo man ir atļauts pavadīt savas dienas kopā ar 
nākotni. Labs skolotājs ir kā diriģents un skolēni ir viņa orķestris. 
Katrs skolēns spēlē citu instrumentu, turklāt atšķirīgā prasmes līme-
nī. Skolotāja darbs ir attīstīt šīs prasmes un panākt, lai visi instru-
menti saliedētos vienotā skanējumā un kopā radītu mūziku. Es esmu 
skolotāja – un tieši tāpēc katram novēlu, lai katrs jauns darba cēliens 
iesākas ar gaišām domām un vieglu sirdi. Lai darāmā ir tik, cik var 
padarīt, bet mīlestība uz to, ko darām – bezgalīga! 

Ilūkstes 1.vidusskolā darba 20 gadu  jubileja - skolotājai 
Inesei Kokinai. Ilūkstes 1.vidusskolā skolēni  par savu skolotāju 
saka:Stundas paiet pozitīvā un labestīgā atmosfērā, jo pati skolotāja 
ir optimisma pilna un smaidīga.Skolotājai ir laba humora izjūta.  
Viņa ir saprotoša un pretimnākoša. Skolotāja Inese ir ieinteresēta 
katra audzēkņa sasniegumos. Inese Kokina teic: Es esmu skolotāja, 
kas ik dienas dara savu darbu. Skolotājs pats ir mūžīgais skolēns. 
Mācot citus, es katru dienu mācos pati.  Katrs skolēns jāpieņem tāds, 
kāds viņš ir. Un  kolēģiem novēl, lai  Skolotāju dienas svētku sajūta 
pavadītu mūs visu gadu un nelielās neveiksmes nevarētu sabojāt ga-
rastāvokli, jo vislabākais mums vēl priekšā!

Mairita Rimoviča tika sumināta  20 gadu jubilejā.  Ilūkstes 
1.vidusskolas skolēni saka: Skolotāja stundās uzdod interesantus uz-
devumus un labi paskaidro mācību vielu.  Viņa ir skolotāja, ar kuru 
var pajokot. Stundas paiet labvēlīgā un priecīgā atmosfērā. Skolo-
tāja Mairita  uzklausa ikvienu bērnu un pacietīgi visu paskaidro. 
Pati skolotāja Mairita Rimoviča  teic: Domāju, ka mani vislabāk rak-
sturotu sakāmvārds “Darbs rāda darītāju.” Viss, ko daru, ir ar mī-
lestību pret bērniem. Priecājos, ka joprojām uz darbu eju ar prieku. 
Visiem skolotājiem novēlu nepagurt ikdienas steigā, lai atliek laiks 
savām ģimenēm. Radošumu, dzīvesprieku un gandarījumu par pa-
darīto jaunajā mācību gadā!

Skolotāja Gunta Vaitkune   šogad svin sava darba 25 gadu 
jubileju. Par šo Ilūkstes 1.viduskolas skolotāju skolēni saka:  Viņa 
ir stingra un prasīga, bet arī ļoti labsirdīga un pretimnākoša. Pie šīs 
skolotājas grūti norakstīt. Ļoti labi izskaidro mācību vielu. Saval-
dīga, pacietīga, skaidro tik ilgi, kamēr visi saprot. Skolotāja Gunta 
rūpējas, lai katrs skolēns iemācītos matemātiku, lai nebūtu klasē 
bērnu, kuriem kaut kas palicis neskaidrs. Gunta Vaitkune saka -  
Domāju, ka man piemīt skolotājam nepieciešamās īpašības- pacietī-
ba, atsaucība, prasīgums un taisnīgums. Mācot matemātiku, cenšos 
panākt, lai skolēni atklāj tās vienkāršību un pielietojamību, lai ie-
mācās domāt un noticēt sev. Kolēģiem vēl bezgalīgu izturību, ikdienā 
atvēlēt laiku sev, kā arī gandarījumu par visiem tiem labajiem cilvē-
kiem, kurus esat izaudzinājuši. 

Birutu Ondzuli sveica  darba 30 gadu jubilejā. Skolēni: Sko-
lotāja ir   izpalīdzīga, zinoša un prasīga.Savas zināšanas nodod, iz-
mantojot daudzveidīgas metodes, tāpēc  skolotājas Birutas stundās 
nekad nav garlaicīgi. Pati skolotāja Biruta Ondzule saka: Kad uzsā-
ku savas darba gaitas Ilūkstes 1.vidusskolā kā studente praktikante, 
ar bijību raudzījos uz skolotājiem, kuri skolā bija nostrādājuši 20, 
25, 30 gadus. Nemanot arī man aizmuguras ir šie 30 darba gadi. 
Lepojos ar to, ka man bija tas gods ierakstīt kādu no Ilūkstes 1.vi-
dusskolas vēstures lappusēm, bet paralēli šajos darba gados esmu 
iesaistījusies dažādās avantūrās. 10 gadus strādājusi bez nevienas 
brīvdienas, apvienojot pamatdarbu ar darbu Neklātienes vidusskolā 
pašos tās pirmsākumos.  Esmu dzirdējusi daudz labu vārdu, saņē-
musi apbalvojumus , bet par vislielāko savas darba dzīves guvumu 
uzskatu pateicības vārdus un atzinību no saviem audzēkņiem un ko-
lēģiem, ar kuriem ir bijusi iespēja kopā strādāt.

Skolotājai  Veltai  Šternai  - darba 30 gadu jubileja. Pati 
labākā skolotāja – tā saka viņas skolēni. Skolēni  atzīst, ka tā ir sko-
lotāja, kura prot ieinteresēt, aizraut un  padarīt interesantu jebkuru 
stundu. Skolotāja pacietīgi izskaidro sarežģītos gramatikas likumus. 
Mācot latviešu valodu un literatūru, skolotāja Velta uzsver, ka dzīvē 
pats galvenais ir kļūt par labestīgu, izpalīdzīgu un godīgu cilvēku. 
Pati skolotāja Velta Šterna saka - daudz gadu nostrādājot skolā, 
esmu nonākusi pie mūžsenās atziņas, ka kaut ko iemācīt var tikai ar 
labo- ar sapratni, smaidu, piedošanu, līdzi jušanu, joku. Labs skolo-
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tājs vienmēr ir arī labs cilvēks, un tad skolēni ir lieli ieguvēji, jo viņi 
mācās ne tikai mācību priekšmetu, bet arī to, kā ir jādzīvo un jāveido 
attiecības ar citiem cilvēkiem, kas ir apkārt.

No  Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas kolektīva 20 darba 
gadu jubilejā tika sumināta skolotāja Judīte Buceniece. Sko-
lēni raksturo savu skolotāju kā zinošu, pacietīgu, stingru. Skolotājai 
Judītei ir laba humora izjūta, saka bērni. Bet Judīte  Buceniece  uz-
ver: Laimīgs ir tas, kurš spēj dot citiem. Kolēģiem novēlu būt ne tikai 
radošiem, bet arī atvērtiem visam labajam un skaistajam.

Virgīnija Fjodorova svin sava darba 30 gadu jubileju.  Šo 
skolotāju skolēni raksturo kā  mīļu un jauku. Skolotāja Virgīnija  
ir ļoti izpalīdzīga, saka bērni. Virgīnija Fjodorova saka: Pēc dabas 
esmu optimiste, tāpēc mans dzīves moto ir- tur aiz mākoņiem ir sau-
le…Skolotāja darbs man ir sirdslieta, iespēja realizēt savus sapņus 
un ieceres, un ieraudzīt darba augļus skolēnos. Saviem kolēģiem 
novēlu- stipru veselību un prasmi saskatīt dzīves saulaino pusi arī 
drēgnajās dienās, dalīties ar sirds siltumu un atstāt labo sevī un 
apkārtējos.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas  
skolotāja Anita Jakubāne   šogad svin sava darba  20 gadu ju-
bileju. Skolēni saka: Viņa ir skoltāja, kura spējīga uzmundrināt un 
pasmieties kopā ar saviem audzēkņiem, tajā pat laikā nezaudējot 
spēju būt bargai, ja tas vajadzīgs. Viena no skolotājām ar kuru var 
kontaktēties gandrīz kā ar draugu, kā klases audzinātāja skolotāja  
Anita  ir  ideāla, jo viņa mums palīdz visos jautājumos un problē-
mās. Pati skolotāja saka: Esmu radoša un atraktīva.Piedalos skolas 
pasākumos un ārpus tās. Garlaikoties nesanāk ,jo jāiet līdzi laikam 
un izaugsmei.

Suminājām skolotāju Andu Vaļuku, viņai - darba 30 gadu 
jubileja. Par šo skolotāju skolēni zina teikt - Gudra, mērķtiecīga, 
stingra, atsaucīga, vienmēr cenšas palīdzēt, vienādi izturas pret vi-
siem audzēkņiem, izcili skaidro, jūtama pieredze un vēlme tajā da-
līties, stundās var uzzināt daudz jauna, skolotāja ir ar labu humora 
izjūtu un degsmi. Pati  Anda Vaļuka teic: Esmu mierīgas dabas, dar-
bojos ar zirgiem Bebrenē, dziedu “Lašu korī”. Arī kaķi un suņi man 
seko ik uz soļa. Pēc izglītības esmu veterinārārste, tas man palīdz 
mācot dzīvnieku anatomiju profesionālajā programmā

Olgai  Dogžinai    darba 30 gadu jubileja.Skolēni saka - 
Skolotāja  ir stingra savās prasībās, nekad neatsaka palīdzību, ja 
kaut kas nesanāk. Skolotājai nepatīk paviršība darbā. Viņa ir ra-
doša, saprotoša, skolotāja Olga vienmēr priecājas par mūsu sa-
sniegumiem. Par sevi skolotāja Olga saka: Mans  darba rezultāts 
ir atrodams katras skolnieces mājā – vai tas būtu kāds pagata-
vots ēdiens vai kleita, šalle vai rokassprādze. Es mīlu savu darbu.  
Papildus darbam skolā cenšos attīstīt savas spējas ne tikai radot dar-
bus, bet arī pilnveidojot sevi. Kā pēdējais sasniegums jāmin meistara 
diploma saņemšana mežģīņu darināšanā. Šis bija projekts, kas pie-
rāda, ka ikviens, kam sirdī ir tuva kāda joma, to attīstot un pilnvei-
dojot, var kļūt meistars.

Pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” darba 30 gadu 
jubileja - Lilijai Baginskai. Bērni saka:  Mēs viņu mīlam ļoti, 
ļoti, ļoti...Viņa ir mana draudzene. Skolotāja mūs vienmēr mīļo, tā-
pēc mēs viņu mīlam. Viņa auklē visus mazos bērnus, rūpējas, lai 
viņiem dārziņā būtu labi. Patīk, kad skolotāja stāsta pasakas. Es 
savai skolotājai Lilijai  varētu atdot savas mantas, lai būtu ar ko 
spēlēties. Pati skolotāja Lilija Baginska saka: Bērni nekad nedod no-
vecot. Liels gandarījums ir tad, kad tevi atceras bijušie audzēkņi, 
sveic svētkos.Es novēlu kolēģiem pacietību, veselību, izturību, jau-
kus, mīļus, paklausīgus bērnus, vēlmi dzīvot laikam līdzi, mainīties, 
attīstīties.  

Skolotāja Ingrīda Sidorova  tika sumināta darba 35 gadu 
jubilejā. Par šo savu skolotāju bērni saka: Izskatās , ka skolotāja  ir 
ļoti, ļoti laimīga, jo viņai patīk iet uz darbu. Skolotāja palīdz visiem 
strādāt, bet ja vēl ļauj agrāk celties,  tad vispār ir super! Visjaukākās 
pastaigas laukumā ir ar viņu.  Dažreiz viņa uz mums skatās no-
pietni, tāpēc, ka palaidņojamies. Ļoti patīk, kad skolotāja  Ingrīda 
smaida.  Ingrīda Sidorova saka: Mēs, pieaugušie, bieži aizmirstam 
šīs vienkāršās patiesības, ka vajag mīlēt, priecāties par dzīvi, novēr-
tēt ikdienišķas lietas – bērni to māk atgādināt, tāpēc man ļoti pa-
tīk pavadīt laiku kopā ar viņiem un mācīties nepazaudēt bērnības 
garšu. Kolēģiem vēlu, lai katra diena iesākas ar priecīgu bērna ska-
tu, gaišām domām un priecīgu sirdi, un tiek aizvadīta ar patīkamu 

gandarījuma sajūtu
Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas skolotājai Vandai 

Mukānei - darba 40 gadu jubileja. Skolēni saka: Viņa Sniegs 
atbalstu jebkurā dzīves situācijā. Skolotāja ir pareiza, pacietīga un 
gudra. Skolotāja Vanda ir akordeona spēles profesionāle. Skolotāja 
stāsta: Atbildīgi un  radoši, pacietīgumam  mijoties  ar stingrību ir 
aiztraukušies darba gadi. Man ļoti patīk mana profesija. Cenšos būt 
saprotoša un taisnīga pret apkārtējiem cilvēkiem.Saviem kolēģiem 
gribu novēlēt, lai mūzika skan jūsu sirdīs! 

Vēlot darba sparu, tika sveikti skolotāji, kuri šogad sāka 
darba gaitas mūsu novadā.  Esam kļuvuši par  septiņiem pe-
dagogiem bagātāki!

Ilūkstes novada Sporta skolā direktora amata pienākumus sācis 
pildīt Aivis Ruļuks,  Eglaines pamatskolā  un Ilūkstes novada Spor-
ta skolā par sporta skolotāju uzsāka strādāt  Aļona Romanova. 
Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā mazos trešklasniekus mācīs Ilze 
Baleiša,  Subates pamatskolā par sākumskolas skolotāju strādās 
Mārīte Feldentāle. Olga Goršantova Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskolā mācīs  krievu valodu  kā arī šajā sko-
lā profesionālajā nodaļā sāks strādāt Paulis Vuškāns, viņš mācīs 
lopkopību, agronomiju un arī dejas,bet Jana Krasovska Ilūkstes 
bērnu un jauniešu centrā palīdzēs bērniem apgūt raito dejas soli. 

Pasākumā mīļa, silta pateicība izskanēja arī visiem tiem 
skolotājiem, kuru ikdienas gaitas kopš šī mācību gada vairs 
neved uz skolu. 

Tika sveikta skolotāja Ludmila  Korotkova. Ludmila ir savas 
skolotāju ģimenes tradīciju turpinātāja. Pedagoģiskais darba stāžs 
40 gadi, no tiem  Eglaines pamatskolā ir pavadīti  33 gadi.Skolotāja 
ar bagātu dzīves un darba pieredzi, ar kuru vienmēr bija gatava da-
līties. Ludmila ir labestīgs cilvēks, kurš nekad neatteiks palīdzību, 
nekad nepaies garām neapjautājoties, kā klājas, vai viss ir kārtībā. 
Viņa ir cilvēks, kurš vienmēr centīsies uzturēt sarunu, būs ieinte-
resēts klausītājs. Visu dzīvi interesējas un seko skolēnu tālākajām 
gaitām.

Sveicēji pulcējās, lai suminātu arī skolotāju Annu Vasiļjevu, 
kura pedagoga darbam ir veltījusi 48 savas dzīves gadus, pildot ķī-
mijas, ģeogrāfijas skolotājas un bibliotekāres pienākumus. Vienmēr 
saskarsmē bijusi vienkārša un korekta, ar vēlmi uzklausīt un ieklau-
sīties.

Paldies tika teikts arī visiem pārējiem skolotājiem, kuri 
nu savu uzmanību velta saviem tuviniekiem, bet  kā krāsai-
ni dzīpariņi ieausti savu bijušo skolēnu sirdīs,  skolās un no-
vadā. 

Novērtējot izglītības nozīmi un pedagogu darba īpašo svarīgumu 
tāpat kā iepriekšējos gados, tika pasniegta īpaša balva , ko atbal-
sta mūsu sadarbības partneris – vadošā banka Latvijā Swedbank. 
Šogad  Swedbank  balvu saņēma ļoti radoša, darbīga, pie-
redzes bagāta un  atsaucīga skolotāja.  Skolotāja ne tikai 
pēc izglītības, bet skolotāja pēc sirds aicinājuma – Mairita 
Rimoviča(Ilūkstes 1.vidusskola).  Katru mācību gadu skolotājas 
Mairitas audzēkņi  iegūst godalgotās vietas dažādās olimpiādēs un 
skatēs. Viņas skolēni ar labiem rezultātiem ir startējuši gan  olim-
piādēs, gan dažādos konkursos (Zemkopības ministrijas konkurss 
„Mans mazais pārgājiens”, vizuālās mākslas konkursi, „Labie dar-
bi” stāstu konkurss, Latvijas jauno lasītāju konkurss „Plašais ap-
vārsnis” u.c.). Skolotāja nežēlo laiku un zināšanas, lai vadītu skolē-
nu pētniecisko darbu, kā rezultātā iegūtas 1.vietas novadā. Mairita 
prasmīgi vada Ilūkstes novada sākumskolas skolotāju metodisko 
apvienību. Skolotāja nodod savu pieredzi nākamajiem pedagogiem, 
vadot studentu pedagoģiskās prakses, ar viņas izstrādātajiem meto-
diskajiem materiāliem var iepazīties žurnālā „Sākums”. 

________________________

Viņš man parādīja ceļu, ko manas acis nesaskatīja. Ceļu 
viņš man parādīja, bet manā vietā to negāja, 

un viņš man sniedza savu mīlestību, lai es varētu tapt 
brīvs savā izvēlē. 

Paldies tev, skolotāj!
_________________________

Sanita Plone, Izglītības speciāliste
Madara Pavlovska, redaktore

S V Ē T K I
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Dzīve ir skaista un  to nedrīkst nebaudīt, ne-
drīkst laist garām. Dievs tev viņu ir devis, tad 
viņu ir jādzīvo. Es nezinu, kas būs nākotnē, 
bet zinu, ko es gribu un tas, ko es gribu, ko 
esmu sapņojis, man piepildās. Un es cilvēkiem 
saku – sapņojiet, sapņojiet un vēlreiz sapņo-
jiet! Sapņi piepildās.

Aivis Ruļuks ir atgriezies dzimtajā novadā un ar to ļoti lepojas. 
Nebaidās no izaicinājumiem. Lai arī uzskata, ka katrā jaunā darba 
vietā jāsāk ar mazumiņu, tomēr ir apveltīts ar spēju raudzīties uz 
notiekošo plašāk, plānot vērienīgāk. Aivis kopš augusta sācis pildīt 
Ilūkstes novada Sporta skolas direktora pienākumus. Ar Aivi tieka-
mies Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā, vienojamies, ka 

intervijas vietā priekšroku dosim brīvai sarunai. Aivis gan smejas, 
ka ir liels pļāpa un viņš noteikti būs jāpiebremzē.

Pastāstiet par sevi.

Bebrene ir mana dzimtā vieta. Bebrenē - bērnudārzs, skolas gai-
tas, tehnikums pabeigts, kā saka, bērnība un jau jaunības gaitas 
ir iesāktas šajā pusē. Nu lūk…Biju sapņojis būt par lauksaimnie-
ku un arī atbilstoši tam esmu beidzis tehnikumā divu gadu kursus 
lauksaimniecībā. Sapratu, ka gribu kaut ko vairāk un iestājos arī 
galdniekos. Ir pabeigta galdniecība. Esmu mācījies arī tepat Ilūkstē, 
Sadraudzības skolā, neklātienē, jo tajos lauksaimniecības kursos ne-
bija vidusskolas. Pabeidzu neklātienes vidusskolu un arī galdniekos 
pabeidzu vidusskolu, esmu krutais ar divām vidējām izglītībām. Nu 
lūk, un tad mani ceļi veda uz Rīgu. Uzreiz iestājos Reliģijas zinātņu 
institūtā, kur es pabeidzu vienu kursu. Sapratu, ka kaut kas jāmai-
na dzīvē, tad es biju iestājies Rīgas garīgajā seminārā,  mācījos arī 
tur vienu gadu un pārliecinājos, vai tas ir mans ceļš, aicinājums, vai 
nav. Sapratu, ka man ir ... Mans dzīves tāds tā kā moto ir „dzīve-
sprieks, baudiet dzīvi!” Nu lūk, tad es pēc garīgā semināra tādu kā 
brīvsoli paņēmu. 

Tas bija ļoti labi, ka mani atlaida, jo bija nākamais 
dzīves pavērsiens

Kā tas izpaudās?

Sāku strādāt. Pirms tam arī strādāju, bet mazāk nozīmīgus dar-
biņus. Pēc semināra, nu tas varbūt arī nav tāds nozīmīgs (smejas), 
sāku strādāt par bārmeni, pusotru gadu, kur es ļoti daudz guvu pie-
redzi tīri komunikācijā ar cilvēkiem. Sāku iepazīt uzņēmējdarbību. 
Tad es aizgāju strādāt uz būvmateriālu veikalu, kur bija iespēja pa-
augties uz menedžeriem, kas man patika. Uh, tā bija dzīve! Tur arī 
ar cilvēkiem komunicēšana, vajadzēja pa pus Latviju braukāt, biju 
sava laika noteicējs. Nu tā bija dzīve, kas man patika! Tad, kad es 
par menedžeri nostrādāju, līdz divi gadi, pēc tam krīze sākās Latvi-
jā. Bija pirmais atlaišanas vilnis- izdzīvoju, otrajā – izdzīvoju un tre-
šajā, bija tā, es tad biju izbraucis no Latvijas, izbraucis uz ārzemēm, 
tādā kā ekskursijā mazā ar sieviņu, nu lūk...Un tad man zvana sek-
retāre – „klausies, nav labi”, es saku – „es tālu prom, nevarēšu būt”. 
Atbraucu no ekskursijas, no atvaļinājuma, visi skatās tādiem no-
kārtiem deguniem un es sapratu, viss, darba attiecības ir beigušās. 
Un arī drīz vien tas uzņēmums vērās ciet. Tas bija ļoti labi, ka mani 
atlaida, jo bija nākamais dzīves pavērsiens. 

Sāku strādāt par sporta skolotāju, paralēli iesniedzu dokumentus 
augstskolā – Latvijas Universitātē par sporta skolotāju. Tie bija for-
ši astoņi gadi Olaines 1.vidusskolā, tiešām fantastiski, jo es iepazinu 
jauniešus no visiem rakursiem. Man uzreiz tika iedota audzināmā 
klase. Viena klasīte no 6.-9.klasei tika izaudzināta un tad atkal iede-
va no 5.klases - otru klasi audzināt un tā kopā astoņi gadi bija. Tur 
es iepazinu skolu, kas tas tāds ir, kas ir jaunietis, ko viņš grib no 
tevis un ko valsts grib no tevis un ko tu vari dot no tā visa. 

Un ko jaunietis grib? 

Jaunietis grib…Vai dieniņās. Jauniešu vēlme ir tāda, bet tas būs 
tā konkrēti. Sapratne no skolotāja, atraktivitāte no skolotāja, lai tā 
būtu interesanta nodarbība. Viņi to varbūt neteiks, bet viņi arī grib, 
lai būtu prasības attiecībā pret viņiem, lai viņi zina, ko no viņiem 
grib, jo viņiem parasti ir tā -  mums ir tiesības, bet, ka viņiem ir 
pienākumi, to kaut kā aizmirst. Ko es esmu piefiksējis un kas man 
ar jauniešiem deva to kontaktu  - sapratne. Es saprotu, uzklausu. Es 
biju atvērts, arī jaunieši bija atvērti uz radošumu darbā. Ja es gribē-
ju kaut ko panākt, devu jauniešiem variantus, vai mēs rīkosimies tā, 
vai tā, vai tā. Un viņi paši varēja izvēlēties. Līdz ar to darbs bija tāds 
pozitīvs un viss notikās. Tāpēc sapratne svarīga, piemēram, atnāk 
jaunietis, saka –„ skolotāj, es šodien nevarēšu, man sāp tur un tur, 
es atnākšu citu dienu un izdarīšu”. Viss kārtībā. Protams, bija arī 
jaunieši, kuri bija žuļiki, kā es vienmēr viņus saucu, viņi arī iesmē-
ja par to, viņi zināja, ka es tā viņus saukšu, nu lūk, bija tādi, kuri 
gribēja manipulēt, bet to es ātri atkodu un mēs to ātri nokārtojām. 

Un valsts? Jūs pieminējāt, sapratu, ko grib skolēni un ko 
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valsts. Ko valsts grib no skolotāja?

Valsts grib...Tas jau laikam ļoti standarta variantā būs, bet ,pro-
tams, izpildīt visas tās prasības no valsts, lai jaunietī veicinātu 
patriotismu. Tas bija no laika gala, kas man arī pašam bija liels 
izaicinājums un, jāsaka tā, ka ar to grūti iet. Jaunietī to patriotis-
kumu var, protams, dažādos ceļos panākt, viņam pat neapzinoties, 
ka viņš pilda patriotisko pienākumu. Kaut vai elementāri - savu 
novadu, savu skolu pārstāvot citviet, bet tad, kad jautājums bija jā-
risina tā tiešā tekstā  - jaunieši, būsim patrioti, skatīsimies ar pat-
riotisku skatījumu uz dzīvi un Latviju kā valsti un tamlīdzīgi, ļoti 
bieži saņēmu negācijas, kas nāk ne jau no viņiem, bet no vecākiem. 
Tas bija kā sava veida lielākais izaicinājums pārliecināt, ka valstī ir 
tomēr skaistas lietas, varam te daudz ko piedzīvot, mēs te augam, 
dzīvojam, atrodam izklaides, ko lielākoties nodrošina tieši valsts. 

Ilūkstes novads - es to redzu kā ļoti progresējošu, 
ļoti attīstītu, tikai jāieliek pareizie punkti pareizajās 
vietās, lai tas viss organizētos, kā saka, pašattīstītos, 
nevis tikai tā – nu man ir iestāde iedota, nu dodiet 
naudiņu, lai es viņu varētu turpināt attīstīt. Ir jādo-
mā, manā skatījumā tā, ka šai iestādei pašai sevi jā-
atpelna

Astoņi gadi skolā, un tad...

Šī vasara bija tā, kas man lika domāt par to, vai palikt tai skolā 
tālāk strādāt, vai dzīvē veidot kādas izmaiņas, un tās izmaiņas ir 
uz šo momentu, kad atnācu uz Ilūksti strādāt. Jā, bija negulētas 
naktis mēneša garumā, lieli kreņķi, vai piekrist šim darbam, vai 
nē. Kāpēc es piekritu? Man ir iekšēji vienmēr tāda kā tendence uz 
izaugsmi iziet. Varbūt kādreiz baidījos no tā, kaut kas jauns. Es 
sapratu to, ja es neko nedarīšu, es tai skolā arī palikšu. Jā, tas ir 
skaisti, būt patriotam, būt patriotiskam skolotājam savā skolā līdz 
mūža galam, bet es gribu kaut ko vairāk, es gribu sasniegt dzīvē 
kaut ko vairāk. Atnākot uz šejieni, vis kaut kas jauns. Direktora 
amats, ja godīgi (pasmejas)…par to dzīvē nekad nebiju domājis. 
Bet „nesaki nekad”, tas vienmēr kaut kur atduras, un te nu esmu. 
Secinu, ka tas nav viegls darbs, bet tai pat laikā ļoti interesants. 

Līdz šim es esmu guvis pieredzi, šie darbiņi, ko esmu darījis, 
komunicēšana ar cilvēkiem, rēķināšanas, darba organizēšana, to 
visu es saskatu arī šeit, kas man no vienas puses -  ļauj baudīt  to 
darbu. Es jūtu sevī, ka es redzu sevi šeit iekšā tajā visā. Ir arī nā-
kotnes vīzijas, ko es gribētu šeit realizēt, nezinu, varbūt tā skaļi 
nevar teikt… Es redzu šeit teritorijas, kuras ir pieejamas, viņas 
var realizēt, viņas gaida, ka es tur kaut ko darīšu. Tās idejas nav 
savtīgas, bet viņas tādas, lai Ilūkste kā tāda būtu plašākā redzes-
lokā pazīstama. Es gribu Latvijas mērogā, bet, ja Dievs dos, arī 
plašāk. Bet, kā saka, nedrīkst strēbt karstu, nedrīkst tā uzreiz ar 
lieliem apgriezieniem, bet es varu teikt vienu, man kādreiz… tāds 
priesteris Staņislavs Čužāns bija Bebrenē, pie kura es kādreiz arī 
piekalpoju, kad es gāju uz Rīgu, viņš man tādu padomu bija teicis  
- „ja tu ej kādā jaunā vietā kaut ko jaunu uzsākt, nekad nesāc ar 
lieliem darbiem, sāc ar mazumiņu. Un tad varēsi tiekties uz tiem 
lieliem darbiem.” Un tad es ar to moto, attiecībā uz jaunām darba 
vietām, arī eju – sākam ar mazumiņu un tad tu nāc ar savu redzē-
jumu. Pirms es šeit atnācu strādāt, kad man radās tā iespēja, ka es 
te varētu strādāt pieteikties, es jau sāku plānot un skatīties, ko es 
te varētu darīt, kā tas darba lauciņš varētu izpausties. Un es viņu 
te ieraudzīju. Es ļoti ceru, ka tas viss izdosies. Man jau ir zināms, 
ka tā mana vīzija, ko es gribētu šeit ieviest, ka tā vīzija saskan ar 
vēl atsevišķiem cilvēciņiem un faktiski tās punkts punktā sakrīt, 
kas liecina par to, kas man savā veidā arī apstiprināja, ka jā, es 
esmu uz pareizā ceļa, ka tas ir tas īstais uz ko man jātiecas. Nav 
nekas konkrēts par to vīziju, es negribu tā plātīties, bet tas, ka 
es gribu redzēt Ilūksti plaši pazīstamu, tas gan ir mans mērķis. 
Nevis tā, ka nu skaidrs, tā Ilūkste tur atrodas, skaista un tā, bet 
arī, ka izmanto Ilūksti. Tādā ziņā, ka mums ir sporta bāze, atvērta 
dienesta viesnīca. Gribu realizēt to, ka sporta bāze nav tikai priekš 
vietējiem, bet, ka mēs ar to gūstam sev labumu no…Es tā iesmeju 
– no ārpasaules, ar domu ārpus novada.

Ko Jūs redzat, attīstot sporta bāzi, kāda šobrīd ir tā si-
tuācija, kas ir, kas nav…

Es kā vīrietis, tad pie praktiskā. Tas praktiskais redzējums ir 
tāds. Kad es atnācu uz šejieni, es ieraudzīju to, ka ir ļoti skaisti, 
ka baseins ir uzcelts, ir ļoti fantastiska ideja par  trenažierzāli, 
manēžu, kuru gan es gribētu lielāku, kas nu prasās priekš tā, lai 
būtu tas piedāvājums daudz kvalitatīvāks. Tāpat fantastiska ideja 
par dienesta viesnīcām, kas man patīk un ir sakārtots stadions. 
Protams, ķersimies pie nākamā punkta, tas, ka jāveic labiekārto-
šanas darbi. Stadions šobrīd ir kā laukums, kails laukums, tagad 
viņš ir jāapģērbj, nepieciešams inventārs, sektora labiekārtošana 
– lodes grūšanas sektors, šķēpu mešanas sektors, tāllēkšanas sek-
tors, diska mešanas sektors, tas viss ir ļoti skaisti, viss, lai mēs va-
rētu Latvijas līmenī startēt ar savu piedāvājumu. Tāpat arī Sporta 
skolas telpas es gribētu mūsdienīgākas, jā, tagad telpas ir, paldies 
Dievam, bet, ja nāk ciemiņi, lai mēs varam prezentēt sevi kā attīs-
tītu, progresīvu iestādi, galu galā mēs pārstāvam novadu un tas jau 
ir kā sava veida zīmoliņš Ilūkstei. Es vienmēr esmu teicis – reklā-
ma ir viens no vislabākajiem aspektiem, kas izceļ to vidi, vietu un 
tā sporta bāze vien ir kā viena liela reklāma. Tas tāds smalkais, 
praktiskais redzējums uz to, kas te ir, bet es teikšu tā - vide, sporta 
bāze, Ilūkste, Ilūkstes novads, es to redzu kā ļoti progresējošu, ļoti 
attīstītu, tikai jāieliek pareizie punkti pareizajās vietās, lai tas viss 
organizētos, kā saka, pašattīstītos, nevis tikai tā – nu man ir ies-
tāde iedota, nu dodiet naudiņu, lai es viņu varētu turpināt attīstīt. 
Ir jādomā, manā skatījumā tā, ka šai iestādei pašai sevi jāatpelna. 
Līdz ar to es rēķinu, es skatos, pētu apkārtni, savu vidi, lai to visu 
izceltu uz augšu. Tas nozīmē, es rēķinu – man ir viesnīca, re kur 
stadions, re kur baseins un kāpēc nevar piesaistīt ārpasauli, lai 
varētu piesaistīt finansējumu no ārpuses, ne tikai no pašvaldības.

Es meklēšu un es izdomāšu. Tas ir tas piemērs, pēc 
kā varētu vadīties daudzi cilvēki  - eu, bet tomēr, šeit 
var kaut ko izdarīt

Vai tas piesaista cilvēkus novadam? Liek izvēlēties pa-
likt. Vai arī, kas būtu tas, kas noturētu te cilvēkus? Spēja 
domāt plašākos mērogos?

Nu protams, sāpīgais jautājums, darba vietas. Tas ir viens no 
tādiem rādītājiem, kas īpaši jau ģimenēm, ja nav darba vietas, nav 
tāda redzējuma, bet ir jau dažādi cilvēki. Ir cilvēki, kuriem ir tas 
iekšējais dzinulīts, es dažkārt tā saku, ka man ir tas dzinulīts – es 
gribu augt, es gribu attīstīties, gribu kaut ko darīt. Ir arī tāda tipa 
cilvēki, kuriem – nu iedosi man darbiņu, būs labi un es strādāšu 
un ar to man būs gana. Ir grūti runāt par to, ka nākat uz  Ilūksti  
šeit dzīvot, lai mēs salasītu to cilvēku skaitu. Mēs varam aicināt cil-
vēkus, ja viņiem būtu, ko likt priekšā. Protams, mēs nevaram liet 
krūzītē  - re kur tev būs tējiņa, re kur maizīte – ēd un dzīvo tikai. 
Tas būs galīgi garām modelītis. Manā skatījumā modelītim jābūt 
tādam, kas jau, manuprāt, ir šeit redzams. Ilūkste nu nav nolaista, 
viņa ir gana daudz sakopta, tāpat arī pagastos, es skatos sakoptas 
tās ielas, tas tīri vizuālais. Tas, ka attīstās sporta bāze, cik man ir 
zināms, vietējie  ļoti pozitīvi uz to skatās. Protams, ir cilvēki, kuri 
to nonievās, tāpēc, ka neredz tam nākotni, ir negatīvi noskaņoti, 
tas ir kā rādītājs tajā cilvēkā, ka viņš nu negribēs neko te attīstīt, 
negribēs neko domāt vietas labā un tai pat laikā sevis labā. Ir ļoti 
liela nozīme cilvēka noskaņošanā. Ja cilvēku spēj noskaņot un pār-
liecināt uz to,ka, jā tu esi varošs, tu vari izdarīt, esi spējīgs, viņā 
parādās tās spējas. Ļoti no svara cilvēka iekšējā nostāja un motivā-
cija, ja tās nebūs, kaut vai mēs te uzcelsim zelta pilis, viņš vienalga 
uz viņām skatīsies negatīvi, norakstīs visu uz negatīvo – redzi, kā 
mēs līdzekļus izšķērdējam, varbūt varējām, nu, pieņemsim, uztai-
sīt pasākumu priekš, kas protams ir vajadzīgs, pensionāriem, iz-
maksāsim baseina apmeklējumu, vai kādas brīvbiļetes, vienalga. 
Idejiski ir tas, ka kaut kur novirzīsim, lai paēstu, bet cilvēks ir 
tāds, kuram jāēd katru dienu, tā ir pašsaprotama, ikdienišķa lieta, 
bet, ja skatāmies uz priekšu, tālākejoši, tad ir jādomā, jo, lai to 
paēdināšanu noorganizētu, kaut kam jānotiek arī. Tad attiecīgi cil-
vēkam to motivāciju ir jāieliek. Es pat nezinu, kā to vēl var izdarīt, 
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jo man liekas, šeit Ilūkstē tas tiek darīts diezgan lielos apmēros, 
piemēram, es redzu, ir poliklīnika atjaunota, sporta bāze gana lie-
la izveidota, skolas ir saglabātas. Manā skatījumā šeit gana daudz 
tiek domāts par cilvēku. Ir cilvēkiem dažkārt nepieciešams varbūt 
paraugs, pēc kura varētu vadīties. Nu lūk, re kur cilvēks atnācis, nu 
kā viņš sitīsies, kā viņš izsitīsies, ko viņš darīs, nevis tā, ka  tev uz 
rokas noliek - re tev darbiņš, re viss ar ko dzīvot, bet kā viņš atnākot 
parādīs – redziet, es uzsākšu uzņēmējdarbību, es izdomāju un man 
tas aizies. Sākšu zemkopību, lopkopību vai kaut ko jaunu, kaut ko 
nebijušu ieviesīšu, es meklēšu un es izdomāšu. Tas ir tas piemērs, 
pēc kura varētu vadīties daudzi cilvēki  - eu, bet tomēr, šeit var kaut 
ko izdarīt. Tas ir viens, bet vēlreiz atgriezīšos pie pesimistiem, tu 
viņiem kaut vai uz galvas stāvot staigāsi pa ielām, viņš paliks pesi-
mists un ja sevi nemainīs sirsniņā, viņš arī tur paliks. Kā man viens 
vecāka gada gājuma cilvēks teica – dari, ko darīdams, nekad nebūs 
tā, ka pilnīgi visi cilvēki būs apmierināti. Uz tādu skatījumu es arī 
paļaujos, ja es arī dzirdu kādu negāciju, tad es arī uz šo atsaucos, nu 
šis ir viens no tiem cilvēciņiem, kuram es netrāpīju. Vienmēr būs 
kādas nišas, kur netrāpīs, bet tai pat laikā, ko es gribu teikt – moti-
vācija, motivācija un vēlreiz motivācija, paša cilvēka iekšējā nostāja, 
tas ir, kas pamatu pamatā cilvēku vai nu raisa uz attīstību, vai nu 
viņš krīt pesimismā un tādi, kas prasa - dodiet man artaviņu, kas 
manā skatījumā man pienākas, lai es dzīvotu. 

Es atdodu Dievam visas savas likstas un visus savus 
priekus un es dzīvoju uz priekšu

Jūsos pašā tā enerģija, pozitīvisms jau no bērna kājas, 
vai tomēr izlauzies cauri dzīves laikā?

Tad jāatgriežas atpakaļ pie bērnības, jo sākās man izmaiņas vie-
nā periodā, vienā konkrētā posmā. Es skolā, pamatskolā biju sevi 
parādījis kā klusu, pieklājīgu, pat kautrīgu puisīti un es jutu, ka 
nevaru sevi savādāk vairs mainīt skolā, bet iekšēji es jutu, sirsniņā 
man bija kaut kas liels, kaut kāds spridzeklis bija. 9.klasi pabeidzu 
un uzreiz zināju, ka es kaut ko darīšu un mainīšos. Labi, tā bija 
Bebrene, pamainīju pamatskolu aizejot uz Bebrenes tehnikumu un 
iestājoties lauksaimniekos es sapratu, ka tas ir tas moments, kad 
es varu mainīties. Un nedaudz atgriežoties, pamatskolā man  bija 
tikai divi draugi, par meitenēm nerunāsim, es ar meitenēm neva-
rēju parunāt, es kautrējos. Nu lūk, bet, aizejot uz tehnikumu, viss 
pamainījās, krasi manījās, biju uzsprādzis, visu, kas turējās iekšā, 
es vienkārši laidu uz āru un es gribēju parādīt sevi tādu, kāds es 
jūtos brīvs. Tas bija pirmais, kas man dzīvē izmainījās. Protams, 
tālāk ejot darba pieredze, komunicēšana ar cilvēkiem, viss tas nāca 
klāt, bet visvairāk, kas man sirsniņā iekšā ir, es sevi salīdzinu , kad 
man prasa savu būtību parādīt, tad tas ir kāzās. Kāzas es parasti 
redzu tādas – tur ir ākstīšanās, apmelēšanās un čigāni. Pieņemsim, 
bija vienas kāzas un mūs uz tām kāzām neuzaicināja, bet es gribu 
viņās būt, un izdomājām iet čigānos, es biju galvenais organizators, 
sarunājam vēl komandu kas vijoli, akordeonu piespēlēja, sacerējām 
dziesmiņu un ampelējāmies un tas ir tas, kas manī iekšā urd. Un 
man nav tā, ka ir scenārijs vārds vārdā, man viss iet no radošā un 
es nezinu, no kurienes man tas viss nācis. Pozitīvisms vienmēr tāds 
bijis pašam no sevis, tas pozitīvais audzis iekšā, es teiktu, ka Dievs 
man devis to pozitīvo. Ar Dievu es esmu bijis kopsolī jau no bērna 
kājas, par to visu jāpasakās vecmammai, man liekas, tas ir dau-
dziem, ka vecmammas pielikušas tam visam rociņu savu, nu lūk 
un Dievs man to dzīvesprieku dāvājis, jo ir bijuši tik daudzi dzīves 
pārbaudījumi, smagi gadījumi un tamlīdzīgi, bet es neļauju to sevī 
nospiest. Man bija viens gadījums un sievastēvs saka – „klau, es 
uz tevis skatos un domāju, tomēr laikam tā ticība tevī dara stipru 
tevi”, jo viņš, kuram tas notikums nebija uz viņu attiecināms, viņš 
vairāk pārdzīvoja nekā es, un to viņš tā tikai vienu reizi ir pateicis, 
lai gan viņš pats ticēt Dievam netic, viņš to ir piefiksējis, kā viņš 
saka – „jums ticīgajiem ir vieglāk dzīvot” un jā, es atdodu Dievam 
visas savas likstas un visus savus priekus un es dzīvoju uz priekšu. 
Varētu teikt, ka tāds kā viens no dzīves moto – baudi dzīvi, jo tā ir 
skaista, un otrs tai pat laikā, kā moto turpinājumiņš ir - dzīve ir 
skaista kā roze, bet ar ērkšķiem. Šie divi ir kā mani jājamzirdzi-
ņi, uz ko es balstos, dzīvoju, kas man, nu nevarētu teikt, ka uztur 

pie dzīvības, bet tas ir tas, kā es tveru dzīvi. Tad, kad es mainījos, 
man klasesbiedri teica, ne man, bet manai mammai teica, ka ar 
mani kaut kas nav kārtībā, ka esmu izmainījies par 360 grādiem, 
no klusā puikas par vienu no trakajiem džekiem. Tas bija krass pa-
vērsiens. Es sapratu, ka dzīve ir skaista un to nedrīkst nebaudīt, 
nedrīkst laist garām. Dievs tev viņu ir devis, tad viņu ir jādzīvo. Es 
nezinu, kas būs nākotnē, bet zinu, ko es gribu un tas, ko es gribu, 
tas, ko esmu sapņojis, man piepildās. Un es cilvēkiem saku – sapņo-
jiet, sapņojiet un vēlreiz sapņojiet! Sapņi piepildās! Un, ja man šis 
sapnis, ko sapņoju tagad, ko es grasos realizēt - piepildīsies, tad man 
būs reāls pierādījums, jo šis sapnis tiek izsapņots jau gadi padsmit. 
Un būs! Es zinu, ka būs. 

Man nav mājās televizora, radio tikpat kā neklausos, nu labākajā 
gadījumā internetā palasu ziņas, negāciju es nepumpēju sevī iekšā, 
jo es zinu, ka medijos ir negācija iekšā, priekš kam man to vajag. Po-
litika, par to neesmu īpaši interesējies. Atceros, pirmo reizi saņēmu 
pasi uz rokām, domāju, nu tūlītās mainīšu politiku, visu pastāvo-
šo iekārtu… Ha,pirmās vēlēšanas notika, teica – „čalīt, atslābsti”. 
Viss, ar to man pietika. Politikā neesmu rāvies iekšā,bet… nekad 
neko nevar zināt (pasmejas). Es vairs necenšos izvairīties no tā ne-
kad teikšanas. Es ļaujos plūsmai, protams, pirms lieliem soļiem ir 
bail, uztraucies, vai tu to varēsi pavilkt, vai to varēsi izdarīt, bet 
man dzīvē ir viena lietiņa, ko es sapratu - nevajag baidīties. Kas ir 
viens no tiem aspektiem? Pirmā darba vieta man bija Rīgā – datu 
apstrādes operators. Nu izklausījās, nu vauu, nu baigi fantastiskais 
darbs, nu kaut kas tāds tiešām iespaidīgs. Tas cilvēciņš, kas man 
piedāvāja, saka „nāc, būsi man kolēģis” un es viņai – „klausies, bet 
vai es tikšu galā?”, viņa man  - „aizej, paskaties, tad tu redzēsi.” 
(Smejas) Aizgāju, stāv datoriņš, tur ienāk informācija, tu pieraksti 
žurnālā informāciju, nepieciešamības gadījumā zvani mobilajai 
grupai un sūti uz objektu, lai pārbauda un tas ir viss. Šie fantas-
tiskie nosaukumi ir ļoti labi izdomāti, tik ej un strādā. Tad saproti, 
nosaukums var būt viens un nav ko baidīties, jāiet uz priekšu.

Cik Jums ir svarīgs atbalsts, atbalsts no tuviniekiem, arī 
pieņemot šo lēmumu – atgriezties dzimtajā pusē?

Cenšos nebūt egoists, komunicēju ar sieviņu. Par nākšanu uz 
šejieni es esmu sapņojis jau gana daudz gadus. Un kā jau es teicu 
– sapņi piepildās! Kad ar sieviņu apprecējos, es viņai ieminējos, ka 
gribētu kādreiz uz laukiem nākt dzīvot, tad viņa man pateica – „ti-
kai pār manu līķi”…Respektēju, bet biju kā tāds maziņš knibulītis. 
Bija jābūt pamatojumam, kāpēc jānāk uz šejieni. Un tad, kad pavī-
dēja šī iespēja, ka es varu šeit strādāt, visnotaļ liels paldies manai 
ģimenei, manai sieviņai, maniem brāļiem, ar kuriem es runāju un 
viņi teica – ej! Jā, es iekšēji jutu  - hmm, varētu gan. Es parasti uz 
izaicinājumiem parakstos. Tomēr tā atbildības sajūta, labi, es aizie-
šu strādāšu, bet, ja tas nav mans, es negribu pievilt cilvēkus, bet sa-
pratu, te ir mans darbs, mans sapnis, kas var realizēties un sieviņa 
to redzot saprata, ka vairs nav kur sprukt, nāksim uz šejieni, dzīvo-
sim. Un te paldies arī novada domei, ļoti atbalsta, ir pretimnākoša, 
darbs kopsolī. Paldies Dievam, ka esmu šeit!

Esat priecīgs un enerģijas pilns!

Jā, jā! Mana dzimtā vieta! Es esmu mājās! Ja es esmu mājās un 
vēl varu kaut ko darīt savu māju labā…gandrīz jāsaka – kur vēl 
vairāk sapņot un cerēt. Es vienmēr esmu bijis par to, ja godīgi, tad 
godīgi strādāju, darām pēc labākās sirdsapziņas. Tāpēc arī darbinie-
kiem saku, kad nu, ja darām, tad darām pēc labākās sirdsapziņas 
un es jums uzticos, ka jūs to darāt. Varbūt jākontrolē, tas ir mans 
pienākums, bet, ja nebūs uzticēšanās, ja būs tikai tīra stingra kon-
trole, tad arī kontakts pazudīs ar cilvēkiem. Ir jābūt mijiedarbībai.

Ar Aivi Ruļuku tikās
Madara Pavlovska
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Mēs dzīvojam laikā, kad mūsu valstī ir dažādas krīzes. Šis ir 
iespēju laiks mums katram uzņemties atbildību. Dievs mek-
lē cilvēkus, kas gribētu pieņemt Viņa glābšanas plānu. Mūs 
neglābs cilvēki, kas neko citu nedara, kā tikai kritizē, noso-
da un vaimanā, cik viss ir slikti. Dievam vienmēr ir skaists 
plāns, kā visu vērst par labu, vispirms ar tavu dvēseli, tad 
arī visā sabiedrībā. Caur Alfas kursu Dievs jau to ir darījis 
ar daudziem miljoniem cilvēku, arī mūsu valstī. Alfas kurss 
ir reāla iespēja atklāt un piedzīvot kaut ko jaunu un skaistu.
-priesteris Arnis Maziļevskis-
____________________________________________________________

Tāpat kā visā sabiedrībā arī mūsu novadā valda satraukums, par to 
liecina kā cilvēki vienkāršas lietas uztver sarežģīti, nepamanot būtis-
kāko un  diemžēl egoistiska  agresivitāte cilvēkos ņem virsroku pār 
tuvākā mīlestību un cieņu.
Esmu priecīgs, ka šāds liels notikums - Alfa kursi - ienāca Domē, kas 
bija īstajā laikā un vietā. Caur to ienāca stabila miera sajūtu manā 
sirdī, kā arī mūsu kolektīvā. Izmainījās mans skatījums uz notiku-
miem kopumā, kā arī uz katru cilvēku atsevišķi.
Pateicos Dievam, ka Viņš ir klātesošs manā ikdienā, dodot pārdabis-
ku garīgo stiprinājumu un arī iedvesmas darba lietu un notikumu 
vadīšanā. Esmu pārliecināts, ka ikvienam no mūsu novada ļaudīm 
ir ļoti nepieciešams šis garīgais stiprinājums, kas nesīs skaistas pār-
maiņas arī ikdienas dzīvē un ir labi, ka katram ir šī iespēja piedalī-
ties Alfa kursos.
-Stefans-
____________________________________________________________

Man dzīvē it kā viss bija kārtībā, taču dziļi sirdī jutu, ka kaut ko daru 
ne tā, ka kaut kā pietrūkst. Atzīšos, ka biju attālinājusies no Dieva, 
par ko arī zemapziņā pārdzīvoju. Un tad, mani uzaicināja piedalīties 
Alfa kursos. Es uzreiz piekritu, kaut gan par kursiem zināju ļoti maz.
Lekcijas klausījos ar lielu interesi un sapratu, cik maz es zinu par 
Dievu. Padomju laikos ticība Dievam bija ierobežota, varētu pat teikt 
liegta. Baznīcas apmeklēšana notika slepus. No vecāku cilvēku puses, 
kā bērns, tiku biedēta, ka Dieviņš rāsies un sodīs par vismazāko pār-
kāpumu. Par Dieva mīlestību runāja maz. 
Alfa kursos sapratu, ka mēs visi esam Dieva bērni un Dievs mūs mīl. 
Ja mani mīl, es varu atvērties, uzticēties, sniegt mīlestību pretī, cen-
sties dzīvot pēc Dieva likumiem.
Šobrīd esmu atradusi arī personīgo laiku Dievam, gan mājās, gan 
dabā, mūzikas pavadījumā. Dzīvē jaušamas pozitīvas izmaiņas, ko 
sniedz Dieva mīlestība un Svētā gara klātbūtne. Sirds ir piepildīju-
sies ar tīru, dzidru, svētu gaišumu.

-Velga-
____________________________________________________________

Man nebija nekādas motivācijas pieteikties Alfas kursam. Un pēc 
dažu paziņu nekorektiem, uz nepareiziem stereotipiem balstītiem iz-
teikumiem, šķiet vairs nebiju pierunājama,
bet intereses vadīta palasīju internetā, kas ir Alfas kurss. Nē tā nav 
nekāda “sekta”! Bet...Kursi par Dievu?!!! Tepat manā darba vietā, 
kur tik bieži saskaros arī ar nepatīkamu jautājumu risināšanu? 
Nē, tas nav domāts man.Turklāt tobrīd man bija nopietnas veselī-
bas problēmas. Bet Edīte,mans enģelis, kuru nojaušu un ticu vadīja 
Dievs, atrada īstos vārdus. 
Un še- ku- re -ku atrados Alfas kursā pilna neziņas un izbrīna, bet 
atvērtām SIRDS durvīm! 
ALFAS KURSS...oooo.... tas bij kaut kas..īpašs piepildīts ar tādu Mī-
lestību.... tas bija Dievs! Sajūtas un saņemtā mīlestība ir neaprakstā-
ma.
Rotājumi...galdaklājums..īpašās Dieva zīmītes..kafijas smarža...sve-
ču gaisma...taureņu vieglums...sirsniņas...pārsteigumi...dāvanas...
un dāvaniņas....cieti rieksti...
Jā un baznīckunga joki par kotletēm un citi joki vienmēr bij aktuāli 
un spīdoši un smieklīgi.
Jautrība arī bija. Gluži kā ballīte ar Dievu!!! Un kas par pagodināša-
nu ar garīgu mūziku...Slava Jēzum! Slava Dievam!
Es raudāju...un tieši tobrīd SAŅĒMU DZIEDINĀŠANAS DĀVANU. 
. par kuru pat nenojautu pat sapņos...es tapu vesela...bez zālēm..bez 
daktera..šī brīža medicīnas izpratnē...

bet zāles bija - MĪLESTĪBA,JAUTRĪBA, PRIEKS, ATVĒRTĪBA

Esmu no Alfas kursa iznākusi kā pilnīgi cits cilvēks ar lielāku saprat-
ni par Dievu un saņēmusi pilnus traukus ar MĪLESTĪBU kura līst 
pāri malām.
Alfas kurss mani ļoti saviļņoja un garīgi pacēla.
Paldies Dievam kurš iemeta mani šajā laivā ar pārējiem.

-Evita-
____________________________________________________________

Alfa kursi man ļoti patika. Tur bija sirsnīgi cilvēki, kur runāja 
sirsnīgas sarunas un dziedāja fantastiskas dziesmas. Ar Dievu mani 
iepazīstināja vecāmāte. Tas bija padomju laikos. Toreiz bija savādā-
ka Dieva uztveršana un ticēčana viņam. Alfa kursi man atvēra citu 
skatījumu un uztveri par Dievu. Alfa kursos man apstiprināja manas 
domas,kā var uzrunāt Dievu, jautāt un meklēt atbildes uz saviem jau-
tājumiem. Šajos kursos man ļoti patika un jutos ļoti labi.

-Ērika-
____________________________________________________________

Kad saņēmu uzaicinājumu piedalīties Afla kursos, par to biju dzirdē-
jusi, bet sīkāk neko nezināju. Kolēģe lielījās, ka Bebrenē tādi notikuši, 
stāstīja, kā tie iedvesmoja. Uzreiz gan es nedomāju, ka ieši, bet tomēr 
piekritu un nenožēloju, ka aizgāju. 
Man ļoti patika lektori. No katras lekcijas varēja paņemt kaut ko tieši 
priekš sevis. Es sāku sevi vairāk izprast, būt atvērtāka prêt apkārtē-
jiem, pieņemt lietas tādas kādas tās ir. Uz visu iemācījos paskatīties 
no citas prizmas. Vairāk sirdī ielaidu Dievu un atklāju žēlastību, Die-
va mīlestību. Es aicinātu katru nākt un ņemt dalību, nākt kaut vai 
vienkārši paklausīties. Atmosfēra Alfa kursā ir ļoti mīļa, reizi nedēļā 
aizej kā uz svētkiem.

-Sanita-
____________________________________________________________

19.oktobrī Alfa kurss notiks Ilūkstē.
Pirmā tikšanās plkst. 18.00 

Ilūkstes novada Kultūras centrā
ATNĀC, UZZINI vairāk un IZVĒLIES vai Tu gri-

bi šo kursu!
Tevi uzrunās priesteris Aleksandrs Stepanovs

Alfa kurss - ievadkurss kristīgajā ticībā. Notiek jau 
vairāk nekā 30 gadus (169 pasaules valstīs, Latvijā 
kopš 2003.gada) 112valodās. Tam sekojušivairāk nekā 
27000000 cilvēku ( Latvijā vairāk nekā 3500)
Alfa kurss neierobežo, bet apvieno:
*dažādus vecumus
*dažādas intereses
*dažādus talantus
Alfa kursā Tevi sagaida:
* interesanti stāsti un dzīves liecības
*nedaudz mūzikas
*iespēja uzdot jautājumus un rast atbildes

Alfa Ilūkstē (no vēstures)
*2015.gada pavasarī Jauniešu Alfa
*2016.gada pavasarī Alfa kurss pašvaldībā
*Ilūkstes Alfāpiedalījās priesteri - Aleksandrs Stepanovs, 
Andrejs Ševels
*Īpašais Ilūkstes Alfas dalībnieks, mūsu novadnieks - 
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs
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DZEJAS MĒNEŠA 
NORIŠU KALEIDOSKOPS 
ILŪKSTES SADRAUDZĪBAS 
VIDUSSKOLĀ
Brauciens uz grāmatas “Garā pupa’’ 
atvēršanas svētkiem

8. septembrī kopā ar latviešu valodas un literatūras 
skolotāju Zinaīdu Ķederi devos uz grāmatas “Garā 
pupa’’ atvēršanas svētkiem, kas notika Rīgā peldoša-
jā darbnīcā Noass (AB dambis).

Šis brauciens izvērtās par piedzīvojumu virkni. Sā-
kumā sarunas ar skolotāju autobusā, tad gājiens kā-
jām no autoostas pāri Akmens tiltam līdz dambim, 
pēc tam spēka un izveicības pārbaude uz dažādiem 
atrakciju rīkiem, beidzot pats pasākums peldošajā 
darbnīcā, kas pulcēja 43 bērnus no visām Latvijas 
malām (tika iesūtīti 100 skolēnu dzejoļi, bet ietverti 
grāmatā tikai 43), kā arī skatītājus no dažām Rīgas 
skolu klasēm.

Vispirms mūs uzrunāja dzejniece Inese Zandere un, 
tad bija iespēja iepazīties ar bērnu dzejas dzejnie-
kiem: Arnoldu Auziņu, Uldi Ausekli, Ēriku Bērziņu, 
Māru Cielēnu un ieklausīties viņu jaunākajā dzejā, 
priecāties par Māra Salēja brīnišķīgo dzeju un humo-
ra pilnajiem atdzejojumiem. Tika piedāvāta iespēja 
lasīt dzeju arī skolēniem un piedalīties konkursos, 
kā arī saņemt dāvinājumā Garās pupas grāmatu un 
mieloties ar garšīgajiem jogurtiņiem.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai par 
palīdzību dzejoļa tapšanā un brīnišķīgo ceļojumu!

Jevģēnija Boiko, 8. klases skolniece 

Tikšanās ar novada dzejnieci Laimu Buķi

8.septembrī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas aktu 
zālē notika tikšanās ar mūsu dzimtā novada dzejnie-
ci Laimu Buķi. Tikšanās bija radoša, sirds siltuma 
piepildīta, interesanta un aizraujoša, kuru mums, 
10.-11.klašu skolēniem, sarūpēja klases audzinātājas 
Irina Malān

Natālija Besprozvannaja, 10.klases skoloniece 
un 11.klase

Rudens siltajās noskaņās mēs baudījām dzeju, auto-
res dzīvesstāstus un domugraudus, ko vērts atcerē-
ties un pārdomāt. Dzejnieces daiļrades tematika, kas 
ir ļoti plaša un krāšņa, aicināja mūs atsaukt atmiņā 
pasaules notikumus, laimīgus un ne tik ļoti, pārdo-
māt par cilvēku attiecībām pret dabu un līdzcilvē-
kiem.

Pēcpusdienas noslēgumā mēs aizrautīgi minējām 
dzejnieces sacerētās mīklas, kuras vislabāk atminēja 
11.klases skolēni.

Visapkārt valdīja pozitīva gaisotne un vēlme uzka-
vēties vēl mirkli ilgāk tur, kur sākas dzejas pasaule.

Pateicamies Laimai Buķei par šīm izjūtām un brīniš-
ķīgo noskaņu!

Annemarija Jelinska, 11.klases skolniece 

Viesošanās Raiņa muzejā Tadenavā

9.septembrī Dzejas dienu ietvaros 1.-4.klašu skolēni 
devās mācību ekskursijā uz Raiņa muzeju Tadenavā. 
Tās ir Raiņa dzimtās mājas. Nesen šī māja - muzejs 
tika atjaunota un modernizēta, tomēr to joprojām 
caurvij saules elementi, gaisma un siltums. Istabas ir 
gaišas un saulainas. Viss liecina par to, ka šī māja ir 
un vienmēr paliks Raiņa dzimtā māja.

Mums bija iespēja rēķināt, izzināt un apliecināt prā-
ta spējas, lai tiktu galā ar šiem uzdevumiem. Mācību 
ekskursijā iegūtā informācija mums noderēs mācību 
stundās, lai vieglāk apgūtu paredzēto mācību vielu.

Paldies 1.-4. klašu audzinātājām par interesanto un 
lietderīgo mācību ekskursiju!

Katrina Baltmane, 4.klases skolniece 

Dzejas darbnīca 8. un 9. klasē

13. septembrī 8. un 9. klases skolēni kopā ar skolotā-
jām: Judīti Bucenieci, Tamāru Riekstiņu un Zinaīdu 
Ķederi pulcējās uz dzejas tapšanas darbnīcu, kuras 
norises laikā centās izprast, kas ir dzeja, kādā veidā 
tā var tapt, kas mudina rakstīt dzeju, kas ir kopīgs 
dzejai un mūzikai. Tad tika piedāvāta prezentācija 
par Garās pupas grāmatas atvēršanas svētku norisi, 
ieklausīšanās Jevģēnijas Boiko dzejolī “Lietus laikā’’ 
un skolotājas Zinaīdas Ķederes rakstītajā dzejā bēr-
niem.

Pēc tam pāros arī paši literārās darbnīcas dalībnie-
ki rakstīja dzejoļus, prezentēja tos, lasīja arī mājās 
rakstīto dzeju, mielojoties ar cepumiem, tēju, kafiju, 
rudens augļiem un vienojoties kopīgajā Raimonda 
Paula dziesmā “Dziesma par pēdējo lapu’’.

Savukārt četri 8. klases skolēni ar ziediem rokās de-
vās pie Raiņa pieminekļa, lai izteiktu pateicību mūsu 
dižajam novadniekam par skaistajiem bērnu dzejo-
ļiem un sveiktu viņu 151. gadadienā.

Alīna Vasiļjeva, 8. klases skolniece 

Dzejas stunda pie Raiņa pieminekļa

14. septembrī 12. klases skolnieki kopā ar latviešu 
valodas un literatūras skolotāju Zinaīdu Ķederi de-
vās pie Raiņa pieminekļa, lai atmiņās izstaigātu dižā 
dzejnieka biogrāfijas lappuses, īsi ielūkotos viņa daiļ-
rades lappusēs, ieklausītos skandētās dzejas atziņās, 
atcerētos dzejnieka ciešo saikni ar Latgali un Ilūksti, 
kā arī noliktu sarūpētos ziedus pieminekļa pakājē, 
klusībā sveicot raini 151. gadadienā.

Elīna Galvāne, 12. klases skolniece 
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D Z E J A S  D I E N A S

DZEJA SKAN ILŪKSTES 
1. VIDUSSKOLĀ
Vienu zeltainu rudeni jau aizvadījuši. Par vienu baltu ziemu, 
zaļu pavasari un smaržīgu vasaru bagātāki mēs atkal stā-
vam uz rudens sliekšņa. Pie ražas klētīm. Pie dzejoļu tīnēm. 
Ar pirmo lapu zeltu, ar vēlīnu saules glāstu skolās, mājās 
ienāk dzeja.

Dzejoļi nāk ciemos – citviet īpaši gaidīti, vietām mazāk mīlē-
ti, bet tomēr nāk. 

Klāt dienas, kad mēs ejam ciemos pie dzejas, lai dzirdētu tās 
balsi – tālu, tālskanīgu, tīru un spēcīgu.

Un dzeja skan. Rīgā un Jūrmalā, Rēzeknē, Daugavpilī un 
Siguldā. 

Skan Raiņa 151. gads Ilūkstē.

Dzejas diena skanēja arī Ilūkstes 1. vidusskolā. 

Dzejnieks Leons Briedis atzīst, ka „dzeja ir tas pats, kas glez-
na, mūzika, spēle un sapnis. Dzeju var pielīdzināt skulptūrai 
un dejai”, tāpēc šogad Dzejas dienā skanēja ne vien dzeja 
5.a klases skolnieces Jūlijas Ivanovas un 7. klases skolnieces 
Vitas Ivanovas lasījumā, bet arī 3.-4. klašu deju kolektīva 
„Ance” raitais dejas solis.

Ar skanīgu dziesmu Dzejas dienu emocijas bagātināja 10.b 
klases skolniece Diāna Purvinska. Kamēr saksofonu spēlēja 
9. klases skolniece Eva Evelīna Repkova un 10.b klases skol-
nieks Elvis Ancāns, varēja arī pasapņot un atsaukt atmiņā 
sev tīkamas dzejas rindas. 

Aina Baltā

Ilūkstes 1. vidusskolas  latviešu valodas 
un literatūras skolotāja

BEBRENES SKOLĒNI 
APMEKLĒJA DZEJAS 
DIENAS TADENAVĀ
Vasaras siltajiem saules stariem un rudens vēsajam 
dzestrumam mijoties, 16. septembrī Bebrenes vis-
pārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēni 
kopā ar skolotāju Aiju Rubļevsku piedalījās ikgadējās 
Dzejas dienās Tadenavā. Raiņa un Aspazijas muzeja 
vadītāja Zanda Rozenberga pastāstīja par atjaunoto 
muzeju un iepazīstināja ar mūsdienīgo ekspozīciju.

Šajā pasākumā notika bērnu dzejas gadagrāmatas 
„Garā pupa 2016” atvēršana. Bija iespēja tikties ar 
dzejnieci Inesi Zanderi un dzejnieku, atdzejotāju 
Māri Salēju dzejas un valodas meistarklasē. Ar „Ga-
rās pupas” talantīgo mākslinieci Aneti Meleci ilustrā-
ciju darbnīcā veidojām zīmējumus multfilmai. Kopā 
ar atraktīvo folkoras kopu „Dyrbyni”, kurā darbojas 
arī Tadenavas muzeja vadītāja Agnese Timofejeva, 
dziedājām dziesmas un gājām rotaļās.

Pasākums uzrunāja mūsu dvēseles stūrīšus. Apska-
tīt atjaunoto Tadenavas muzeju un atrasties tik tuvu 
Rainim bija ļoti maģiski. Sēžot muzeja pagalmā un 
klausoties dzeju rudens krāsainajā azotē, šķita – Rai-
nis mūs vēro un ir tepat līdzās. Un esmu pārliecinā-
ta, ka viņš tur tik tiešām bija.

Lielu paldies vēlamies teikt visiem, kuri šo pasāku-
mu organizēja un kuri uzstājās.

Pateicamies biedrības „Ascendum” kultūras pro-
jektu vadītājai Dacei Bargajai par grāmatas „Garā 
pupa” dāvinājumu mūsu skolas lasītājiem.

Megija Šede
Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās 

vidusskolas 12. klases skolniece

DZEJAS  DIENAS  EGLAINES  
PAMATSKOLĀ
Septembris – Dzejas dienu mēnesis. Kā katru gadu, arī šogad 
Eglaines pamatskolā tika svinēta Dzejas diena. No 12. līdz 
16.septembrim skolā bija Dzejas nedēļa. Visu klašu skolēni, 
klases audzinātāju atbalstīti un uzmundrināti, varēja radoši 
izpausties. Katrai klasei vajadzēja veikt divus uzdevumus.

Pirmais uzdevums – no krāšņajiem rudens ziediem un arī 
augļiem ārā pie skolas veidoja dzejas taureņus – citi gaisīgi 
vieglus, citi raibi raibus, citi lielus un spilgtus.

Otrs uzdevums – katrai klasei vajadzēja dzejoli padarīt spilg-
tāku un interesantāku, t.i. rakstītā dzejolī dažus vārdus 
aizstāt ar attēliem vai zīmējumiem. Šo darbu visas klases 
paveica godam, un radošos darbus katrs interesents varēja 
aplūkot izstādē.

Lāsma Šeršņova 
Latviešu valodas un literatūras skolotāja
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K A M P A Ņ A

BŪSIM ATKLĀTI!

Laba pārvaldība nozīmē arī atklātību. Tas nozīmē, ka valsts un pašvaldības iestādei pēc savas iniciatīvas vai pēc cilvēka lūguma ir pi-
enākums nodrošināt, lai sabiedrībai būtu pieejama informācija, kura ir iestādes rīcībā vai kuru iestādei ir pienākums radīt. Piemēram, 
cilvēkam ir tiesības prasīt informāciju par iestādes darbu, sniegtajiem pakalpojumiem, par iestādes paveiktā darba rezultātiem, iestādē 
nodarbināto personu skaitu, atalgojumu u.c. Šādas informācijas sniegšana nodrošina veiksmīgu valsts pārvaldes un cilvēku sadarbību 
un uzlabo labu pārvaldību.
Taču jāatceras, ka iestāde nedrīkst sniegt informāciju par citu cilvēku datiem.

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Uzzini vairāk www.tiesibsargs.lv
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D A Ž Ā D I

Ilūkstes novada pašvaldība sveic apaļajās jubilejās oktobrī 
dzimušos novada iedzīvotājus:

Bebrenes pagastā: Skaidrīti Riekstiņu, Jāni Vaļuku
Eglaines pagastā: Mariju Lepieni, Arni Pļavinieku, Andreju Vērdiņu
Pilskalnes pagastā: Zigmundu Možeiko, Vilhelmu Plepu, Anatoliju Kokinu, 
Juriju Polginu,
Prodes pagastā: Zinaidu Nikonovu      
Šēderes pagastā: Jāni Ābolu, Veru Stribuku, Vergīniju Gudzjukaiti   
Subatē: Lidiju Maļkovu, Teresu Karkinu, Valentīnu Maskaļovu, Heinrihu 
Ancānu, Anitu Šapalu 
Ilūkstē: Sergeju Gavrilovu, Jekaterinu Klaucēnu, Ludvigu Šukeviču, Irmīnu 
Užuli, Bruno Kuļikovski, Konstantīnu Liepu, Sandru Dilāni, Jāni Rimoviču, 
Ēriku Stuļģi, Vladimiru Šidlovski, Annu Žukovsku

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
septembrī reģistrēti mūžībā aizvadītie: 

Bebrenes pagasts: Veronika Bitāne
Pilskalnes pagasts: Grigorijs Radionovs, 

Marija Stelmaka
Eglaines pagasts: Vilis Balodis

Šēderes pagasts: Tekla Kivleniece  
Ilūkste: Pēteris Garnelis, Mārtiņš Razminovičs, 

Jevgenija Kozulina, Mečislavs Andruškevičs, 
Valentīna Labudze, Jāzeps Rimeicāns

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā 
septembrī reģistrēti jaundzimušie:

Dvietes pagasts: Megija Rasčevska 
Eglaines pagasts: Annija Sutiņa-Zutiņa, 

Pilskalnes pagasts: Alekss Ozoliņš, 
Armands Palkevičs, Miķelis Vanags

Ilūkste: Lana Možeiko, Vladimirs Stepanovs

Lai tūkstoš krāsās jūsu dienas staro,
Lai gadi skaisti tālāk zaro,
Lai spēka daudz, lai viss jums sokas,
Lai negurst sirds un prāts, un rokas.

ILŪKSTES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES 
PIEDZIMŠANAS PAREIZTICĪGO 
DRAUDZE AICINA UZ LABDARĪBU

Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo 
draudze būs no sirds pateicīga par ikkatru ziedojumu – lielu 
vai mazu, kas palīdzēs segt baznīcas vēsturiskās ēkas, zva-
nu torņa remontu, komunikāciju atjaunošanu, teritorijas la-
biekārtošanu un klostera dīķa tīrīšanu, kā arī administratī-
vos izdevumus.

----------------------------------------------------------------------------------------------
„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai 

piespiests, jo priecīgu devēju Dievs mīl”

17. gadsimta beigās Ilūkstē tika dibināts uniātu bazilikāņu klos-
teris. Pēc uniātu pievienošanas pareizticībai 1839. gadā Ilūkstes ba-
zilikāņu klosteris tika pārveidots par pareizticīgo vīriešu klosteri un 
pievienots Polockas eparhijai. 19. gadsimta astoņdesmito gadu bei-
gās Rīgas bīskapa Filareta darbības laikā (1877.-1882.) sāka risināt 
jautājumu par Rīgas eparhijas meiteņu garīgās skolas būvniecību un 
kā iespējamo vietu izvēlējās Ilūksti. 1881. gadā vīriešu klosteris tika 
likvidēts, tā vietā tika atvērts sieviešu klosteris un Eparhijas garīgā 
skola ar patversmi bāreņiem.

1895. gadā klostera Vissvētās Dievmātes piedzimšanas baznīcā 
(1806. g.) tika veikts kapitālais remonts, un 1895. gada 10. decembrī 
baznīcu iesvētīja Rīgas arhibīskaps Arsēnijs Brjancevs. Baznīcai tika 
piebūvēts jauns zvanu tornis un uzlikts jauns kupols. Diemžēl Pirmā 
pasaules kara laikā viss tika iznīcināts.

Klostera atjaunošanas darbi sākās 2001. gadā igumena Ambrozija 
Savčenko vadībā ar Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksand-
ra (Kudrjaševa) svētību. 2003. gada 10. augustā baznīcai uzstādīti 
kupols un krusts. Uzcelts jauns zvanu tornis ar desmit zvaniem un 
vienīgo Latvijā elektronisko darbību. Izveidota neliela saimniecība 
ar dārzu un trim siltumnīcām. Tika izrakts jauns dīķis, noasfaltēta 

klostera teritorija. 2014. gada 21. septembrī Ilūkstes Vissvētās Die-
vmātes piedzimšanas draudze atkal atguva sieviešu klostera statu-
su. Par klostera vadītāju iecelta mūķene Rafaēla Kristholde. Pašlaik 
klosterī ir 1 mūķene, 4 inokiņas un 1 paklausībniece. Klostera baznī-
cu apmeklē aptuveni 70 cilvēki – gan vietējie, gan no citām pilsētām, 
daži no tiem aktīvi palīdz klostera atjaunošanas darbos.

Baznīcas ēkā notiek regulāri dievkalpojumi, klosteris ir labi pa-
zīstams Latvijas sakrālajā vidē. Kompleksu apmeklē svētceļotāji, tū-
risti, Ilūkstes un novada iedzīvotāji, šogad klosterī tika organizēta 
bērnu vasaras nometne.

Tomēr baznīcas draudze ir neliela un diemžēl ievākto naudas lī-
dzekļu nepietiek klostera ēkas un teritorijas labiekārtošanai un nepie-
ciešamajiem remontdarbiem, lai atjaunotu un saglabātu klosteri. Mūsu 
ienākumi galvenokārt nāk no ziedojumiem.

Lūdzam pievienoties mūsu pagaidām nelielajam labdaru lokam, par 
kuriem mēs ik dienas sirsnīgi lūgsim Dievmātei. Lai Dievs Jums palīdz!

L. Ušakova 
Ilūkstes Vissvētās Dievmātes  piedzimšanas 

pareizticīgo klostera draudzes vecākā                                                     

Rekvizīti ziedojumiem: 

ILŪKSTES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES 
PIEDZIMŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Reģ. Nr.: LV 90000256556
Raiņa ielā 2A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447
Tālr.: 29115740
AS „Swedbank”
Bankas kods: HABALV2X
Konta Nr.: LV83 HABA 0551032064880
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tirāža - 600 eksemplāri.

Maketēšana: Igors Madžulis


